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 شكر وعرفان 

احلَذ هلل اىزي أّاس يل دسب اىعيٌ ًاملعشفح ًأعاّين عيى أداء ىزا اىٌاجة ًًفقين 

 إىل اجناص ىزا اىعَو .

ساعذًّ ٍِ قشٌة أً ٍِ تعٍذ  أذٌجو جبضٌو اىشنش ًاالٍرناُ إىل مو ٍِ

عيى إجناص ىزا اىعَو ًيف ذثسٍط ٍا ًاجيرو ٍِ صعٌتاخ ًأخص تاىزمش االسرار املششف 

اىربًفٍسٌس تٌدًٍح عثذ اىقادس اىزي مل ٌثخو عيًّ ترٌجٍياذو ًّصائحو اىقٍَح اىيت ماّد عٌّا 

 يل يف إمتاً ىزا اىعَو.

مزا اىسٍذ ٍاىٌ عثذ اىقادس ًاىسٍذ ًال ٌفٌذين أُ أشنش اىسٍذ ذشاسي ثاًّ طاىش ً

 عني اىسثع حسني ًاىضٍٍيح فالح سالف.

إىل مجٍع أساذزذً اىنشاً طٌاه ٍشٌاسي اىذساسً إىل مو ٍِ ساعذًّ ًىٌ 

 تنيَح طٍثح إىل مو ىؤالء تاسك اهلل فٍنٌ.

 

 



 إهداء

 أىذي مثشج ىزا اجليذ املرٌاضع إىل :

ٍنري ًأخيت سيٍيح اىيت ماّد إىل اىٌاىذٌِ اىنشميني، ًإىل إخٌذً ٍشاد ً

خري ٍعني يل يف ىزا اىعَو، ًأخيت مسٍح ًصًجح أخً ىناء ًأتناء أخً سىف 

 ًحمَذ.

، سفقائً يف "تِ طٍثح إتشاىٌٍ"إىل أصذقائً، صٍالئً يف اىذساسح خاصح 

 اىعَو.

ًشجعين ًقذً يل ٌذ اىعٌُ يف إجناص ىزه إىل مو ٍِ ًقف إىل جاّيب، 

اىربًفٍسٌس "أمحذ أًساغً " سٍناذٌس مبجيس األٍح، ًمزىل اىسٍذ "عاصًٍَ اىشساىح ًتاألخص 

سٍذي حمَذ" املذٌش اىٌالئً ىصنذًق اىضَاُ االجرَاعً ىيعَاه األجشاء ىٌالٌح 

 ذيَساُ .

 إىل ٍذٌش اىضَاُ االجرَاعً ىغري األجشاء اىسٍذ "صربج جٌاد".

ثيذٌح ٍشسى تِ ٍيٍذي "أًسييح عثذ اىعضٌض".ًاىسٍذ سئٍس اجمليس اىشعيب اىثيذي ى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 



 ةـــــــــالمقدم
 

 أ
 

 :ة ــــــــمقدم

أهػـاالسوػي ا ( Paul Ricœur 1913-2005 ) يمثػؿاافييسوػكؼاافيريوػوا ػكؿاري ػكر
 ا2002غػاداميرهق افتأكيؿاكاافمع راافحافواعفاافهيرمييكطيقااافيسوػيي ا اااةػ ا عػداكالػاةا

كرغػػـاأفاأهميػػ االسوػػي اري ػػكراتظهػػراالػػوامعظػػـاافدراوػػاتاحػػكؿاافهيرمييكطيقػػااهأك افتأكيػػؿ ا
ا"غػػادامير"كاا"هايػػد ر"اكاا"ديستػػام" اكاا"شػػسيرماار"اافتػػوات ػػدأاالػػواافتافػػبا تيػػاكؿا هػػكدا

ك عػػضااموػػماخااماػػرلاكتاتػػتـا أعمػػاؿاري ػػكرا االػػ فاافييسوػػكؼافػػـايةػػؿاإفػػ اهػػذ اافمرت ػػ ا
الواكطيهاالريوػااا اكي ػدكاأفاكيػعي ادراوػاتاري ػكرااامايرافمورحاافيسويوااكيحتؿاةدارة

هتمػاـا يسوػياتاافتي يػؾاحيػثاح ػبااإالريوػاايػليس ا ػدااالواافعر يػ امماثسػ افكيػعيتهااالػوا
اف هػػداافيػػاـاافػػذما دمػػهاا اػػتسؼاكحيريػػاتاافمعرالػػ اكمػػاا عػػدااف ييكيػػ اكمػػاا عػػداافحداثػػ كاإ

الػوام ػا تا:اافك كديػ اافيييكمييكفك يػااكالسوػي ااإرادةاكافػزمفاري كرااليسوكؼاافهيرمييكطيقػاا
مشػػركعاري ػػكراافيسوػػيوام يػػهاالػػواافتػػكصاالػػواافعديػػدامػػفااأفإ اكافوػػرداكةػػراعاافتػػأكيستا 

افم ػػػا تاكاافحقػػػكؿاافمعراليػػػ اكاافعسميػػػ اعسػػػ اك ػػػهاافاةػػػكصاي ػػػداافم ػػػا تاافمرت طػػػ ا
فسعػػافـاكامػػفاهيػػااإوتشػػعرايػػركرةاك ػػكدا ػػافحقكؽاكاافةػػح اكاافعدافػػ اكاافقيػػايااافوياوػػي ا

ح ػػيـااػػارجاافسع ػػ اافوياوػػي اكاافةػػراعات ايوػػتطيااأفايػػدفوا رايػػهايوػػتمااإفيػػهااف ميػػااالػػوا
 يػػاياافػػػـات ػػػفامم يػػػ ا  ػػػؿاذفػػػؾا وػػػيكاتياا ػػػؿافػػـات ػػػفاتاطػػػرا  ػػػاؿاأحػػػداأفاتك ػػػدامثػػػؿاهػػػذ ا

اافقيايااافاطيرةاافتوااسيهااافتقدـاافعسمو.

فدراوػػاتاافحديثػػ احػػكؿا ػػكؿاري ػػكراك يػػافاافمكيػػكعاتاافتػػواكيهميػػاااإشػػارةاإفػػ ا عػػضاا
 اهتمػػاـااف  يػػرا هػػذ اافيسوػػي اتك ػػؼاأمامهػػاااف ػػاحثيفاالػػواالسوػػيتهاكذفػػؾافوػػ  يفاامكؿا يػػافااإ

افك كؼاعيداأهـاافمش ستاكافقيايااافمثػارةاحػكؿاافتأكيػؿاافتػواشػتستاري ػكرااهكاافثايوأماا
 فــ  ط  ــ  ســ ر عــن حــد ث هــ  ر كــ ر بــ   عــن الحــد ث نكمــأ  اكاف ػػاحثيفاالػػواالسوػػيته

اافاموػيفاعفطكيس ااممتدةاعفاماايزيداعمرهاااال ري امويرةاعفحد ث  ، التأ  م ة ال مس ة
اافمشػركعافهػذااأكاافموػيرةاافعميػؽافهػذ اافمعيػ االهػـامحاكفػ اف ػفا اكافعطػاخااافتأمػؿامػفاوي 
امػػفاهػكاحياتػهاامايػرةامػػفاافسحظػاتاحتػ اإي ػػاز ااعسػ ايعمػؿا قػواكاري ػػكرااليػهاشػرعاافػذم

االسوػػي اهيػػااكمػػف ااافييسوػػكؼاهػػذااأال ػػارا ستتػػهاافػػذماافعمػػؽافموػػتكلايظػػرااا م ػػاف اافةػػعك  
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ب  
 

ا ػػؿا عػػداإفيهػػااكيعػػكداميهػػااييطسػػؽا ميتاحيػػا سمػػاتافهػػاااماػػرلاافيسوػػياتاغػػراراعسػػ اري ػػكر
اأاػػذامكفػػ ات مػػفاالػػوايػػركرةاا سمتػػيف اافري كريػػ اافيسوػػي اتاتةػػراأفايم ػػفا اال ريػػ ا كفػػ 

اأمافيهػـايػركرماإفيهػااكهػذااشػرطاييتمػواافتػواثقاالتيػاا ػيفاكا يييػااموػاال اأاػذامواال ا معي 
ا ييسوػػػكؼاري ػػػكرايسقػػػبافػػػذفؾاافميعطػػػؼ افميعػػػرجاأكت مػػػفاالػػػوا افثاييػػػ  اكاإيوػػػايي ات ر ػػػ 

اكافيةػػكصا افعسمػػاتوػػطراافماافم اشػػراغيػػراافطكيػػؿاافطريػػؽاياتػػارااأيػػهاأما؛اافميعر ػػات
 .كافرمكز

ري ػػكراافةػػدارةاعسػػ اموػػتكلاافموػػرحاافيسوػػيواعمكمػػااكاالػػواالريوػػاااةكةػػاااحتػػؿإفقػػدا
يتمثػػػؿاالػػػوااف حػػػثاالػػػواموػػػاراتاافمعرالػػػ ا مػػػااهػػػكااافهرمييػػػكطيقو ممػػػااي عػػػؿامػػػفامشػػػركعها

افحػػاؿاالػػواافيسوػػياتاافتأمسيػػ  امػػفااػػسؿاموػػاخف ايقديػػ ا دفيػػ افم مػػؿاافمػػدارساافي ريػػ ا اكا
كاا اك كديػػػػػ  اكاالييكمييكفك يػػػػػ  اكا ييكيػػػػػ ت اهػػػػػاتاافتػػػػػواعرالهػػػػػااافقػػػػػرفاافعشػػػػػريف امػػػػػفااإ

 اكاتأكيسيػػ  اكا ػػذااافتحسيػػؿاافييوػػو اكاافيظريػػ اافوػػردي اكاافتي ي يػػ  اكا ػػؿاهػػذااويوػػيكفك يا
 Herméneutique<رتيػاباإهرمييكطيقػااا<م ؿا سكغاغاي اافتأويسافمػاايعػرؼاعيػد ا ػػػ:

de soupçon""وػـا كيػهافػـاياتػرافييوػهاافوػ ؿاافوػهس ا اكا دايعتتاتأكيسي اري كرا هػذاااإ
مراافذما عسهااليسوكالاامت ةراا مػدااؿاافيةػكص اال ار اافيسويي ا اامأافم اشرةاالواةياغ ا

ثػػػراالػػػواتطػػػكيرايظريتيػػػهاكامشػػػارباافمػػػذاهب اعسػػػ اغػػػراراافيسوػػػياتاافتأمسيػػػ اافتػػػوا ػػػاف اام
اافتأكيسي .

 اعت ػار اأحػدااهػـاأ طػاباعػفاري ػكرهب ااافحػديثايم ػفا اافمعرالػواافييػاخاهػذااظػؿاالو
ااحقػػػػؿاالػػػػواافتأكيسيػػػػ اكا"افيييكمييكفك يػػػػا"ااطػػػػكركااافػػػػذيفكأعػػػػسـاافتأكيسيػػػػ اافمعاةػػػػرةا افعسػػػػـك

اكافسهػػػػػػػكتا افموػػػػػػػيحي اافك كديػػػػػػػ اعسػػػػػػػ اأ حاثػػػػػػػهار ػػػػػػػزحيػػػػػػػثاا ااإيوػػػػػػػايي اكا تماعيػػػػػػػ اإ
ا اا وػتعارةا اافيسوػيي اافتػاري اافميػاهيـافكاواافم مكع امػفااهتماـاإكأعط اا اف ركتوتايتو

ا." اإحاف ا افقةدي اافهكي اافحقيقي  اافذا رة 

اعيػدا ػكؿاافتأكيػؿاأهميػ احػكؿاكيشػتتؿاإ اافيريوػي اافتأكيسيػ احؽاالوا حدثاممايم فا 
اافيييكمييكفك يػااكعمػؽاد ػ ا ػيفايمػزجاافػذمااف ديػداافميه ػوا حثػهايتميػزاأيػها اعت ػارا"ري كر

ا:ااآلتواإف اافمكيكعاهذااإف ااتيارياإادكاالااإ ماؿايم فا ااميطكفك يا
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ت  
 

اامعمػػػػاؿاعػػػػفااف حػػػػثاالػػػػوارغ تيػػػػاامػػػػفاتي ػػػػااكهػػػػوا اف احػػػػثامتةػػػػس ا اذاتيػػػػ ادكاالػػػػا:اأك 
 ا مػػااأييػػواااةػػ ا ػػكؿاري ػػكراافمعاةػػركفاافتر يػػكفاافيسوػػي االيهػػاااشػػتتؿا اافتػػوااإ داعيػػ 

 افيوػػػ  افػػػػوارأيػػػتااليمػػػاا ت ػػػهاري ػػػكرا ػػػػديراف اػػػذا عػػػيفااإعت ػػػارا افشػػػػوخاإ اأيػػػهاشػػػ ؿا
ها وا ا اإيػاال اإفػ اميسػواافشػديداإفػ اافي ػراافيريوػواك ػاماصامػاا ت ػها ػكؿاري ػكرامػفا
أعمػػاؿاموػػتار مػػااافقيػػاياااافتػػواأ ػػداييوػػوامعييػػاا تياكفهػػاا اف حػػثاعػػفاافقيػػايااافوياوػػي ا

اافمتةس ا افديمقراطي اكافدكف اكافعداف .

اافطريقػػ اكميهػػاا اافمكيػػكعاأهميػػ اميهػػااأوػػ اباعػػدةاإفػػ اتر ػػاا امكيػػكعي ادكاالػػاا:ثاييػػا
فتأكيسيتػهااافييييكمكفػك وافماتسي اافتوا دـا هاا كؿاري كراتيوػيراإشػ افي ااموػاسااافمتميزةاك
ماأياالهافسيييكمييكفك يااحت اية حاعسمااأ ثراةػرام  اكمػفاهيػاا ػافامكيػكعاذكافيساااف
ت مػػفاالػػواأهميػػ امشػػركعا ا مػػااهػػكااموػػاساافيييكمييكفػػك وافتأكيسيػػ ا ػػكؿاري ػػكراإشػػ افيتياا

ري ػػػكرادااػػػػؿاتػػػاري اافيسوػػػػي اعمكمػػػػااكاتػػػاري اافيسوػػػػي اافمعاةػػػرةااةكةػػػػااكا ةػػػػكرةاأدؽا
حيػػكر اامواوػػوادااػػؿاافحسقػػ اافتأكيسيػػ اإذا ػػافافزامػػاااإييتػػاحاعسػػ ااموػػلس اافتػػواطرحهػػاا

اري كراإييتاحاافيساالسوييااكاحوباكاإيمااحت اعسميا.

 ػػ اهػػذ اامطركحػػ اهػػو:االيمػػاات مػػفاأةػػاف اافمشػػركعاكاإشػػ افي اافتػػوا م ػػفاطرحهػػاافمعاف
افري كرماالوامعاف تهافسيييكمييكفك يػاااكاافتأكيسيػ اواك معيػ اأاػرامػاهواافيييكمييكفك يػااعيػدا
ري ػػػػكراواكمػػػػاامك ػػػػااري ػػػػكرايػػػػمفاافحسقػػػػ اافتأكيسيػػػػ واأيػػػػفاي مػػػػفاافتكظيػػػػؼاافيييكمييكفػػػػك وا

افستأكيؿاواا

ثيػػااافمػػيهتاافتحسيسػػواوػػ يساإفػػ اتحسيػػؿاافميػػاهيـاكااإشػػ افي ااإت عيػػااالػػوا حاهػػذ كفمعاف ػػ ا
الةػػؿامػػفاهػػػذ ااك وػػمياا ػػؿا اثسثػػ إفػػ االةػػػكؿااهػػذاااف حػػثا وػػميااوػػتاسصاافمعػػايواكا

يتطػػرؽاالػػواافيةػػؿاامكؿاإفػػ اافمر عيػػاتاافيسوػػيي اعيػػداا ثم احػػا ثػػسثإفػػ ااافثسثػػ افيةػػكؿا
 ػدأاهػػذاااري ػكراحيػػثيريػ اعيػػداافػػػتأمسي اافتيظا افيسوػي ي ػػدأاالػواافم حػػثاامكؿااري ػكر ا حيػث

كا ػػػػارؿاا ماروػػػػيؿاغػػػػا ل"ب:اا عػػػػدافقالػػػػهك كديػػػػاامتػػػػأمساااةػػػػ ااامايػػػػراموػػػػار اافي ػػػػرما
اااوػػ يرسا عسػػهايت يػػ اافيسوػػي اافك كديػػ ا اكا سػػؿاذفػػؾا  حثػػيفاحػػكؿاهػػذيفاافييسوػػكاليفاهمػػا:اي

وػ يرس االسوػي ااكا"غػا لاماروػيؿاكا ػارؿايا1947و يرساكاالسوي اافك كدااوػي اا"ا ارؿاي
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العريػػااافيييكمييكفك يػػااعيػػدااافثػػايو اأمػػااافم حػػثاا1948افمع ػػزةاكاالسوػػي اافميار ػػ ا"ااوػػي ا
 تسػؾاافيسوػي ا سيػ اافيأاػذا اادتهاال رةاافقةػدي االػوااف دايػ االػواافيييكمييكفك يػاأري كراحيثاا

عد اعسػ ا اف ػفاافػركحاافقسقػ اكاافميايػس افري ػكرافػـاتوػاهكوػرؿفاامال ػار عداتر متػهاف تػابا
كاافيةػػػكصاافديييػػ االػػػواااموػػاطيريتػػكصاالػػواافرمػػػكزاكاارأييػػػا  ات ػػا امحػػػددا االقػػداااماػػذ

 تشػاالهاإاأيهػا"رمزي اافشرا"اكاالواافتحسيؿاافييوو افييتهوااف اهرمييكطيقااافرمكزاافتػواظػفا
افاػػاص اكاميهػػػااافػػػ اهرمييكطيقػػااافػػػيصاافتػػػواتعتمػػػداعسػػ اتأكيػػػؿاافيةػػػكصاكاافثقاالػػػاتاكا

كهذاامااعاف يػا االػواافم حػثاافثافػثاكاعيكايػا ا ري ػكراكاافتأكيسيػ اأمػاااامالعاؿافمؤوواتاكا
عيػدا ػكؿاري ػكر احيػثاتياكفيػااالػواافم حػثااوافتػأكيسالتطر يػااإفػ اافتطعػيـااافثػايوالواافيةػؿا

حتػػػ ايةػػػيراعسمػػػاااافيييمييكفك يػػػاعػػػفاموػػػأف اتطعػػػيـاارري ػػػكاامكؿاماهيػػػ اافتطعػػػيـاكيتحػػػدثا
ه يااإف احداافقكؿا  م ايي اافقكؿاافيييكمييكفك وافتأكيسيػ ا ػكؿاذاافثايواكالواافم حثاةارما 

هػػذااافيةػػػؿاتياكفيػػػااالػػػوااكافهيرمييكطيقػػػااكالػػػوا اػػػرري ػػكراكيػػػكعاافعس ػػػ ا ػػػيفاافيييكمييكفك يػػاا
ا.افتأكيسي يظريتهااكمدلات ويدافحيكراافتأكيسوافري كرااافثافثافم حثا

فتأكيسي ا ػكؿاري ػكراحيػتااافييييكمكفك وافقكؿااعيكيا ا ت سياتاافثافثكاأايرااالواافيةؿا
افػذاتاكاافهكيػ احيػثاييطسػؽاري ػكرااأامكؿامػفااػسؿام ػدام حثيػاعرييااهذ اافت سياتاالوا

أيهػػااغيػػرا ا سػػ اإدراؾاذاتهػػاا ةػػكرةام اشػػرةاكادكفااعت ػػارإتأكيسيػػ افسػػذاتا اعسػػ اافارايػػ مػػفا
افػػذاتاعسػػ اايطػػكاخإكا افتػػافواا أيػػ اكوػػالطا  مػػاارالػػضاري ػػكراتقسػػيصاافهكيػػ اإفػػ ااف ػػكهرا
تطر يػػاااافثػايومػااالػواافم حػػثاأييوػهاا ا مػااي ػػداري ػكرايشػدداعسػػ اأهميػ اافهكيػ اافوػػردي ا ا

االػوا ا ديػدةيالسوػيامعافـاكيااعس اري كرايراهفعيداري كراكامواراتهاحيثااا عتراؼإف ا
اافقػػػكؿاافستػػػكماةػػػعيداعسػػػ اافػػد فواافتعػػػددا ػػػيفاهػػكاافمكازيػػػ االيهػػػاااف حػػػثامثػػػارا اعتػػراؼاإ

:اتياكفيػاامكيػكعاافتػاري ااافثافػثافقػكؿاافيظػرما اأمػااافم حػثااةػعيداعس اافيسويواكافتشتت
 اافمؤرايفا اكافيساافتػاري اافعػاـا االافتاري اافذمايت سـاعيهاري كراهيااهكاتاري ااافذا رةكا

 ػػربامػػااي ػػكفاأكاافتػػأري اهػػكااري اكامػػاايم ػػفاتوػػميتها افتػػأوػػهااأمايقةػػداعمػػؿاافمػػؤرخايي
افايافيػػ  اكهػذ اافةػػي اكاااموػطكري فوػرداافقةػصاافمايػػي اافحقيقيػ اافمتميػزةاعػػفاافقةػصا

 ااأاػرلمػفا هػ ا اكااماػرلهواافتوات عؿاافتاري ايةاايم فا راختػهاكاتأكيسػها افيةػكصا
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 اأمػااافػذا رةاايػرالضاري ػكراافػذماحػدثاالػواافمايػوااإيوػايوفاافتاري اهكادراو افسيعػؿا ال
ا.افذا رةاالواعمؿاافمؤرايف اكيؤ داعس اأفاافذا رةايادمهاااف ميااحةراادم ا

كيشيراعسمااأفاهذاافيسا اف ديدامفاحيثاافتياكؿا كيػهاتػـاافتعامػؿاكمعاف تػهاالػواافعديػدا
مػػفاافمػػذ راتاكافروػػالؿاإفػػ اأفاموػػاهمتياات مػػؿاالػػواافتعمػػؽاالػػواميػػردةاأواوػػي افػػدلاري ػػكرا

كّاأمااافةعك اتاافتواإعتريتيااكافتواحافػتادكفااتتاالستاعيهاافدراواتاهواميردةاافتطعيـ
ر مػػاااإ ا ػػ اعػػفااإشػػ افي اأ ثػػراعمقػػااكت مػػفاالػػوا سػػ ااف حػػكثا افسوػػافاافعر ػػواك ػػاماصا
 امعاتيااافكطيي ا اإياال اإف اةعك  اتر م اافميرداتاافري كري اكيقسهااإف اافسوافاافعر ػوا

امثؿاميردةاافتطعيـاكميردةاافةراع.
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   ال مس ة التأمم ةالمبحث األ  : ر ك ر   

يييػؿااوػافؾ اليسوػكؼااشػوخ اهػكا  ػؿا ػؿا2005-1913ه P. Ricœurري كراهب اااااا
إذاميػػداأعمافػػهاامكفػػ اتك ػػها اف حػػثاعمػػاايم يػػهامػػفاإ ت ػػارااافوػػيراعسػػ اطػػرؽاكعػػرةاافموػػافؾ

''ااإيوػػػػػػافاافمقتػػػػػػدر'' ةػػػػػػس اإفػػػػػػ احيػػػػػػكراامػػػػػػتيامػػػػػػا يييػػػػػػاتايحةػػػػػػؿامػػػػػػفااسفهػػػػػػااتثمػػػػػػيفا
''P.Homme Capable''الػػواكا ػػااارتػػ طإاكامتأفمػػااالػػواأفاكاحػػد افقػػدااالػػواافعػػافـاهمي ػػرا

ميػػداافكهسػػ اامكفػػ ايحػػكاافك ػػػكداايي ػػذ كافػػـااافػػػذيفاامػػفاافيسوػػي اممػػراهػػذااافموػػسؾا افعديػػدا
يماااليػسكااهيدغر اف شرماافذمادعااإفيها امػااع ػسهػذااا أييوػهـ افوػيراعسػ اطػرؽاشػقكهاااكا 

اافحؽ.فديهـاافك كدا

  ػيف افمت ادفػ  افعس ػ  الػو  احثػا اإرادة  الػو متػأمس ك كديػا افي ػرم موػار  ري ػكر  ػدأاااااا
 السوػي  " مػفا تا ػه امكؿ اف ػزخ  وػد  مػا كهػك افشػر حػدكث إم ػاف كالػواكافػسإرادماإرادما
 طيكفػ  إفػ  افك كديػ  اف دايػ  هػذ  اف عض  اير ا" كافسإرادم اإرادم " ب كافمكوـكا" اإرادة
 ااةػ  كافي ػرم افيسوػيو مشػركعه  دايػ  ميػذ  زمتػه  أال ػار ميهػا افتػوااحػتيظ افحزييػ  ري ػكر
يقةػػداري ػػكرااحيػػث اعػػفاافمعيػػ  اهاف حػػثافتأمػػؿاافعقسػػوا كافاطيلػػ  امفػػـااافمعايػػاة  إشػػ افي 

 افيسوي اافتأمسيػ اةػيت اافتي يػراافميحػدرةامػفااف ك يتػكاافػدي ارتواع ػراالسوػي ا ػايطاكاف ايطيػ ا
ا:ال كـر ايػمفا"السوػياتاافتأمػؿاافعقسػو"ايقػكؿااال كـر اجـأن اف ديدةاافيريوي اكمفاهيااييػعها

ك ػػد امػػفاأفاي ػػكفا عيػػدااعػػفاافحيػػاةااافمثافيػػ  يػػرماافتػػأمسوا ػػداحطػػـاتحافيػػهامػػااافمػػيهتاافتي"
"اه ذااعػرؼافمعيا  اوتاسصاااإياخةكهذ اا امال اري د ا داأاذاييوخاافك كدااافمعاش 

كهػػػػوامشػػػػ س اتيوػػػػيراامػػػػؽامػػػػفاوػػػػا قيهاكمعاةػػػػريهامشػػػػ ستهاهػػػػكري ػػػػكرا يػػػػؼايعػػػػواكعيػػػػااأع
كييػػػيؼامكيػػحااعيػػػكافادراوػػػتهاعػػػفا 1كاوػػتاسصاافمعيػػػ اأمامػػػاايطسػػػؽاعسيػػهااوػػػـاافتأكيػػػؿ

ري ػػػكرا"اليسوػػػكؼاافمعيػػػ "اأفامشػػػركعاري ػػػكراييحةػػػراالػػػواإي ػػػاداحقيقػػػ اافمعيػػػ اعػػػفاطريػػػؽا
م هػػكداي ػػذؿاإزافػػ اافح ػػباافتػػواياتيػػواكراخهػػااافمعيػػ ا اك شػػيتاالسوػػيتهاافتػػواأيشػػأهااحػػكؿا

                                                           
1
، ذرجّةح ٠ذةٟ ا٠ٌٛٙة ٞ، ن.أةٛد ػثة  اٌؼد٠ةد، ناد اٌّؼر ةح، نظسة شاملهت لهاا فنسهةاست فنسسنةالت فنرةم اسةجاْ ألورٚا  

 45، ص 1975اٌما٘رج 
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كافمعيػػستاافتػػواا1د فتهػػااحػػيفاأةػػ حتاشػػيلااالشػػيلااتػػأمساحقيقيػػااالػػواافستػػ ااإرادةاعػػفا ػػؿ
تعت رهػػااأيػػ االسوػػي اتأمسيػػ اافمعيػػستاام ثػػرا ذريػػ اهػػواتسػػؾاافمتةػػس ا  م اييػػ االهػػـاافػػذاتا

ا كةيهااذاتااالاعس افعمسياتاافمعرال اكاإرادةاكافتقييـ.

اسفػهاتموػؾاافػذاتاافياعسػ ا افم ػدأاكافتأمؿاهافتي ير اهكاالعؿاافعكدةاإف اافذاتاافذمامفااااا
ذا  ػايطاافػذماا ػافاافمكحدافسعمسياتاافتواتتشػتتادااسهػااكتػيساييوػهاا كةػيهااذاتػااالاعسػ ا"اكا 
اتواالػ فاالػواهػذ اايوتشهدا هاري كرايقكؿااميااأال راي باأفاتتم فامفامةاح  ا ميااتمثؿ

كوؤافهاافذمايطرحػهاعسييػاااافةيت ا ماايرلاري كراتتعرؼا ميااافيسوياتاافتأمسي اعس اذاتها
اأ ػػػازافتمثػػػؿاا–اافهيرمييكطيقػػػاا–هػػػكا يػػػؼاتعػػػرؼا"اميػػػااأال ػػػر"اييوػػػهااهيػػػااتػػػأتواافظاهريػػػاتا

ا.كتحكيسا ذريااالوا فاافيسوي اافتأمسي 

يمفارؤي االسويي امتػايرةاتمامػااعػفااياراطاإإفام يئاري كراإف اافيسوي ام يهامفااااااااا
مػػفااسفهػػااااوػػتطاعفحظتهػػاا ارؤيػػ اتتميػػزاالػػوا كيهػػااالسوػػي افسيعػػؿاكاافوػػسكؾاااتسػػؾاافوػػالدة

كااري ػػكراروػػـاافاطػػكطاامواوػػي افمشػػركعهاافيسوػػيوا اكاافػػذماةػػارايعػػدازمػػفايحمػػؿاأهميػػ 
مػػؤكفواري ػػػكراةػػعك اتاكاموػػػالؿاال ػػراخةامػػفا هػػػ ا اف ػػفا ػػػدخايع ػػسامػػػفا هػػ اأاػػرلافػػػد

هايمفايوؽاكاحداإ اأفاهذ اافكيػعي ات ػدكامرت ط اتحديدااعس امدلا درتيااعس ااف عؿامي
ري ػػكرايح مػػهايػػ طاهػػػادئاذاااميشػػكرعسػػ اافمػػؤكفيفاااةػػ اإذاامػػػااعسميػػااأفااأافكطػػايييػػ ا

اات ػا إ اأفاري كراي دكا دامػتحيظاا2مكيكعامحدداييحدرامفاافقراخةاافدييامي ي افسيةكصا
افاػػاصا ػها اإ اأيػها ػػافاهػذ اافكيػعي ا االػ ذاا ػػافايقػرا حػؽاافقػارئاالػػواأفاي ػكفافػهاتأكيسػها

الػػػواافك ػػػتاذاتػػػهامتك وػػػااأمػػػاـاافقطػػػالااافتػػػوايع وػػػهااأثػػػر ا ػػػيفاامتك وػػػااأمػػػاـاافقطػػػالااافتػػػوا
 مػػيسد اا موػػأف ااارتػػ طكااماػػرلامؤ ػػدااأفا ػػؿاعمػػؿامػػفاأعمافػػهاايع وػػهااأثػػر ا ػػيفاافيييػػ ا

اوا ق افـايتـاحسهاا عدا.ه ذاايتةكراري كرامشركعها.

افر يػػؽاافػػذمايح ػػـا حتػػهايػػرت طااإفاافاػػيطأا ثػػراال يػػها  م اييػػااافقػػكؿاكفتكيػػيحااممػػرااااااااا
 اإيوافاافمقتدراكمفاهيػااعسييػااأفايؤ ػداافاري ػكرا قػواالػواهػادااافميطسػؽاكاليػاافي ػرةاالسوػيي ا

                                                           
1
 46، ص فنرسخع نسةه 

2
 Jervolino (d) : La question de l’unité de l’œuvre de Ricœur à la lumière de ses derniers 

développements  vrin 2004 p 659 
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إن  عسػ اييوػهااف يهػػااتميػزايشػاطاايي ػػرامػفااسفػهاإيوػػايي ااإيوػافا أشػ اؿامتعػػددةا اتيتسػؽ
 هػذ ااف يييػ اا1"الحق قة  ق   ر ك ر صأرت ال  م معركة ألجـ  إسسـأس ة جد ـدة األج  سب  ال

 اإيػػاال اإفػػ اذفػػؾاي ػػداري ػػكرامػػفاافيسوػػي اافقسلػػؿااافري ػػكرماكأمػػاؿاافمشػػركعت ػػرزاك اهػػ ا
ااافيسوي . اراغيراذفؾاافذماامستهاعسيها تحدإف ااافتيتكاافذيفا

ااإيوايي اهذ اامايرةاكالاااااا واوعيهاام ؿاتحديداافيو ي اتع راعفاحػدكدهااإفاتحداافعسـك
االػػواافكا ػػاااعسػػ اموػػتكلاميػػاعؼاذفػػؾاافمتعسػػؽااكفػػ يافمافتػػواتيريػػهاا إ ااأفاأهميتهػػااتقػػـك

ا ػػػافقراخةايحػػػكالافمتك ػػػها ا2 ػػػأفاي ػػػكفاشػػػرطااإم ػػػافامماروػػػ افسعقػػػؿا اكاالػػػواذاتػػػهامعيقػػػاافػػػها
 اميهاوي كفافحظتهػااأمػاـااليسوػكؼايمػتهفاترددكااارت اؾأعماؿاري كراوييتا هافسكهس اامكف ا

الافػذمايميػزاموػاراري ػكراافيسوػيواميػدااافيسوػيييف افتأمػؿاأكاافيظػراا اي تيوا حؽاكافتيسوؼا
اافيييكمييكفك يػػا اافتأمسيػػ اكمػػفافيسوػػي اافركحاييػػ اامػفتي ػػاامس وػػ ااوي تشػػؼاااف ديلػػ اايطس تػه

كافت ػكيفااافيسوػي اافتحسيسيػ ا....اماافيسوػي كاايي  ام وتمكفك ياااف يياكااكاافييوايي اكااف ييكي ا
اافتعػػدداف يػػهإ ا ػػزخامػػفاا فثاييػػاافػػذماتحةػػؿاعسيػػها عػػداالتػػرةاافحػػرباافعافميػػ ااافيييكمييكفػػك و

ادم ايحػكاإم ػافاالهػـاهػ زخاأواوواويحاكؿاافك كؼاعيد ا عمؽاإذايش ؿاالوايظريااافاػيطااف
راافمسهػػػـاافػػػذماوػػػيتك ها ػػػهاالػػػوا دايػػػ افػػػدلاري ػػػكراافمةػػػداافري ػػػكرماوتؤوػػػسوػػػسيـافسمشػػػركعا

أةػػدر اهكوػػرؿااامكؿا ػػزؤ ميةػػس االػػواا''األفكــأر الممةــدةاهكوػػرؿ:اممػػراإفػػ اتر مػػ اعمػػؿا
ط عػااوػكؼافػفات ػكفا فإلرادةااميتديتي يػ افيسوي ااةياغ اا تي  عداذفؾااافتقالهتـاا 1953

يمااهواسق  يتمافيييكمييكفك ياا افيو  اإفيهامذه ااك ايظري ا تيػارافستي يػراافحػوامقتػرحاعسػ ااكا 
كعسيػػهاأحيايػػااأاػػرلا عيػػدةااك ػػدات ػكفعديػػدةا ػػدات ػكفاأحيايػػاا ري ػػ اميػػاااات اهػػاتااػػؿاداف حػثا
ا3كمتيار  .افك يامييكافسييكاأماـاتأكيستامتشع  ااوي كف

كافماػافيكفااهكوػرؿ الوامعياهااافكاواايقكؿاري كراهوا مس اأعماؿااالافيييكمييكفك يااااااااا
اذاتهػػػااافييييكمكفك يػػا افيوػػ  اإفػػ اري ػػكراإ امػػفاياػػافؼاا ايك ػػدإذااالسوػػيته مػػفااكفافميحػػدرا

اهأفاتحػػػدثاه ػػػذاايكعيػػػ امػػػفاافيسوػػػي اذفػػػؾامفاعمػػػؿاهكوػػػرؿاييوػػػا ايم يهػػػاهػػػذ اامايػػػرةا4
                                                           

1
 Jervolino (d), ibid. P 660 

2
 François dosse: Ricœur: un philosophe dans un siecle.paris.armond coline, 2012, p249 

3
 Bigout(b) : l'héritier hérétique in revue esprit, dossier sur Ricœur . année 2006 p 192  

4
 Paul Ricœur : A l'école de la phénoménologie, paris, 1986, p09 
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اكافتشػعباكاإ هػاـاكا رت ػاؾ اكافشػطب اا  تمػاؿعػدـاا يةػاةكاا  ةػيافاةكامحمكؿا هػذ ا
اااحتػػراـأ ػػدااعسػػ ام ػػدأاا اتشػػهداكافتػػردداميػػزة حػػدلاافك هػػ افمػػذهبةػػاـر يمػػااتيػػتحاكا  طػػرؽااكا 

مفاافدركباافػكعرةاافتػواتيػزاحا ييوػهااإفػ امػاايم ػفايعتػها ػافيكاةاافةػس  ااكتشؽاافعديداعديدة 
امػػػػاا ػػػػافإذا قػػػػدرااافهكوػػػػرفو  اتؤوػػػػسافسي ػػػػراا''اlacatus تع يػػػػراا وػػػػتيمكفك وا  ػػػػاتكسا

يقػكؿاااليييكمكفك يػا ػؿااذإافهػاافماػافؼاافحقيقػواامػاا ػافرا قدافسيييكمييكفك يا ااؤووهكورؿام
تحديػػػداا وػػباافموػػػالؿاامواوػػػي اايزيػػاحاتكيػػػااإتتقػػػدـا كاوػػط اافموػػػاال اإ اكا<< ا:ري ػػكر

 يػاااكمكاافيييكفعسػ اافتي يػراالػواتط يػؽااعتمػاداإافري كرماوػي كفااافيمكذجااليوافسيييكمييكفك يا
هكوػػػرؿا اغيػػػراااليييكمكفك يػػافديػػػهااافييييكمكفػػك وإذايػػرت طااافقػػػكؿاا هػػكاامهػػػـامػػفاافيظريػػػ ا

فا ايػػػػتاأعمػػػػاؿاهيػػػػدغر اكاحتػػػػ اكا حايػػػػرةاكا ري ػػػػ اميػػػػها اتػػػػداؿاا اتك ػػػػاكاافييييػػػػاسكااشػػػػيسرا 
جاأكا عمػػػؽاك ػػػكداامشػػػياخاذ موػػػتكياتاماتسيػػػ ايػػػمفاعمسػػػهاافاػػػاصاالسػػػيسامػػػفاميطسػػػؽاوػػػا

ا.1 سها

فـايعمسكااأ دااعس اإعػادةا يػاخااكفك يايييكمافييفااكاالوا ؿاالتراتاتطكراييكفك ييالافيييكماااااا
 ايػػػتاعسيػػػهاميػػػدافحظػػػ اافتأوػػػيساافتػػػوادشػػػيهااهكوػػػرؿاك ػػػدياهـادالمػػػااأمػػػاـااف ػػػدخاافم ػػػدداامػػػا

اثمػ افيييكمييكفك يػااك أيػهافػيسااا ػكفاعسيهػتي ػباأفااعمسكااعسػ ااف حػثاا مػااتهاذافستأويسا
افتوػػػسيـا  م ػػػافا يػػػاـااعسييػػػاتػػػـاوػػػي كفامػػػفاافةػػػعباامػػػفاكاافتأوػػػيسايتمػػػاخ   سػػػوااعتػػػراؼإ

اارتػداخافيظػراكااثافيييكمييكفك يااييوهاا ت اهؿاافتحك تاافتػوايعرالهػااافتيػاراافيسوػيوامػفاحيػ
عسػػػػػػػ اافقػػػػػػػكؿااشػػػػػػػتتاؿاإيحػػػػػػػكاموػػػػػػػالؿامتقدمػػػػػػػ امػػػػػػػفاحيػػػػػػػتاافتيػػػػػػػاكؿاكاا افيظػػػػػػػراافيسوػػػػػػػيييف

مػااااذكاهػاافػكعو  احسقػ اميحةػرةاعسػ اييوهاإذامفاافمتعذراعسيهااإ قاخاعساافيييكمييكفك و
افتكوػػياامػػفامكايػػيااافيييكمييكفك يػػاا اعت ارهػػااالسوػػي اأكفػػ اتييػػتحاعسػػ اا تيػػاخإأمػػاـااييػػعيا
متيػػػااعيػػػهاإكاذفػػػؾا افتك ػػػها افتوػػػاؤؿااف زلػػػوايحػػػكاافيظػػػراإفػػػ امػػػااا اعسػػػ ااإم ػػػافكاافػػػدكاـا

عيػداحػدكداا ايتك ػؼفيو  اإفييػااكاافتد يراالاممرا ااافيظرااكاافتأمؿااليهاكاإحافتهاإف اافعمؿا
يقػػػكؿااافيييكمييكفػػػك وافػػػتعسـاكاإيمػػػااكا اإيػػػاال اإفػػػ اهػػػذاايي تػػػواأفايحةػػػؿاعمػػػؿاافتيسوػػػؼا

يقػػػداعسػػػ االسوػػػيي ا اكاإيمػػػاا ايػػػتاافمػػػيهتاافقػػػادراادغمػػػافػػػـات ػػػفاأ ػػػداامػػػذه ااكا اا<<ا:ري ػػػكر

                                                           
1
 Husserl (e) idées directrices. Pour phénoménologie pure.noir.introduction: traduit par 

Paul ricoeur.paris.gallinard 1952.pxx  
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أكؿاحمكفػ اااميػامييهمكايػيااماتسيػ ا.احيػثافػـايػتم فاهكوػرؿامػفافاافتعػدداافػد فوت ود ا
يمػاامػفأعمافهـاافييييكمكفك يػ ا موػتكلاوػعيهـاافػدالـام ػؿاإي ػازاموػاال اأكفيػ ا افيوػ  اإفػ ااكا 

 1.>> فقراخةاعمؿاهكورؿااوتراتي ي امواساهيااهكااف حتاعفااذاتهاافيييكمييكفك ياا

افتحريػػر اري ػػكراعػػفاإم ايػػاتااهػػاااإ اطريػػؽاي شػػؼامػػفااسفذفػػفات ػػكفاافيييكمييكفك يػػااإااا
كمي ػػاااميه ػػااالييميكفك يػػاالهػػكافػػـايتػػكاي اعػػفاافيظػػراإفػػ اافيييكمييكفك يػػااافهكوػػرفي ا اعت ارهػػاا

مػػااتموػػ هاعسػػ اافػػرغـااثرالهػػا.االػػواافمتعػػذرا ياوػػهاا هػػدؼاافػػتم فامػػفاإوػػتعاباافظػػكاهراافقػػيـ
كـ  مسـأ  <<اهكوػرؿ:افمقتػرحامػفاطػرؼااافوثػافمت ػا اافتطػكرااا حتػرازاتمفاذفؾا  مسػ امػفا

 التخطـ ،مدع   ق   ر ك ر ف  مدخ  ترجمته لألفكأر المأد ة إلى  ن  جد ف  ذاتـه سـم   
 س سـةأ، فبدا ـة دابتـهالمعسى ال جـداس  ألطر حـة العـألم بـداخ   استخالص جرؤ عمى  هكذا
تأئــه فــ  األفكــأر تأئــه حتــى فــ  السبــأت،  األشــ أ ،تأئــه فــ   العــألم،  تأئــه فــ  مسســ   ســأ 

ماذهػوا      (  الحيـ ر  تأئـه فـ  الحأيـر   فـ  الر أيـ أت، اآلخر،تأئه ف    الح  ان،
ذاامػػااتمػػت ا....الػػ فااػػار واهاكافمحاكفػػ .أم يػػهاافمتػػامرةا <<:يكاةػػؿاري ػػكراافقػػكؿادالمػػاا اكا 

كمػااأطركحػ اهػذااامايػراإ ايػكعااافعػافـ الػواا شوخال فاوسؼا داثـاافتعامؿامعوااافعافـ الوا
أاتيػػػواأفااأتػػػكازل هػػػكاأفااحيػػاة يتكا ػػػداالػػواةػػػسباافرؤيػػػ اييوػػهااافتػػػواأوػػػميهاااافعامػػػ  مػػفا
ا ا.2إ اكحدةاميهااإوتارمفاا كعو

اةػػػ  اكاعسيػػػهاتم يػػػتاافيييكمييكفك يػػػاامػػػفاالػػػتحاحقػػػكؿاا حػػػثا ديػػػدةازادتهػػػااثػػػراخاكا
اافتحا هاإااة ا ااإيوػافا اكاعسػـك اافيييكمييكفػك وحيػثاةػاراافيظػرااا  تمػاع حقػكؿاعسػـك
مػػااافمعيػػ اافمر ػػباكاافمعقػػدافسعياةػػراافمشػػ س افسحيػػاةااإيوػػايي اإذا م ػػردااوتةػػابإاامػػدعكا

ت يػػوافسمقار ػػ اافييييكمكفك يػػ اال يهػػااتقتػػرؼا مػػكازاةاذفػػؾاإ ػػسخاكاإظهػػارافمػػااتتاالسػػتاايحةػػؿ
ري ػػكرات ػػرزاتحديػػدااالػػواتعػػدداامك ػػهاافتػػوااعيػػدإفاك اهػػ اافمشػػركعاافيسوػػيواااافيكميػػاتعيػػها

أفاالعػؿاافتيسوػؼايػرت طاعمكمػااادار ػهأةػيس ا ااايطس ػ يحمسها االيوا داي ااممرا افايتي  ا
افيسوػيوا اكامعػاكدةاتأكيػؿاالسوػي اأمثػاؿا:ااثرامياف مدلاتم يهامفامعاكدةاتي يراكااوتثمارا

                                                           
1
Bigout (b).p ibid. P 10-11 

2
 Husserl (e) idées directrices. Voir l’introduction du traducteur (paul ricoeur ) paris 

Gallimard année 1985 p xx 
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اغػػػاداميرهكوػػػرؿا اهيػػػدغرا اكاا اكاركوػػػكا ادي ػػػارتا اأكغوػػػتطيفأالسطػػػكفا اأروػػػطكا اكا
أوػػػػلس اامشػػػػهديه......معػػػاكدةاتم يػػػػهامػػػػفااإ ا ػػػػ اعػػػفاأوػػػػلس اأواوػػػػي اتمسػػػػئاافػػػذهفاكاتميػػػػزا

الم ػػػػوخا......م وػػػػتمكفك ياكاااماػػػػسؽ اافوياوػػػػ ا افػػػػديفا ااميثرك كفك يػػػػا موػػػػالؿااارت طػػػػت
ظػر اتهػتـاالػوام اشرةاالعؿاافتيسوؼايػا اامػفا ػكفاافيسوػي االػواياك دعهاالواافيسوي  ري كراإف ا

إفػػػػ اافتيػػػػاتاإكتحديػػػػدااا حيػػػػاةالػػػػوا ػػػػؿااك افوػػػػسكؾااف شػػػػرمأوػػػػم ات سياتهػػػػاا افيعػػػػؿااإيوػػػػايوا
يمػػاااافيسوػػي  ف ػػفاري ػػكرافػػـاي تيػػوا افػػداكؿاالػػواحػػكارامػػاااافوػػسكؾ كهػػذااامكيػػكعاافيعػػؿ كا 

اافييوػايي  ا تماعيػ  اإفػؾاعسػ اافحػكارامػااميػاديفاعسميػ ا مػااالػواذفػؾاذ اإياال اإف اااييتح
ا.1اكافسهكتااامدباحقكؽ اافسواييات اف

كمتعاريػػ امػاامكا ػػااماتسيػ اااكالػػتحاافحػكارإ اأفاري ػكرايػرلاأفاتػػد يراافعقػؿااف شػرمااااااا
تحمسػػهااافػػذممثػػؿاافمػػيهتايامايػػراااهػػذاا Conflitافةػػراعاافتحقػػؽاإ اع ػػراال ػػرةاا ايم يػػه

اافييوػػػػػػو افتحسيػػػػػػؿاااف ييكيػػػػػػ  اأواوػػػػػػي :حر ػػػػػػاتاالسوػػػػػػيي ااثػػػػػػسثمياظراتػػػػػػهامػػػػػػاااافهيرمكيطقيػػػػػػا
عارضاهػكاافػذماتمفاافما2ييوهايييتحاافعمؿاعس اعرضا هكتوااافيييكمييكفك يااكالواافك ت

يمااعسييػاعارييفامفاافمعارؼاتمةافح ا يفاافما ايريديميااييوهامفاافتي يراأماأيياا الػوااكا 
مػاايميػز ااذاهػاتػهكفثقاالفسعقػؿااف شػرمااافـاي فاري كراإذفاإ اشري اافاسؼ.مقا ؿاذفؾات ديرا

افهيركميطيقػااافميتكح امػفاطػرؼاااإزاح افمتعددة االهكاافم افا معي ااا ما فامي را اعت ار 
ا ا عػػؿافهيركميطيقػػاكوػػيطافسي ػػراالييقػػؿاا اعت ػػار ري ػػكراأفاي ػػدافييوػػهاافم ػػافاااعدتافتػػواوػػ

ا.كافمتااةم ري كرافييوهاكويطااكم اياا يفاافمعارؼاافمتعاري ا

عسمهػػا اأ اتػػرت طااةػػالصاافهيرمييكطيقػػااعيػػدا ػػكؿاري ػػكرا مك يػػهااف ػػدفواافيقػػدمامػػفاااااا
كاراليػػػه ا ػػػؿايتوػػػااميهكمهػػػااعيػػػد افماػػػاضاطكيػػػؿامػػػفاافيقػػػاشاكاافيقػػػداكاأاػػػد اعػػػيهـاأ مػػػاا

اافستػػ اكااميػػديكفك ياتاكاافوياوػػاتاافتػػوا افةػػراعاكاافترحػػاؿا ػػيفاافتيػػاراتاافيسوػػيي اكاعسػػـك
كرك يػػ اكامػػاا عػػدها اكافػػذفؾاالهػػوامقتريػػ ا موػػار اافيسوػػيوا سػػه احيػػثاميػػزتاالسوػػي اافحداثػػ اام

هػااكامكا يػهاميهػااهػواافتػوا ادتػهاالػواافيهايػ اتفاةيركرةاافمشػ ستاافيسوػيي اافتػواكا هاي دكا

                                                           
1
 Resweber j-p: Ricœur: philosophe du milieu in revue le portique n °26/2011.p 02 

2
، 2013ت١رٚخ ٌثٕاْ ِٕٚشٛداخ االخرالف اٌجدائر، اٌطثؼح األٌٚٝ -، ناد اٌضفاففنكىخلتى فنردسوذاٌّسى١ٕٟ )ف(،  

 .154ص
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 ػهااأوهاـاالوا سػكرةاميهكمهػااافحػديث اكامػفاافمهػـاافاي ػدأا مػاا ػدف ااإإاف اافهيرمييكطيقااكا
 .réflexion faite– تا ه:"ا عداطكؿاتأمػؿ.اافوػيرةاافذاتيػ اافي ريػ اري كرا ةتهاافي ري االوا

Autobiographie intellectuelle كهػػكاافتوػػاؤؿاعمػػااإذاا ػػافامتػػأثراا يةػػيح ااوػػتاذ ا1"ا
 ـادر   ـامشػ ؿامػااكوػاأذاإافذما افايقكؿافهاكافزمسلهادالما:"اا R.Dalabietرك فادف يها

ظهػراأفاري ػكرا مكار ػ  اكاف ػفاتةػدكاافػهام ا هػ "ا اكا افيعػؿاالػاف زعاكاافاػكؼاالػساتػدارك ا
فتيػاؼاكا امكار ػ امقاكم ا  يرةاطيس احياتهاافيسويي االوامكا ه اافمعيػستاافيسوػيي ادكفااإ

كا اشػػؾاافاتر يتػػهااف ركتوػػتايتي اكاكالػػاةاا. افقػػدا ػػافاطاف ػػاام ػػداا االيػػكفيااكا ثيػػراافتي يػػر
فيػها ػػكةاافعزيمػ اكاافتحػدما اكافقػػداايػدمتاالػواحياتػػهاإيػاالتاكافديػهاكاهػكاالػػواوػفام  ػرةا ػػداا

كفػػ ايػػمفاافيسوػػي اافتأمسيػػ اافيريوػػي اافميحػػدرةاعػػفادي ػػارتاكا ػػايطاكااف اييطيػػ ااف امعيػػ اام
مػػػػركراا ػػػػػا:ا"اا Lagneauج. ييػػػػكا"كاا"Lachelierج. شػػػػكفييها"اف ديػػػػدةا اتحػػػػتاتػػػػأثيرا

 ػافايػا يرا"كاتت هااف اا"Maine de Brianميفادكا يرافا"كاا" Ravaissonؼ.رااليوكفا"
Jean Nabert "فيػػها ػػكؿاري ػػكراافتػػأثيراام  ػػراعسيػػهااػػسؿاافاموػػييياتاكاإافػػذمايعػػزكاا

اوتييياتاافقرفاافمايو.

 عسػػػهااييػػػااا" Jaspers ػػػارؿايوػػػ يرسا"كا"ااMarcelغػػػا لاماروػػػيؿا"ابافافقالػػػهأغيػػػرا
يت يػ اافيسوػػي اافك كديػػ ا اكا سػػؿاذفػػؾا  حثػػيفاحػكؿاهػػذيفاافييسوػػكاليفاهمػػا:"ا ػػارؿايوػػ يرساكا

كاا1947"ااوػي اKarl Jaspers et la philosophie de l’existenceالسوػي اافك ػكدا
 Gabriel Marcel et"غػا لاماروػيؿاكا ػارؿايوػ يرس االسوػي اافمع ػزةاكاالسوػي اافميار ػ ا

Karl Jaspers Philosophie du mystère et philosophie du paradoxe اا"
ا-دلاتعرالػػػهاعسػػػ ايوػػػا ااي سيزيػػػ اف تػػػاباهكوػػػرؿا:"ااال ػػػاراموػػػيرةافيسوػػػي اإأكاا1948وػػػي ا

اIdées directrices pour une phénoménologie d’Edmund Husserlهكوػرؿا
افك كديػػػ ا وػػػيمااافػػػ ات يػػػواافمػػػيهتاافيييكمييكفػػػك واافكةػػػيوا تيػػػر امػػػفاالسوػػػي إ"ا 1957

يػااياػرجاعػفاذاتػهافيتحػدداهايد راكاوارتراكافقػداأع ػبا ثيػراا ي ػرةاافقةػدي اافتػوات عػؿاام

                                                           
1
إٌاشةر: اٌة اد  ١ِٙثةً، ن. ػّةر: ٚذمة ٠ُِراجؼةح  ١ٍِد،ذرجّح:  ئان  ،فنسكسيت، فنةلسة فنرفتلت تؤلمبةد طىل تٛي د٠ىٛد:   

 .25ص:  ،2006 ت١رٚخ، اٌؼرتٟ،ِٕشٛداخ االخرالف، اٌّرود اٌثما ٟ  ٌٍؼٍَٛ،اٌؼرت١ح 
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يتمػػ اافيػػهاالػػواإكؿامقاكمػػ افػػهافيقػػداافي ػػراافتػػأمسواافػػذماطافمػػااأ ثػػرا مكيػػكعه اكاهيػػاا ػػدأتاأ
دعاهػػػااإوا دايػػػ احياتػػػهااف امعيػػػ ا افمػػػاااليػػػهامػػػفا"امطسػػػباافم اشػػػرةاكاافمطا قػػػ اكاافقطعيػػػ اافتػػػ

اأكاف ػػػفا رأتػػػها ػػػرزتاأ ثػػػراعيػػػدمااا1ال ػػػرااف ػػػايطو"أيػػػاااف ك يتػػػكاافػػػدي ارتواكاام درجاميهػػػـك
–رادماكاافػػػػػػػإلرادمارادة.ااإافسشػػػػػػػعكرايػػػػػػػمفاافيسوػػػػػػػي اافتأمسيػػػػػػػ االػػػػػػػوا تا ػػػػػػػه:ا"االسوػػػػػػػي ااإ

Philosophie de la volonté Le volontaire et l’involontaire حيػثايةػؼا
 اكافعػػؿامػػااعمػػؽا رحػػهاا"ةػػ حايتحػػدثاعػػفا ك يتػػكام ػػركحأاإرادما كةػػؼاافسشػػعكراكا

اإيوػػافا"هػػكااف ػػزخاافثػػايوامػػفا تا ػػها:"االسوػػي ااإرادة"اافػػذما مػػااتحػػتادالتيػػها تػػا يفاهمػػاا:ا
 اكاكيػاا"ا La symbolique du malرمزي اافشػرا" ا" L’homme faillibleا–افاطاخا

 ا1960"اكاذفػؾاوػي ا Finitude et culpabilitéهكا"اافتياهواكاا ثـافس تاباعيكايااعاماا
حيػػثا سػػبافػػهامكؿامػػرةامشػػ ستافتكيػػ اكا ػػافايتوػػاخؿا:"افمػػاذااافستػػ اافرمزيػػ احػػيفايتعػػيفا

"اكف ػػفاا2وػػريوأواهػػذااافوػػؤاؿاهػػكاافػػذماافػػ االسوػػي ااإثػػـإفاييتقػػؿامػػفاالسوػػي اافتيػػاهواأعسييػػاا
يوػافا ستػ افايت سـاعفاكيعي اافتيػاهواعيػدااإأيياايوتطيااوراهذااافوؤاؿاري كروامأفماذااي

مػػػااعيػػػدماايوػػػتادـا سمػػػاتامثػػػؿاأرادتػػػهاكامقاةػػػد اكادكاالعػػػهاكايػػػعيه اإم اشػػػرةا ايػػػت سـاعػػػفا
اكاافشػػراف ػػوايةػػؼادالػػرةااإاإ فػػ اإثػػـاال ييػػااييػػطراغتػػراباكاافيػػسؿاكاافع كديػػ اكاافمحػػـر

هداعسػ اذفػؾاظهػكراتسػؾااف سمػاتاالػواوػياؽااوتاداـافت اغيرام اشرةاهواافست اافرمزيػ ا ايشػ
مػػػراامااكاافيةػػػكصاافديييػػػ ا اكاهػػوا سمػػػاتاتحمػػػؿامعيػػػ امزدك ػػااظػػػاهرااكااييػػػأوػػاطيراام

طػاراالسوػػي ااإرادةاتعػرؼاري ػكراعسػػ ايػكعامػفاافهيرمييكطيقػػااإذفااليػواإا.افػذمايتطسػباتأكيسهػػا
ر عػػتاافهيرمييكطيقػػااالػػواهػػػذ اأيقػػكؿاري ػػكر:"افقػػداا تحةػػرامهمتهػػااالػػواتأكيػػؿاافستػػ اافرمزيػػ 

فهػػػذ اا-كاااةػػػ اافمايػػػوا-فػػػ اتيوػػػيراافمعيػػػ اافثػػػايوإفػػػ اتأكيػػػؿاافرمػػػكزا ا معيػػػ اإافمرحسػػػ ا
 Deحػػػكؿاالركيػػػداامحاكفػػػ افتع يػػػراتاذاتاافمعيػػػ اافمػػػزدكج"ااكاالػػػوا تا ػػػها:ا"االػػػواافتأكيػػػؿا

l’interprétation. Essais sur Freud.ايػت سـاعػفاافتأكيػؿا1965"اافػذماةػدراعػاـا 

                                                           
1
، لاا  وكاامنو وفهتااهبااديكمزث  وفنتؤلهلاات فنرتااؤ سة( فلهةااىف فسنةاام، ترلاات باتلتااه فنة  نلاات 1691-1881خاامن ناامبلس  

فخام نظاسة  ولام اس لا " 1691ساات  L’expérience interne de la liberté" فنتدسبات فندفلهلات نهيسيات ف امز: 

ألنه ياترم لثهه نااس   ألفكمز:،" يةتبس: زيكىز لصدزف فسمسلم  1611 سات Eléments pour une éthiqueفل قلت 

 هسللاىطل لت فلرم يةرله فهم فنرفث ناسةهم.فناتلت فنتؤلهلت فنتم ب م زيكىز ليمفظم لهلهم حتا فم سلمق فهةسته فن

2
.ذرجّحٚ ذم ٠ُ: سؼ١  اٌغأّٟ، إٌاشر: اٌّرود اٌثما ٟ اٌؼرتٟ، فنىخىد وفنتلمن وفنةسد، فهةست بىل زيكىزن٠ف١  ٚٚدن:   

 271، ص 1999، 1ط
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عػػػػػراضاأكاهػػػػػكاييوػػػػهاافتحسيػػػػػؿاافييوػػػػواالػػػػػوامدروػػػػ اافيركيديػػػػػ  اافػػػػذما ايعت ػػػػػراا اتزافػػػػواإ
إ افتػػ اأاػػرلاغيػػرام اشػػرةاابوػػاطيراكاافيػػفاكااآلداحػػسـاكااممػػراضاافييوػػي اكارمػػكزاامام

ا.1ييورامفااسفهااامراااييااهواافدكاالااافسشعكري 

افيسويي اافتػوايةػؿاااتسالهػاافاموار اافيسويوايشهدااييااعس اتقس ها يفاا ت اهاتاإ
اف احداافتيا ضا:االمفاافيسوي اافتأمسي اافعقسيي اافميحدرةاعفادي ػارتاكا ػايط اات ػهاري ػكرا
افػػ اافك كديػػ امتػػأثراا أال ػػارا ػػارؿاياوػػ يرساكاغػػا لاماروػػيؿا اثػػـااادتػػهاال ػػرةاافقةػػدي االػػوا

متػهاف تػاباا ال ػاراهكوػرؿ اف ػفااف داي االواافيييكمييكفك يا افيأاذا تسػؾاافيسوػي ا سيػ ا عػداتر 
افركحاافقسق اكاافميايس افري ػكرافػـاتوػاعد اعسػ ااماػذا ات ػا امحػددا االقػدارأييػا ايتػكصاالػوا

واطيراكاافيةكصاافدييي االوا"رمزي اافشرا"اكاالواافتحسيؿاافييوو افييتهواافػ اافرمكزاكاام
مييكطيقااافيصاافتواتعتمػداف اهراإالهاافااص اكاميهااا تشإيهااأهرمييكطيقااافرمكزاافتواظفا

عسػػػػ اتأكيػػػػؿاافيةػػػػكصاكاافثقاالػػػػاتاكاافمؤووػػػػاتاكاا العػػػػاؿ اكاهػػػػذااافمػػػػزيتاافمت ػػػػايفامػػػػفا
حػػكؿااشػػ افي اكحػػدةاالسوػػي اري ػػكرااا ت اهػػاتاافمتعاريػػ اكاافمتيا يػػ ايطػػرحاافوػػؤاؿاحقيقػػ 

فاكةػػؼاأالترايػػاتافحػػؿاهػػذ اا شػػ افي اميهػػا:اإيوػػ امهااافػػدااسو.افقػػداطرحػػتاعػػدةاإمػػدلاكا
فهػػػػا ساافػػػػذما ػػػػافايحػػػػرؾاري ػػػػكرا اوػػػػتمراراهػػػػكاهػػػػا ساتػػػػأمسواذاتػػػػوااوػػػػتمد امػػػػفاتر يتػػػػهاا

اف ركتوػػػتايتي  افػػػذفؾا اغرا ػػػ اافاي ػػػكفاالهػػػـاافػػػذاتافييوػػػهااهػػػكاافعامػػػؿاافمشػػػترؾ اافاةػػػحا
رتادهػااإافتع يرا اف ؿاذفؾاافمواراافمتيكع االكراخاافمظاهراافماتسيػ افست اهػاتاافيسوػيي اافتػوا

ييػػػاا اظاهريػػػاااكاأفػػػذاتافييوػػػهاا مطسػػػبامسػػػحا"ا ػػػؿاهرمييكطيقػػػااهػػػواري ػػػكر اي مػػػفاالهػػػـاا
 اكاهػذاامػااييوػرااييػااحيػكراا2يمييا االهـاافذاتافييوهااعػفاطريػؽاميعطػؼاالهػـاا اػر"

اميثرك كفك يػػااافيسوػػيي االػػوااعمافػػها سهػػاا اوػػتمرار احيػػثايشػػتؿاالهػػـاا يوػػافافييوػػهامطس هػػاا
سوػػي اري ػػكراالػػواطا عهػػااا شػػ افوا االقػػدا ػػافاكاهيػػاؾااالتػػراضاثػػايوايحةػػراكحػػدةاال اافيهػػالو

عمسػػهاييتقػػؿامػػفااشػػ افي اافػػ اااػػرل ا ح ػػـاافا ػػؿااشػػ افي اتييػػتحاعسػػ اافتػػواتسيهػػاا يػػكعامػػفا
افعس ػػاتاتوػػتدعواتتييػػراافميػػاهيـاكاكوػػالؿااف حػػثا االيػػوا" قايػػااافمكيػػكعاافوػػا ؽات ػػدكافػػوا

                                                           
1
 2005ح االٌٚٝ ت١رٚخ تٛي د٠ىٛد :  ٟ اٌرؤ٠ًٚ ، ِذاٌٚح دٛي  ر٠ٚ  ذرجّح ػ١اشٟ ناد اٌىراب اٌؼرتٟ اٌج ٠  اٌطثؼ 

 292ص 
2
 Paul Ricœur : conflit des interprétations essais d’herméneutique  aux edition du seuil 

paris. p : 20 
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ييوػػو اميػػػهاحقيقػػػ امػػػفااوػػتع افي امكيػػػكعاااػػػرا ايةػػدؽاهػػػذااعسػػػ اعس تػػوامػػػااافتحسيػػػؿااف
رمزي اافشراتأتواافمحاكف احكؿاالركيد ا مػااايػوا يػتاات يػ ااػطاالييكمييكفك يػااافديايػ  اكاهػكا
عامػػ ا ريػػبامػػفاميروػػيااافيػػاد االايػػها ػػداتكفػػدافػػدماافشػػعكرا ايػػهايك ػػداعيػػداالركيػػداكاييتشػػهاكا

ضاافثافػػػثاالتػػػراامػػػاااإ ا1مػػػار ساال ػػػراماػػػافؼ اكا افتػػػافوارأيػػػتاايػػػهامػػػفاكا  ػػػواافااوتيوػػػر "
فكحػػػدةاالسوػػػي اري ػػػكراالهػػػكاطا عهػػػااافميه ػػػواافمتمثػػػؿاالػػػوا ػػػدؿاافيهػػػـاكافتيوػػػير اكافػػػذمايقدمػػػها
ري كرا ي رةا ديدةاتدؿاعسػ ااوػهامهاالػواتطػكراافهيرمييكطيقػااالهػكايقػكؿ:ا"افا دفيػ اافتيوػيرا
كافيهػػـاافميتشػػرةاعسػػ امػػداراافػػيصاةػػارتا يػػي اافتأكيػػؿااف  ػػرل اكأيػػحتاتشػػ ؿ امػػفاثمػػ  ا

ااا2   رافسهرمييكطيقا."افرهافاا

الػػوااأفقػػداظسػػتاال ػػرةاافمػػيهتاموػػيطرةاعسػػ اهرمييكطيقػػااري ػػكرا اوػػتمرار اال أيػػهافػػـايقػػراكا
ال ػارهـاأمػاامػااعػدااذفػؾامػفاأهتمامهـا  ياخامياهت اإعسـاافهيرمييكطيقااإ اأوسالهامفاأ تبا

عسػ ا يػاخامػيهتافعسػـاافتيوػيراكاا"شػسيرماار"القدا افامحؿايقد  االقدا افايثمفاعافيااحرصا
ااما"دفتػػػػام"ا حػػػػاـا ثػػػػاراافم تك ػػػػ اكامحاكفتػػػػهاف يػػػػاخامػػػػيهتامكيػػػػكعوافدراوػػػػ اافحيػػػػاةافميهػػػػـك

عػػدـااهتمامػػها شػػ ؿا ػػاؼا ي ػػرةاافمػػيهتارغػػـاتأ يػػد اا"غػػادامير"اإيوػػايي  اكا ػػافايعيػػباعسػػ ا
اا يػؼايقػيـااي ا يػااعس ايركرةااتاادامواال ااغترا ي امفاافيهـاا يطكفك وافسػيصاكافقػدارأييػ

افميهتاافييسكفك وافهيرشاكايؤيد االواادرا هافميطػؽاا حتمػاؿاكاال ػرةاافت ػذيباافميحػدرةاعػفا
ا ك راالواتأكيؿاافيةكص.

فاالسوػػي اري ػػكرافػػـات تمػػؿاالػػواافحقيقػػ اا ا ا تشػػاالهافمقػػك تاافػػيصاكامقػػك تاافتأكيػػؿاإاااااا
ـاكاافتيوػػيرايػػمفامحػػكراافتأكيػػؿ اكايقسػػهاافمرت طػػ ا هػػاا ػػدفيا اكا افتػػافواا تشػػاالهاف ػػدؿاافيهػػ

ااةػ حا مثا ػ ا ػايكفاعامػأف ايظريتواافيعؿاكاافتػاري  ا حيػثاإفذفؾاافميهتامفايظري اافيصا
فاعػػزكؼاري ػػكراييوػػهاعػػفاافطريػػؽاافم اشػػراأفتسػػؾاافيظريػػاتا ا مػػاايحسػػكافري ػػكراكةػػيه اثػػـا

افثقاالػػػػاتاكاافيةػػػػكصااوػػػػتادامهافكوػػػػاط اافرمػػػػكزاكإفيهػػػػـاافػػػػذاتاالػػػػواافيسوػػػػياتاافتأمسيػػػػ  اكا
اافتحقيؽاذفؾاافيهـايوتدعواتحسيؿاكاتيويراتسؾاافرمكزاكاافثقاالاتاكاافيةكصاتيوػيراامسلمػ

ا  ؿاافح ـاعس االهـاافذاتافييوها اممااييرضا دؿاافيهـاكاافتيوير.
                                                           

1
 Paul Ricœur : La critique et La conviction paris seuil. 2004 p : 119 

2
 74ص  اٌذور،ساتك  ِظ د بةد طىل تؤلمتٛي د٠ىٛد:  
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فػػ اإفاهػػذاا ايػػدعكا هميتػػهاالػػواالسوػػيته االػػأمػػااك اهػػ اذفػػؾاافمػػيهتاعيػػداري ػػكراكااغيػػراأيػػه
الترايػػػاامعييػػػاامػػػفاإفايتسػػػباأوػػػاساافمكحػػػدافيسوػػػيته اكا ايم ػػػفا افتػػػافواامايػػػهأتتسيػػػباال ػػػرةا

الترايػػػاتاافوػػػا ق ا أوػػػاسافكحػػػدةاتسػػػؾاافيسوػػػي  ا ػػػؿا ػػػافع سايؤ ػػػداافتػػػدااؿااليمػػػاا ييهػػػااكااإ
 اوػتمرارارغػـاتقس اتهػا ذاا افاالهـاافذاتافييوهااةي امسزم افيسوػي اري ػكرا إت امسهاا احيثا

كاف ػػػفامكا هتػػػهاف ػػػؿاا.شػػػ افيااكاد فيػػػااإعيػػػستامتتا عػػػ اتتا عػػػاامامػػػهامأال يهػػػاا ايػػػتاتطػػػرحا
معيػػس ا ديػػدةاياشػػل اعػػفاوػػا قتهاا ػػافاييػػرضاتتييػػرامياهيمػػهاكامياه ػػهاكاتعػػديسهاا افشػػ ؿا

فػ ا ػدؿاافيهػـاكاافتيوػيرا مػيهتامح ػـاإيته اإفاأف اإافذمايواهـاالواحؿاتسؾاافمعيست ا
فػػ اتحقيػػؽاإفيسوػػيتهاافهرمييكطيقيػػ  اتسػػؾاافيسوػػي اافتػػوا اتتي ػػراف ػػؿاميراثهػػااافوػػا ؽاكاتتطسػػاا

 عادهػااافهرمييكطيقيػ اأيوافافييوه اكا افتافواالهواتتحمػؿاموػؤكفي ا ػؿاغايتها اكاهواالهـااإ
اكاافيييكمييكفك ي اكاافتأمسي .

ا

ا

ا
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   ال  س م س ل ج أ  ر ك ر  الثأس :المبحث 

افييييكمكفك يػػػاا افيوػػػ  افري ػػػكراطريقػػػاافستحػػػررامػػػفاافييييكمكفك يػػػااذاتهػػػاا معيػػػ اأفااتعت ػػػرااا
أواوػػػوامػػػفاافمتعػػػذراا.مي ػػػااأكامةػػػدراعت ارهػػػا  في اراري ػػػكرايظػػػراإفػػػ اافييييكمكفك يػػػااافهكوػػػ

أكاغيػػ ااثػػراخمػػااتحمسػػهامػػفااالػػوا ػػؿايػػهاإذااحاكفيػػااإدراؾاأكااوػػتعاباافظػػاهراتأا  ياوػػهاذفػػؾ
  م افاافييييكمكفك ياااف شؼاعيهاإ اأفاري ػكراأعػاباعسػ االيييكمكفك يػااهكوػرؿا أيهػااتت ػها

كفك يػااافعياةػراافتػواتوػمحافيػااكميحكامااهكامثافوا افيو  اإف اري كراي داالػواافمقار ػ اافييي
فمثافيػػ اافهكوػػرفي امػػاا قاليػػاايرا يػػاايحػػكات ػػاكزااوػػ ت ػػاكزاافييييكمكفك يػػاااكافتػػوا  م ايهػػااأفات

ذفػؾاميػهاا أكاافمػدحذاتهااكيقؼاري كراعيداافقةػدي امػفامك ػااتيػكيضاافسييييكمكفك ياأكالياخا
دااػػؿاالريوػػااالػػواافثسثييػػاتامػػفاافقػػرفاافوػػا ؽااك كدهػػااافييييكمكفك يػػا ييػػؿاافقةػػدي اعرالػػتا

 اااعسيػػػا كييزفػػػهامػػػفااافػػػدي ارتوااةػػػ اإذااعسميػػػااأيهػػػاا ايػػػتااإ ػػػراخاافػػػذماوػػػيحطـااف ك يتػػػكا
افػػػػدي ارتوا ػػػػيفاافػػػػكعواككعػػػػواافػػػػذاتاحيػػػػثايت سػػػػ اافػػػػكعواااف ك يتػػػػكوػػػػتطملفامػػػػفاتػػػػدميرا

كفقداتم فاري كراافشػاباكع ػراهػذااا ييتػاحافسييييكمكفك يػااافهكوػرفي اا يحكاافاارجا ايعطاؼ
ااواف ػػػاطيعسػػػ اافكا ػػػاامػػػفاأفاي ػػػرزامةػػػسحتهاات ػػػا اهػػػذ اافييييكمكفك يػػػااك افتػػػافواافتك ػػػهايحػػػكا

امػػػااتػػػـ ثيػػػرااإذاماروػػػؿااغا رييػػػؿايظهػػػركيحػػػكااموػػػسكباافيسوػػػيوامػػػفاافيػػػكعاافك ػػػكدماحيػػػثا
افموػػػيرةااافيسوػػػيي افري ػػػكرادااػػػؿاأطػػػكاراكالتػػػراتاتميػػػزتا تػػػيقستاكايعطاالػػػاتادااػػػؿاايركاتةػػػ

ثػػػـاافعػػكدةامػػػفااافهيرمييكطيقػػااافييييكمكفك يػػػامشػػركعهاكر مػػػاا  م ايػػهاافقػػػكؿاأيهػػااتراكحػػػتا ػػيفا
افييييكمكفك يػااهػذاااافهرمييكطيقػااإفػ اافهيرمييكطيقػايكمكفك ياامػفاافييييكمكفك يػاا ديداإف اافييي

ا50إفػ اغايػ اا40 ػيفايهايػ اايمك عػهمااي عسيػااايؤ ػداأفاافيشػاطاافيسوػيوافري ػكرا  م ػافاأفا
 يريوػاامػاا ػؿامػفااااويتأوػسافك ػكدماافػذمااافييييكمكفك واارطاإمفاافقرفاافوا ؽايمفا

 حيػػثاوػػمحتافػػهاافمكيػػكعي اااافتػػواااتارهػػاا م ػػدأااMerleau-pontyيرفك ػػكيتواوػػارتراكم
فمشركعهاافيسويواافمشتمؿاالػوااإرادةاا يػتحام ػاؿايحػكامعػاكدةاتي يػرا ةػكرةا ذريػ اافمػيهتا

اوافري كرافسييزيكفك ياطرحاافوؤاؿاافتافو:ااماافذماوتقدمهااإرادةايافيييمكفك ييواك  م اييااأفا

اك إرادم ا رادماعمسػػهاهمػػفااػػسؿااافيييكمييكفك يػػ دااػػؿاافحسقػػ ااييوػػهي ػػكرارااأك ػػدفقػػدااااا
امواوػي اااف يايػاتحيػثا ػافاافرهػافامػرت طا كةػؼااا افماهيػ االييكمييكفك يػاكهكامحاكف االػوا
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ااافقرار  اافثسثاهاوامراحسهااكفحظاتالفإلرادةااافماهي كاأ افمكاالق االافتحسيؿامػفاااإرادم ميهـك
افمقةكدا كاوط اافكعوا هدؼاتكييحاكا  اي امعي اهذااامايػرااافي ر امكيكعهاسؿاافيكاـا

افػػػ ا ايم يهػػػػااأفاتحمػػػػؿامعيػػػػ ا ػػػامساإ االػػػػواعس تهػػػػاامػػػػااا....الافحا ػػػ اكافعػػػػادةاكامهػػػػكاخا
 كاوػط اافمػيهتاا طيقػاميكاافهراتطعيماامفاموػاف اا  ي ازاممرا افيو  افري كرااكيتعسؽا1اإرادة

افػػػػذمااليػػػػؿاافطريػػػػؽاايػػػػدغراهافيهػػػػـافػػػػدلااف يطكفك يػػػػاعسػػػػ ااػػػػسؼاتمامػػػػاااافيييكمييكفػػػػك و
افقةيراافذمايؤدمام اشرةاإف اوؤاؿاافك كداالواحيفاي ػدافػدلاري ػكراافطريػؽاافطكيػؿاافػذما

تشػػػػيراافدراوػػػػاتاإفػػػػ اأفااهتمػػػػاـاري ػػػػكرا احيػػػثاافيظػػػػر يمػػػراع ػػػػراافستػػػػ اكافي ػػػػراهافتأمػػػػؿاأكا
 ػػافاوػػ ييااالػػواأفماييػػاااػػسؿاامػػاكفك يػػ اهكوػػرؿاحيي افيسوػػي ا ػػدا ػػدأاعيػػدمااك ػػااعسػػ االييكميي

افحرباافعافمي اافثايي االعثراعس اافيسوي اافتوازكدتها افكويس اافتوات امستا هػاااهتماماتػهاالػوا
افيهايػػ اك عػػؿامػػفاهكوػػرؿاأوػػاساال ػػر اافاػػاصاميػػذاأفا ػػاـا تر متػػهااف ػػزخاامكؿامػػفا تػػابا

ا.افيريوي "أال ار"اإف اافست ا

عيػػػػداري ػػػػكرا ات ػػػػدأاممػػػػااهػػػػكاأ ثػػػػراةػػػػمتااالػػػػواعمػػػػؿاافػػػػكعوا ػػػػؿامػػػػفااافيييكمييكفك يػػػػااااااا
 تسػؾاافعسمػاتاافتػواتتحػدداالػواثقاالػ اا امشػياخافتواتتكوطاعس  اافكعوا Signes افعسمات

هػواالعػؿاتحديػداهػذاا Intentionnalité كافقةػدي ا افمعيػ ميطك ػ االافيعػؿاامكؿافسػكعواهػكا
ري ػػكراالػػواهػػذ اافيتػػرةاافم  ػػرةار ػػطا ػػيفا ةػػدي اافػػكعواكرمزيػػ ااكيتيػػحاأفا2افمعيػػ ا افعسمػػ 

اف تػػاباافمقػػدسافيةػػؿا هػػذااافػػر طاإفػػ اأعمػػؽامعيػػ اف شػػياخاعسػػ ايحػػكامػػااهػػواعسيػػها افيعػػؿا
أفاا" ريزكيػػػؿ"اافيهػػػـاتقػػػكؿعػػػفااهايػػػد ركافحقيقػػػ اأيػػػها مػػػااأشػػػريااأالػػػادا ك ػػػهااػػػاصامػػػفاال ػػػرةا

يوافسميػاهيـاافديييػ ا ػافا مثا ػ اافمثػاؿاافػذماأ ػاـافهذ اافي رةاالواتأكيسهاافعسمااهايد روتاداـاإ
اااا3ص.عسيهاري كرامشركعهاافاا

                                                           
1
 Domenico Jervolino, Paul Ricœur. Une herméneutique de la condition, humaine, 

PARIS ELLEPES, 2002, P11 

2
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هكوػػػػػػرؿاالػػػػػػوادراوػػػػػػتهاظاهريػػػػػػاتااالييميكفك يػػػػػػاييةػػػػػػؿاري ػػػػػػكراعس ػػػػػػ اهيرمييكطيقػػػػػػا اااااااا
اافيييكمييكفك يػػاكييػػا شاموػػأفتيفاامكفػػ ا يػػافاأفامػػااهدمتػػهاافهيرمييكطيقػػاافػػيسااهيرمييػػكطيقو

عيػػداهكوػػرؿاييوػػهاكافموػػأف اافثاييػػ اافتأ يػػداعسػػ اأفاكراخاافتيػػادا ػػيفاا ػػؿاافتأكيػػؿاافمثػػافوافهػػا
اعسػػ اأوػػاساامكفػػ اكتظػػػؿااافيييكمييكفك يػػااافهيرمييكطيقػػااك هيػػاات ػػادؿا ييهمػػاا االافثاييػػػ اتقػػـك

 ايم ػػفاأفاتؤوػػساييوػػهاادكفااافيييكمييكفك يػػافسثاييػػ امتعػػذرات ػػاكز ا مػػااأفاااالتػػراضامكفػػ ا
عسػػ اااعتمػػاداأيػػهايتيػاكؿاافيقػػداافهيرمييػكطيقوافسمثافيػػ اافهكوػرفي اا مػااا هيرمييػػكطيقوااالتػراض

مػػاا ػػاخاالػػواااتمػػ ا تػػاباامال ػػاراافتػػواتعػػدايمكذ ػػاافسمثافيػػ اهكوػػرؿاكيقا ػػؿاذفػػؾا أطركحػػاتا
ااعت رتػهافػذمااافعسمػو.اهكيكيػحاأك اأفاهدالػ   ييهماافهيرمييكطيقاافسكةكؿاإف اعس  ا دفي ا

كيػػرلاأفا ا1رااأايػػرااي سػػ احػػد اامواوػػواالػػواافشػػرطااميطكفػػك وافسيهػػـافمثافيػػ اافهكوػػرفي ات ريػػ
تشػػرحاأفاافت ػػيفا ػػدكر ايتقػػدـادكمػػااعسػػ اافتي يػػراكأيػػهاوػػ ؽاف ػػؿاتأوػػيساافسيهػػـ ت عيػػ اافتأكيػػؿا

الػوااافهكوػرفي  يمكا ؿاالهـاالواافتأكيؿاماامشركعاافتأويسااأفامكيكعامفاطرؼاذاتاأع 
ي ػػػكفام ػػػافااأ ػػػدافكفػػػيساالػػػوااف دايػػػ اأكاافيهايػػػ ا ػػػكفا ػػػؿاتأكيػػػؿاييػػػااافميوػػػراالػػػواافكوػػػطا

مشػ كؾااليػهاعيدلػذايظهػرااف ك يتػكا ػدكر ااايػعاافسيقػداااوػتعسخاافذاتي  افتأويساامايراهكا
ا.2اافيييكمييكفك يااف ذرماافذماتماروها

افتػػوات حػػثاعػػفاا تشػػاؼاطػػا اااف كييػػ اافقةػػدمافػػـاتت ػػاايةػػيح ااافيييكمييكفك يػػاأفاااااااا
أفايػػصاافػػكعواي مػػفااار ػػهاكمػػفاهيػػااالػػ فاافطريقػػ ااف ذريػػ اافتػػواييطسػػؽااافاػػاص.اا تشػػاالها

كذفػؾا تعسيػؽاوػؤاؿاييػ اافمؤفػؼااافعػافـ.ميهااهػواتعت ػرامحػكراتأكيػؿاوػؤاؿاافذاتيػ اإفػ اوػؤاؿا
 معاريػػػتهااف طركحػػػ اافمثافيػػػ افموػػػؤكفي اافػػػذاتااافمحػػػدكد إفػػػ اوػػػؤاؿامكيػػػكعاافػػػيصاغيػػػرا

ييكطيقػػااإفػػ اأفات ػػكفاافذاتيػػ ا اأكؿا ػػؿاأاػػرامقكفػػ امػػفامقػػك تاافمتأمسػػ اامايػػرةاتػػدعكاافهيرم
 .يظري اافيهـ

افمثافيػػػػػ اافهكوػػػػػرفي اوػػػػػكلاافك ػػػػػهاافوػػػػػس واف حػػػػػثاإم اييػػػػػ اااهيرمييكطيقػػػػػاف ايمثػػػػػؿايقػػػػػدااااااا
 ػؿا يػافاأيػهااتأكيػؿ اافيييكمييكفك يػاأفامػاايقةػد ا ػافط اافػيسا عػؿااافتأكيسي .اافيييكمييكفك يا

                                                           
1

ِذّ  ترانج/دساْ تٛدل١ح، ت١رٚخ: ناد االِاْ ٌٍررجّح  ذرجّح ن، فناص إنا فنسةم ل  وهسللاىطل مظمهسيمث د٠ىٛد:   

 35، ص 2002، اٌطثؼح اٌؼرت١ح االٌٚٝ، ٚاٌطثاػح ٚإٌشر ٚاٌرٛو٠غ
2
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هوااالتػراضاافهيرمييكطيقػااافمتعػذرااافيييكمييكفك ياداافمثافي اافهكورفي اتظؿاعس اافرغـامفايق
مفا ه اكأيهافيسا كوعهااأفاتط ؽا ريام هااافمتعسؽا افتش ؿادكفاأفاتشػ ؿاييوػهاااات اكزه

هػػػػػكاوػػػػػؤاؿااافيييكمييكفك يػػػػػاافوػػػػػؤاؿاامواوػػػػػواالػػػػػواا اكأف1اميػػػػػاالػػػػػواهيلػػػػػ اتأكيػػػػػؿامػػػػػاافحيػػػػػاةا
أيػػػهافػػػيساوػػػؤا اااف ييكيػػػ .واافك ػػػكداكافزمػػػافاهػػػكاوػػػؤاؿامعيػػػ االػػػاهايػػػد راميطكفك يػػػااعيػػػدا

ذفاإفةػػافحاافمعيػػ ااات ػػاراإفاإاموػػتييرا. االػػواافحػػداافػػذماي ػػكفااليػػهاافمعيػػ اإاهيرمييػػكطيقو
افتػػػػػأكيسواافموػػػػػ ؽااالتػػػػػراضاإافأا مػػػػػا اهيرمييػػػػػكطيقوافموػػػػػ ؽا افيوػػػػػ  اف ػػػػػؿااا التػػػػػراضهػػػػػكا

تيوػيرا Auslegung إدراؾامياه هػاا ت يػيفاافيييكمييكفك يػاكيعيػوا ػهاحا ػ اافسيييكمييكفك يػا
اافمثافيػػػ  كفس رهيػػػ اعسػػػ اذفػػػؾايعػػػكداإفػػػ ايةػػػكصاافمرحسػػػ اافميطقيػػػ اكافمرحسػػػ ااتأكيػػػؿ.شػػػرحا

ا.افدي ارتوااة ايظري اافمعي االوا"أ حاثاميطقي "اكافتأمستا

يػػػػػػػؿاالػػػػػػػواكيػػػػػػػرلاري ػػػػػػػكراأفاام حػػػػػػػاثاافميطقيػػػػػػػ ا اتوػػػػػػػتطيااأفاتطػػػػػػػكرا ػػػػػػػداياتاافتأكااااااا
إفػػ اتقػػديـاافمعيػػ ااافيييكمييكفك يػػا ػػؿاي ػػداذفػػؾاالػػواافتػػأمستاحيػػثا اتهػػدؼااافيييكمييكفك يػػا

عيػػػدااهايػػػد را اكأفاأهميػػػ 2 ػػػؿامعيػػػ اافت ر ػػ االػػػوام مكعهػػػاا يػػػدا افمثػػافوافستعػػػا يراافمر  ػػػ ا
حيػثايظػؿاال ػر ااافيييكمييكفك يػا ةدي اهكورؿا افيو  افتطكراافهيرمييكطيقػاااالواري كرات مؿ

إفػػ اا"الػػايهكار ػػييفا"كيشػػيراا.3كهايػػد رهداعسػػ اأيػػهافػػـايتاػػؿا ػػطاعمػػاا ةػػداإفيػػهاهكوػػرؿاشػػا
 مةػػادرافيظريػػ اري ػػكراالػػواافزمػػافاكافوػػرداحيػػثاييػػا شامقار ػػ ااك ػػأيطاهايػػد رأهميػػ االسوػػي ا

عػػفازماييػػ اافك ػػكدااإيوػػايوااهايػػد رري ػػكرافمشػػ س اافايػػاؿااإ ػػداعواعيػػدا ػػايطاكت ييػػهاال ػػرةا
ا.افاياؿاكافزمافامعا:اليظري اري كراالواافورداهوامحاكف افستي يراالواهاتيفاافمش ستيفا

 ةػػػكرةاشػػػامس ا اي ػػػكفا ػػػدااسيييكمييكفك يػػػافعسييػػػااأفايشػػػيراأفاري ػػػكرا معايػػػدةاتأكيسيػػػ اااااااا
ت ػكفاأمػاـاتي يػرافػفااؼييوػهاا اأمامػااري ػكراوػكااافيييكمييكفك يػاأمدياا ي ػراييعطػؼاعسػ اا

يمػػاا تي يرهػػاام اشػػرةا عػػداافػػتم فامػػفاتي يػػرااافيييكمييكفك يػػاالػػوا يػػاياااػػارجا اافيييكمييكفك يػػاكا 
افقػداال ػراري ػكرا ييوهاا اهكاذااافميطؽاافذماويؤووػهاري ػكرا  ػؿاافتك ػهايحػكا يػايااأاػرل

ايكفك يػػػػػاالييكميإفػػػػػ ااافشػػػػػ ابأكاافكةػػػػػيي اافتػػػػػواميػػػػػزتامرحسػػػػػ ااافماهيػػػػػ اافيييكمييكفك يػػػػػاااالػػػػػو

                                                           
1
 43اٌفؼً، اٌّظ د اٌساتك اٌذور، ص  اٌِٝٓ إٌض  ١٘ر١ِٕٛط١مٟد٠ىٛد: ظا٘ر٠اخ  
2
  53اٌّظ د ٔفسٗ، ص  
3
  ٌفٍسفرٗذذ١ًٍ  ٘ٛسري،د٠ىٛد:  
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 ااافمتعافيػػ افسيييكمييكفك يػػاكيػػؤدماأييػػااإفػػ امعػػاكدةاافتأكيػػؿافسمكيػػكعاافستػػكماا طيقيػػكاييهرم
 ػػدخاامػػفاوػػيكاتامػػفاايػػهافقػػكؿاأايػػاإذا  م ايايمػػك وػػيعرؼاافتةػػكراافري ػػكرمافستأكيسيػػ اثرالػػهاكا

وػػػيي زاري ػػػكرايقػػػساأكاايعطاالػػػاادااػػػؿاأالػػػؽاايشػػػتافهايحػػػكاتأوػػػيساافثمايييػػػاتاإفػػػ اااافوػػػتييات
قؿامػػفاطػػكراا هتمػػاـا قيػػايااافرمػػزاإفػػ اا يشػػتاؿا قيػػايااافػػيصاتمشػػركعهاافيسوػػيواإذاوػػيي

ميظكرااإفيها اعت ار ااطا اامتيياا كاوط ااف تا  اهذااافتمايزاالواأطكارامشػركعاري ػكرا مك عػها
ا.يمفااوتمراري امشركعها

كهػػوااكفك يػػاافيييكمييافوػػي اافتػػواوػػيحدثامػػفااسفهػػااري ػػكراعػػفامةػػيراا1986عت ػػراوػػي اتكا
افيعػؿاإذايم ػفاأفايعيػواهػذااافعمػؿا مثا ػ اافػ اافػيصااوامػفعمسػهاامواوػاأةػدرافوي اافتوا

أرادامػفااسفػهاإحػداثااافعمؿا1969اافتأكيسياتااري كر.اةراعيواف طركحاتاافتوا دمهاا ت
.اكهػػواافيتػػرةاافتػػواوتشػػهدادااسػػهامشػػركعهيػػزااف ػػدرما ػػيفاافطػػكراامكؿاكافطػػكراافثػػايوايافتم
كفقداطرحاري كراعس اييوهاأولس اأهمهػااهػؿامػفاافمم ػفاأفاافسيييكمييكفك ياأويسااف درماافت

أ ثػػػػػرامػػػػػفامؤوػػػػػساايكمييكفػػػػػك ييفالي ػػػػػكفايهػػػػػؿايم ػػػػػفاأفااييوػػػػػهوي ػػػػػكفاأ ثػػػػػرامػػػػػفاهكوػػػػػرؿا
 عػػػػػدامؤوػػػػػساافسيييكمييكفك يػػػػػامػػػػػااافػػػػػذمايعيػػػػػواأفات ػػػػػكفاعياةػػػػػرام ػػػػػدرةااواافيييكمييكفك يػػػػػا
أكاافمثافيػػ افػػدلاهكوػػػرؿات مػػفاتعػػدادااالػػػوااافمتعافيػػػ اافيييكمييكفك يػػاأفامػػأزؽااافيييكمييكفك يػػا

أيهػػػاافػػػـاتػػػدرؾا يػػػداا عػػػ ااافعػػػافـاافػػػذماايعػػػيشااليػػػهاكفػػػـاتتحػػػرؾايحػػػك اإ امتػػػأاراا عػػػداأفا ػػػداا
يػدغرا ااف ػفامػااهػواافتحػاؽا أطركحػاتاههيدغراييوهاافتي يرااليها اإذاااوتع ؿاهكوػرؿااإ

اافيييكمييكفك يػػػػامػػػػاا عػػػدااماػػػػراافموػػػػاال ا ييػػػهاك ػػػػيفاايػػػػدغراأكاعسمػػػ اااػػػػتسؼاري ػػػػكرامػػػااه
افهكورفي اهػؿااافيييكمييكفك ي افمثافي اافهكورفي ا اأماايهاا زاهكااآلاراميعطيااأواويااعفا

اومااافميعطؼاافري كرمايدغرماافهياامطا ق اافميعطؼاييم 

افػػذماايػػدغرماهافر مػػااوػػي كفامػػفاافيػػركرمااإشػػارةاإفػػ اعػػدـاتػػأثراري ػػكرا افمشػػركعاالساااااا
 اإ اأفاري ػكراعسػ ااافيييكمييكفك يػاافتأكيسيػ ادااػؿااإيتمػاس تيػاخاإ افاامكؿامفادعػااإفػ ا

فتياتا ػذريااإفػ افـاي فايهمهااإا"غادامير"افرغـامفاذفؾاكعس ااسؼا ا واافتأكيسييفاأمثاؿا
يطػػسؽافي اافميطسػػؽاامواوػػواافػػذمااليػػؿاا وػػراامريػػي اافهكاات اإفامثسػػا"يػػدغراه"محػػاك تا

مشػػػركعهاافيسوػػػيوا احيػػػثا ايػػػتاتر متػػػهامهػػػـاعمػػػؿاهكوػػػرؿا"ااشػػػويتميػػػهايحػػػكااف ػػػدخاالػػػوا
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مػػػداساأواوػػػيااأكاالتحػػػااا سػػػيسا افيوػػػ  ااإفيػػػها اثػػػـاات عػػػها"1950امال ػػػاراافممهػػػدةاكافةػػػادرةا
 ا ػػاـا  معهػػااالػػوا تا ػػهاةػػدرافػػهااافيييكمييكفك يػػا م مكعػػ امػػفاافمحايػػراتاكافػػدركساحػػكؿا

فاأعمافػهااف دليػ اشػهدتا ك اإيػاال اإفػ ا ػؿاهػذااالػا"افييييكفك يػاعيكايها"امدرو اا1986وي ا
اوػػػػتعمستام ادلهػػػػااامكفػػػػ اعػػػػفاميه يػػػػ ااالييكمييكفك يػػػػااإرادةا اافيييكمييكفك يػػػػاعسػػػػ اا ت ػػػػار ا

ا1.افمعتمدامفاطرؼاهكورؿاافييييكمكفك وافكةؼا

افتػواايييكمييكفك يػاافاركاد مػف ري ػكر  ػكؿ يعت ػركف افمعاةػرة افيريوػي  ي افيسوػ مؤراػكااااا
 يييكمييكفك يػااف أداػؿ افػذم هػكإيػها افقػكؿ إفػ  يػذهب مػف كهيػاؾ  " هكوػرؿ ادمكيػد " أووػها
 هكوػرؿ  تػاب افعافمي اافثايي   افحرب أثياخ افو ف الو كهك تر ـ عيدما افيريوو  افي ر إف 
  وػد  ا اتيػار كهذا  مقدم افه  تب كافذم " محي  الييكمييكفك ي  أ ؿ مف مك ه  أال ار "
 ا هتمػاـ إفػ  دالعػه افػذم كاممػرا." افيييكمييكفك يػا مدروػ  الػو " افمكوػـك  تا ػه الػو
 فسػكعو افقطعيػ  اف داهػ  مطسػب ك  افتأوػيساافيهػالو هدالػه ي ػف فػـ .هكوػرؿ يييكمييكفك يػ  

 افػذم  عػد  افػذات  كافػكعو افػكعو  ػيف افقةػدي  مكيػكعا الػو ييةػؿ  مػا هػك كف ػف  افػذات 
  افقةدي   تعرييه  مك ب افكعو  ةار القد افدي ارتو اكه ذا افتةكر الو تطا قهما مف  اف

 افػكعو تحديػد ثمػ  كمػف .افػذات حػدكد مسقػ ااػارج  ػاف فػك  مػا افاػارج يحػك مت هػا
ا2ذاته افقةد  يعؿ تحديد  مف أاليؿ  ةدها افتو  افمكيكعات

ذاااااا  ال يػهامػديف  افمػاهو افتحسيػؿ  ميه يػ  "هكوػرؿف "مػديف  أيػه يعتػرؼ ري ػكر  كؿ  اف كا 
 افتحػررامػف عسػ  ييوػه اآلف الػو كافقػادرة افمت وػدة افػذات   شػ افي  "ماروػيؿ ف  راليػؿ "أييػا

 فػهاأف ت ػيف كفهػذا كافحيػاة  افسكعػو الػو افممثسػ  افيػركرة فهػذ  كافاايػع  ك كاهػا  رغ اتهػا
 افثياليػ . مكا ػؼ  ػيف أةػيس تكوػطا تمػيح أف   م ايهػا كافػسإرادم اإرادم الييكمييكفك يػ 

ا3افمعركال . كافكاحدي 

الػػواتػػأفيؼادراوػػ اا"ياوػػ رس ػػارؿا" ػػكؿاري ػػكراوػػاهـاالػػواتشػػييداالسوػػي اافك ػػكدافمػػااشػػارؾاااا
كاوػتسهـاامال ػارااماس يػ امػفاا"غػا لامروػيؿ"متأيي ا عيػكافاالسوػي اكفمػااداػؿاالػوايقػاشامػاا

                                                           
1
 Paul Ricœur : A l'école de la phénoménologie, paris, 1986, p21 

2
 33، ِرجغ سثك ذورٖ، ص بةد طىل تؤلمتٛي د٠ىٛد،  
3
 42، ص فنرسخع نسةه 
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ا"هكوػرؿاأدمكيػد"ايييكمييكفك يػا .ا يداأفاري كراظؿاعسػ ااتةػاؿا ػكماس"كفيييياارتيا ي افا"
كافتػػػواعرالػػػتااليمػػػاا عػػػداا1950ك ػػػاـا تر مػػػ اأال ػػػار اافتك يهيػػػ امػػػفاأ ػػػؿاافيييكمييكفك يػػػااعػػػاـا

اال جـــ د  الزمـــأنك افاةػػػكصاالػػػواا"هايػػػد رمػػػارتفا" ا مػػػاا قػػػواميشػػػدااإفػػػ االسوػػػي اابأألفكـــأر
فػـايطػرحاأ ػداامشػ ؿاا اري ػكراوػتتراباأفامػاايثيػرااإكاا،1الم تأف ز قـأ كأيياا" ايطاكمشػ ؿا

كتياكفػػهااافعت ػػاتيعت ػػرااليسوػػكالااموػػيحيااكيعػػرؼا اهتمامػػها ػػافهكامشاكاري ػػكرا ػػافرغـامػػفا ػػكفا
اكمييكفك يػػاالييفقػػدا ػػيفاري ػػكراأفا افموػػالؿاتيوػػيرااف تػػاباافمقػػدساكاعتيالػػها ػػافرمزاكاموػػاطير

افيصاافمقدساك هػذااافمعيػ ااسػتاالسوػي ااهرمييكطيقا ماافـايتـاتطعيمهاااإذاافديفاغيرا االي ا
كأ ػػرتااافهيرمييػػكطيقوافػػديفامػػفا ػػؿاا عت ػػاراتاافميتااليزيقيػػ اكحرةػػتاعسػػ اتط يػػؽاافمػػيهتا

هيػػاا اكامػػفا ػػدا ػػيفا عػػد اافّسالسوػػيوا" ير  ػػارد"اإيمػػافاك اي ػػهاافمستػػزاافػػذما ػػافاا افشاةػػي 
ايظهرافيااأفاري كرااليسوكؼاكافيسا هكتو.

هااتػػ اافيعػػؿاأكؿااهتمامػػاتاري ػػكراكفقػػدا عػػؿامػػفاافيعػػؿامحػػرؾا ػػؿا تاالييكمييكفك يػػافقػػدا ايػػتا
 مػػػااأفامكيػػػكعاامطركحػػػ اافتػػػواا  افتعػػػارضامػػػااافتأمػػػؿاافمحػػػضاأكامػػػااافيظريػػػ اافاافةػػػ 

االييكمييكفك يػػػايػػػدكراحػػػكؿا"ايا شػػػهاا ػػػكؿاري ػػػكراالػػػوايهايػػػ اامر عييػػػاتامػػػفاافقػػػرفاافيػػػارطا ػػػاف
مػػػفااف ػػػديهواأفا االاإرادة"اكيتميةػػؿاإفػػػ ا وػػػميفاهمػػػاا"اإرادماكافػػّسإرادم"اك"افتيػػػاهواكاإثػػػـ"

ي سػػكراري ػػكرااإيتيقػػاا كةػػيهاااف عػػداامواوػػوافستي يػػراكةػػس ااإرادةا اميػػااكاف وػػداكافسكعػػوا
 اؿاافماتسيػػػ افست ر ػػػ اكافحيػػػاةاعسػػػ ايمػػػطاافػػػرداامك يػػػواافػػػذماشػػػيد اهكوػػػرؿامػػػفااػػػسؿاامشػػػ

اكافعاطي اكافعادة.ااكا اتيار افمعيش اعس اغراراافترددا

افتػػوات عػػؿامػػفاط يعػػ اايػػ كدرسااف يي"اMalموػػأف اافشػػرا"الػػواوػػياؽاذفػػؾاتيػػاكؿاري ػػكراااااا
اإيوػػافاتتيػػمفاإم اييػػ اإتيػػافاافشػػراكالوػػراذفػػؾا هشاشػػ ااإيوػػافامػػفااػػسؿا ػػراخةاترا يديػػ ا

إذااتعػػذراعسػػ اافييسوػػكؼاالهػػـاافشػػرا كاوػػط ا ايراافقديمػػ اكافديييػػ فهػػذ اافهشاشػػ اع ػػرااموػػاط
فقػػدامثػػؿاذفػػؾاافمػػرةاامكفػػ اا ؾاافرمػػكزسػػافميػػاهيـاكتحسيػػؿاامال ػػاراال يػػهايم ػػفااعتمػػادامقار ػػ ات

كمحاكرةاالركيداالوامحاكفػ ا ػرأااافهيرمييكطيقوإف اافدربااافيييكمييكفك ياافتواييقؿااليهااري كرا
 ا1965محػػاكؿاحػػكؿاالركيػػد"ااافتأكيػػؿ كافرمػػكزاافثقااليػػ االػػوا تػػابا"الػػوااافسكا عيػػ اليهػػااافحيػػاةا
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 344، ص 2007ناد ا٠ٚا ١ٌث١ا، طثؼح أٌٚٝ، 



 المرجعيات الفلسفية لبول ريكور                                           الفصل األول
 

26 
 

يمػااتتيػمفاااتيػاراامتركيػاااافيييكمييكفك ياكافحؽاأفا افكةيي افيوػتات ر ػ اكةػيي امحيػ اكا 
افتػػػػواتي ػػػػبا دراوػػػػ اافعسمػػػػاتاكالػػػػؾاافرمػػػػكزاكتيوػػػػيرااافهيرمييكطيقػػػػافسثكا ػػػػتاكايعطاالػػػػاايحػػػػكا

فقػػػداتيطػػػفاهكوػػػرؿاإفػػػ اكهػػػـاافقػػػكؿا شػػػياالي اافػػػكعوا اكامػػػفاهيػػػاااموػػػاطيراك ػػػراخةاافقةػػػص
الػػواهػػذاااإطػػاراوػػع اري ػػكراإفػػ اافتظػػيفاحػػكؿاأطركحػػ اافسكعػػواكةػػستهااذاتػػه  افيوػػ  اإفػػ ا

ااافتيويرااف ييكماإزاخاافيصاافيركيدم.اك افكعوا

فقدايمتايظري اري ػكراالػوااماػسؽا وػمااأك اأطسػؽاعسيػهاتوػمي اإيتيقػااةػترلات يػباااااا
فوػعادةامػفاحيػثاهػواافمقةػداافمشػركعامػفاافك ػكداامحوػفاك وػمااثاييػاايشػمؿاعس امطسباا

اا حتػػراـا يػػاخاماػػسؽاافمعياريػػ اافتػػواتتحػػرؾايػػمفام ػػدأاافكا ػػباكيم ػػفاافتع يػػراعيػػها م ػػدأا
عسػػػ اذفػػػؾا اتػػػدكرااإيتيقػػػااافةػػػترلاالػػػواالسػػػؾامعيػػػاراافعػػػادؿاإ امػػػفااػػػسؿااكيػػػهاات ر ػػػ ا

افهرمييكطيقيػػػػ افػػػػدلا ػػػػكؿاري ػػػػكراعسػػػػـااميػػػػاااييكمييكفك يػػػػاافيترا يديػػػػ افسيعػػػػؿ.اه ػػػػذااتت ػػػػاكزا
فسيعؿات كفاالواذاتاافك تاأفويي اكأاس ي اكأدم ػتااتهعيداهكورؿايحكاالسوياافيييكمييكفك و

الػػػوادااسهػػػااافمعطيػػػاتاافيسوػػػيي ااف  ػػػرلادكفاأفات ػػػكفامتوػػػامح امػػػااأمات ػػػاكزاميتػػػااليزيقوا
:ا"مػفاافمهػـاالػوايظػرماأفاباإف اافقكؿاعيهػاا اكاالييكمييكفك يااافذا رةاعيداري كرايذهمأمكؿ

ا كةؼاافطاهراتاافذا ري امفاك ه ايظراافقدراتاافتواتش ؿاافظاهراتاتحقيقهػااافيعسػوا يقـك
فػػ اأفاافقػػدراتاهػػواا م اييػػاتاامواوػػي اافتػػوايمس هػػااا يوػػافاافقػػادراعسػػ اإكأشػػارا ا1افوػػعيد

كافةػػيحاكا عتػػراؼاكتم يػػهاحييمػػااااف ػػسـاكافتةػػرؼاكافوػػرداكتحمػػؿاموػػؤكفي اأعمافػػهاكافتػػذ ر
ا يدةاكوسيم .اذ ر ييعهاامفاا يتقاؿامفاذا رةا ريح ااف ا

مػاا ػكفاهكوػرؿاذفػؾامفاهػذااامايػرااايوػدادهاعرالػتااافييييكمكفك يػاو ؽاكْأشػريااأفااااااا
فديػػهاعسػػ اموػػأف اافػػكعواكافتعػػافواممػػااحػػاؿاإفػػ ادكفاا فتيػػاؼاإفػػ ااافييييكمكفك يػػاا تةػػرتا

كؿاكافمػكتاالػأفايؤدما هااإفػ ااماا يوداد يايااافمرت ط ا افحياةاكافمعيش ااف شري اك ذااهذاا
افيييكمييكفك يػػػاااعسػػػ اإم ايػػػاتاافتػػػاري ااافمحقػػػؽافػػػك ام ػػػوخاهايػػػدغراكتم يػػػهامػػػفاالػػػتحاأالػػػؽ

ا عػاطتايواكاف شرم اف فاماا ػافا  م ػافاافيييكمييكفك يػاااأفاتافزمافاكافحياةاكافتعاطؼااإيو
مػػػااهػػػذ اافقيػػػاياافػػػك افػػػـايي ػػػزاهايػػػدغراالتحػػػاافػػػواأالقهػػػااعسػػػ اموػػػتكلاافتأكيػػػؿا ا ػػػدخاامػػػفا
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ا"افحياتيػػػػػ ا هيركميطيقػػػػػا"عشػػػػػريياتاافقػػػػػرفاافوػػػػػا ؽاتم ػػػػػفاهايػػػػػدغرامػػػػػفاإيػػػػػاال امػػػػػاايوػػػػػميها
*Herméneutique fraticelle امعػػ اامحايػػراتهاا ػػدخاامػػفايشػػتاؿاعسيهػػفتػػوا ػػدأااإ  

أكااافهيرمكيطقيػػػػا حيػػػػثاإفتيػػػػتامػػػػفااسفهػػػػااإفػػػػ اأهميػػػػ اا1923حػػػػكؿاأروػػػػطكاوػػػػي ا"مػػػػاريكغ"
ا1افػدي ارتوا-ااالواأ حاثهاحكؿامواف اا يقكومتافذما افااليهاهكورؿامياافتأكيسي ااالواافك ت

  امعػػ ااحيػػثاأفقػػ امحايػػراتها1930مػػفاا تػػداخكفػػـايػػتم فامػػفاافاػػركجامػػفاهػػذ اافػػدالرةاإ ا 
كذفػػؾا  يعػػازامػػفاهايػػدغراذاتػػهاإذاالػػتحاأعػػيفاهكوػػرؿاحػػكؿا  ػػاريساحػػكؿاافتػػأمستاافدي ارتيػػ ا

موػػالؿا ايػػػتامتيسػػػ افديػػػهاأهمهػػااتسػػػؾاافمرت طػػػ ا موػػػالؿااإيوػػافا اإيػػػاال اإفػػػ اموػػػالؿامثػػػؿا
ا.1افتاري اكافزمافاكافقياياااف مافي 

عسػػػػػػ اافتعػػػػػػاطواأكاافتعامػػػػػػؿاكمػػػػػػفاثمػػػػػػ ايعت ػػػػػػراهايػػػػػػدغراأكؿامػػػػػػفاالػػػػػػتحاافيييكمييكفك يػػػػػػاااااا
أماتم ػفامػفاالػتحاافموػالؿاأكاافموػػاف اا1927كطيقواكهػذااالػواعمػؿاافك ػكداكافزمػافاييػافهيرم

اوػػرفواكهػػذاكاافهتحديػػدااكهيػػااي مػػفاا متيػػازاافهايػػدغرما افمقاريػػ اعسػػ اا يشػػتاؿاا ا يطكفك يػػ
كطيقػااتي يػرااافهيرم"ماايؤ د اري ػكراييوػهاالػواعمسػهامػفاافػيصاإفػ اافيعػؿا حيػثايقػكؿافيوػتا

اافػػكعوا اهافعقػػؿالػػواعسػػـك اأفاتقػػـك يمػػااإ ػػرازااف ريػػي اا يطكفك يػػ اافتػػواتم ػػفاهػػذ اافعسػػـك  اكا 
ا.ا2"إف اأفاإحاف اهذااامايراش هاميعدم ا افمقاري اإف اإحا تهاإف اتأكيسي اهايدغر عسيها

    التأ  م ةر ك ر  الثألث:المبحث 

القػػدا ػػاخااافتأكيسيػػ  فاافحػػديثاعػػفا ػػكؿاري ػػكراهػػكاافحػػديثاعػػفامشػػركعاالػػواافيسوػػي اإااااااا
فادمػػػ ا افيييكمييكفك يػػػااك ػػػدااوػػػتعافااافتأكيسيػػػ  ري ػػػكرامػػػفاافيييكمييكفك يػػػاااك اثػػػـاتحػػػكؿاافػػػ ا

ااهميتهمػػا ر ػػوااهتمامػػاايياوػػبات ػػدااحوػػباري ػػكراالػػواافي ػػراافتيفافػػـاتػػهػػذيفاافحقساتأكيسيتػػه 
اا  تماعيػػػػ ا ةػػػػي اااةػػػػ ااكافتأكيسيػػػػ ااافيييكمييكفك يػػػػاالحػػػاكؿا ػػػػذفؾاتطػػػػكير الػػػػواحقػػػػؿاافعسػػػػـك

اا يوايي ا ةي ا اعام .كافعسـك

را ػػااافػػ احػػكار اافموػػتمرامػػاااري ػػكر فا ػػؿاهػػذااافتيػػ اكافتيػػكعاافػػذماعرالتػػهاالسوػػي اإاااااااا
تعػػػديستاتتماشػػػ امػػػااتتيػػػراا  داػػػاؿكافيسوػػػياتاافحديثػػػ اكافمعاةػػػرةاك ػػػاـااافمػػػذاهبماتسػػػؼا
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الح ػػػهافست ديػػػداكا ييتػػػاحاكافحػػػكاراا ػػػه شػػػاهداعسػػػ اعةػػػر اكعسػػػ ا ػػػؿامػػػاا ػػػاخااميػػػهاحػػػكاؿ ام
كذفػؾاعػفاطريػؽااافيسوػي  عػفا ػا واافستيػردالػؽاكاوػع اكمتيكعػ اأافموتمرادالعػهافس حػثاعسػ ا

عسػػػ ااغيػػػاخامشػػػركعهاافطمػػػكحاامػػػااوػػػاعد "اكهػػػذاااا اػػػرل افػػػتسمسامػػػااماتسػػػؼاافمحػػػاك تا
ا ػدايتها الواالسويتهاميػدااماايسموهكهذاا ا1اهتاافي ري اافحديث ا"ك درتهاعس امحاكرةامعظـاافمي

اافيييكمييكفػػػك و اكهػػػذاا ييػػػؿاميه ػػػهااافيييكمييكفك يػػػ عيػػػدمااايطسػػػؽاالػػػواتي يػػػر امػػػفاافيسوػػػي ا
افميشتؿا افكعواكافقةػدي اتم ػفاري ػكرامػفا"اافتياعػؿامػااايمػاطامتيكعػ امػفاافػكعوااافتأكيسو

اافتأكيسيػػػػػ ك ػػػػػافقراخاتاافماييػػػػػ  اماافيييكمييكفك يػػػػػاكاارؿهكوػػػػػرا تي يػػػػػاتػػػػػأثر"ا مػػػػػاا2افتيوػػػػػيرما
اوػػطيف غكأكادكفاافاييوػػ االيػػسااروػػطكاا كافتحسيػػؿااف ييػػكماافوػػردماكافسوػػايياتااا ي يسيػػ  

فاحيػػػاةاري ػػػكراهػػػواايع ػػػاساتػػػارياواأك افتػػػافوايم ػػػفاا وػػػتيتاجاممػػػااذ ريػػػااايطاكغيػػػرهـ اك ػػػ
اوػػتيادتاايكعػػه كافػذماتكةػػؿامػفااسفػػهاافػػ ا يػاخايوػػؽاالسوػيواالريػػدامػفااافيسوػػيو فمشػركعها

ا.هـامحاكف االواافقرفاافعشريفأميها ؿاا ت اهاتاافيسويي افيطكرامشركعاااعت ر ااف عضا

 عػػػؿامػػػفاالسوػػػيتهااكاميه ػػػهاحػػػكاراميتػػػكحامػػػاا ػػػؿاافتيػػػاراتااكا ييتػػػاح فست ديػػػدااالح ػػػهاااااا
افاييهـاالسوي ا كؿاري كراي ػباعسييػااافايمػراع ػرا ػؿاافذفؾاكف وايوتطيااكافعسمي  افي ري ا

اا يوايي اكذفؾا ػوا اكافيسوػي ا"اكا ػيفاافيسوػي مػفا"اافيسوػي ام ػرداحػكاراا اي عػؿهاتهاافعسـك
ا افحكاراماا ػؿاافعسػـكأفاافيسوي اكميذاك كدهااكيشم ك ػدا ػافااهتمػاـاري ػكراا 3تهااكهواتقـك

الهػذاا امعيشػ افت ر ػ اافيصاكاافػي اافمدهشػ افسي ػرا ػيفافيكيحاافيقس اافحر اياهت مافتهاا  ؿاه
اافعػافـ افسكةػكؿ ػؿاافتعامػؿامػاامعطيػاتاأهػكامػفااافػيص اف اا افمعاشافتحكؿامفاافط يع ا

اف اافمعط اا واوواالػواالهػـاكشػرحاكتيوػيراافعػافـايػمفاافاطػاباكيػمفا ػراخاتاميه يػ ا
اليةػؿاافػ اافاهيػاؾاعس ػ ا ػيفاافقػارئافسمعيػ  اافتػواتعت ػراافحامسػ ااافستػ  ت كفاعػفاطريػؽا

يحمػػػؿاالػػواطياتػػػهاارثػػػاااري ػػػكر الػػػافيهـاعيػػدا ا ػػػيفااف ػػػسـاكا ةػػتاخاكاف تا ػػ  افقػػػراخةااكافػػيص 
ا تهاداتاافي راكا وػتمكفك ياااكاوعاااماـاف اباافاييتحأا إافتيويراكمااعس ااعريقا حيارياا

ا.اليهافتياعؿامااافعافـاافذماتعيشا

                                                           
1
ناد ، 03، ذرجّح سؼ١  اٌغأّٟ، دجؼٗ ػٓ اٌفرٔس١ح جٛدج و٠ٕاذٟ، اٌجدء فنتلمن وفنةسد، فنتلمن فنرسويتٛي د٠ىٛد،  

 08، ص 2006، 1اٌىراب اٌج ٠  اٌّرذ ج، ط 
2
 08اٌّظ د ٔفسٗ، ص  
3
 348، ص 2002 01، ناد اٌىراب اٌج ٠  اٌّرذ ز، اٌىراب اٌج ٠ ، طفنسهةست فم لةمزهمجٛدج و٠ٕاذٟ،  
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يعتمػدادكمػااعسػ اذاتااتحمسػه افتػواااػسؿاافستػ مػفااكتأكيسػهاالهػـاافعػافـايرلاري كرا أفاااااا
 ي ػػػراكفػػػيسااكافتأكيػػػؿ افك ػػػكدا يعػػػؿافسيهػػػـااافتي يػػػراالػػػوالػػػواهػػػذااافعػػػافـاامااكاعيػػػ ا ك كدهػػػا

كاالػػػواهػػػذااافةػػػددااكتمثسػػػه افاافػػػذاتاهػػػوامػػػفاتيػػػتتامكيػػػكعهااا اعت ػػػارا مكيػػػكع   وػػػاط ا
ث ػػاتاإهػػوااافتأكيسيػػ ال ايػػتا ػػذفؾا"ااا1ذاتيػػ اافػػكعوفاافمكيػػكعي ات ػػكفام ييػػ اعسػػ اإ"ا:"ايقػػكؿ

 ا افةػػػػدكراعػػػػفاتيوػػػػيراإاافتي يػػػػرافػػػػ ااكأاافمعيػػػػ افػػػػ ااأكااف ػػػػسـافك ػػػػكدا ايةػػػػؿاافػػػػ اافأ
ايوػػػايي اإ ا ػػػامتسؾاهػػػذااافمعيػػػ اااافك ػػػكدا ايةػػػ حااذاتػػػفاإثػػػـاا افػػػد  تامتكاةػػػؿاف ميػػػاا

ك ػػػكدا"اا  شػػػ افي اافهيركميطيقػػػاهتمػػػاـاإفاكاإحيػػػاةاافي ػػػراحيػػػثاتتمكيػػػاااافػػػذماي ػػػكفااار ػػػا
اافك ػػػػكد ذاتػػػػهاكعسػػػػ اا عسػػػػيهػػػػتـا افدر ػػػػ اا كفػػػػ ااف ػػػػالفاا الييكمييكفػػػػك وافيهػػػػـا"ا"ا تةػػػػكرا

"ا ا2 ػػكفافػػدييااالرةػػ اافتعػػرؼاعسػػ امك ػػكدي"االيػػواافػػذاتااري ػػكر: افتيوػػيراكافيهػػـا مػػاايػػرلا
وػػطحااتاييػػ اتحػػتافماافيكايػػااافييوػػي فػػيسا كةػػيهاا حثػػااالػػوااافتأكيسيػػ "ايم ػػفاتحديػػدااك كفػػه:
اتأكيسػهمػااي ػبااافػيص  كةيهااتيويراافسك كداالوااافعػافـامعركيػااالػواا ؿا امحرلاا رض 

م اييػػػػػاتواإشػػػػػرعاأفاأيم ييػػػػػوااوػػػػػ يهاكاليػػػػػهأفاأيم ػػػػػفااافمقتػػػػػرحاافػػػػػذمالػػػػػواافػػػػػيصاهػػػػػكاافعػػػػػافـا
ا.افيصستيويراكافيهـاافميتشرةاعس امدارافال ايتا داي ا دفي اا3."افااة 

تحػػاكؿاا "فشػػايرماار"اكا"دفتػػام"ااةػػ امػػاااافتأمػػؿ  ايػػتاافيظريػػاتاافركمايوػػي االػػواافقػػدااااا
اليريػػتاا كفكيػػ افمقاةػػداافمؤفػػؼاك ػػذفؾاالقػػدااافيهػػـ كمقكفػػ ااكيػػؿتأافمطا قػػ ا ػػيفااتحػػدثافا

ييةػاؿاافمعيػ اإتتايتاافركمايوي ا ماايرلاذفػؾاري ػكراعػفاافكيػعي اافااةػ اافتػوااسقهػاا
مػػػفااعتراهػػػاإممػػػاااافتأكيسيػػػ "اتحريػػػراري ػػػكر:ك ػػػداحػػػاكؿاافسمؤفػػػؼ افسيظػػػواعػػػفاافقةػػػداافعقسػػػوا

ط يعػ اي مػفاالػوااافتأكيػؿفاافوػ باالػوامشػ س اما ا4كاك ػكدما"أذاتاطا ااييوػوااايحيازيات
 فاافيهػـا ػذفؾايػتـاالػوااليػاخاغيػراافسمؤفػؼ افسيظوافسيصاكفيساالواافت ر  اافييوػي ااافقةد
مػفااافمؤفػؼ القةػداافسمؤفؼ.افقةداافعقسواا ؿاد فواالي كفا ذفؾاافيصامييةساعفاييوو 

اييوػػه ك ةػػدااف تا ػػ ايع ػػراعػػفاافمعيػػ اافسيظػػوافسػػيصااميعػػدـ غيػػرااييوػػي  حيػػثاهػػكاكا عيػػ ا

                                                           
1
اٌج ٠   اٌؼرتٟ اإلسالِٟ، ِٕشٛداخ فنهغت وفنتؤويم، ل مزبمث فم فنهلسلىنط لم فنغسبلت وفنتؤويمػّادج ػث  إٌاطر،  

 26، ص 2005، 01اٌّرذ ج، ط
2
 44، ص فنرصدز سمبق فنركستٛي د٠ىٛد،  
3
 82 ٍسفح تٛي د٠ىٛد، ِرجغ سثك ذورٖ، ص  فنىخىد وفنتلمن وفنةسدتٛي د٠ىٛد،  
4
، 01، ذرجّح سؼ١  اٌغاٌٟ، اٌّرود اٌثما ٟ اٌؼرتٟ اٌ اد اٌث١ضاء، طنظسيت فنتؤويم فنهطمب وفمئض فنرةااتٛي د٠ىٛد،  

 53ص  ،2003
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ك افتػػافواال ػػؿاافمعسكمػػاتاافمتعسقػػ ا وػػيرةااف اتػػباكييوػػيتهافيوػػتا معياريػػ االيمػػاايتعسػػؽا كظييػػ ا
اافتأكيؿ.

ك ػػػذفؾاالقػػػدااتاػػػذااهميػػػ ا  ػػػرلاا تػػػداخامػػػفااكا حػػػا ت يمػػػراع ػػػراا شػػػاراتااافتأكيػػػؿفاإااااا
 ايتظامهػػػااتشػػػ ؿايوػػػقااي ػػػكفااػػػارجااالاإشػػػاراتاافميةػػػـر افوػػػتيياتاكافوػػػ عيياتامػػػفاافقػػػرفا

ك ػكدا أي ػرت افتػو اف ييكيػ  عيػد يسموػه مػا كهػذا موػتعمسيه؛ عػف افيظػر  تػض ك ػالـ افزمػاف
 أالػؽ عسػ ا يػاخ افيةػكص الػو افتكغػؿتاحاكفػ اف ييكيػ اكافتي ي يػ  أف  اعت ػار افياعسػ   افػذات
 فتتهػا عسػ  افعثػكر حاكفػت كافتػو امفماييػ  افتأكيسيػ   ػه  امػت مػا كهػكاييػس ذات   س متعافي 
 ستػااافتػأكيسيتيفاحاكفتػااالػتحاافيةػكصاامكفػ ا ااال افػذات عسػ  يتػسؽمػفااإ فساػركج افوػري 

 رالػض فػذفؾ ذات   س افمتعافي  اف ي  أالؽ عس  كامارلاذاتها عس اأالؽاافذاتاافمتسق اعس ا
ا2 افست ا يظاـامتسؽاا يشتاؿاإف افتوا ادتهاااف ييكي اامتحيزا اافدعكات  اطعا راليا" ري كر

أيطكفك يػاا أ ػاـ عيػدما يػدغراه إفيػه ذهػب مػا أف ي ػيف أف ري ػكر حػاكؿ أاػرل  هػ  مػفاااا
 حقيق  شؼا مف فيتم ف افطكيؿ افطريؽ ع ر يمر  عسه ثـ اف شرم فسك كد أك ف زايف م اشرة
  افػذا رة افااةػ . افػدكرة كهػو ام  ػر؛  افػدكرة أ ػـك أف هػك ذاتػو أالهػـ أف " :فقكفػه اآلاػريف
 ري ػكر  ػذفؾ أراد القػدا1"اف شػر م مػكع إفػ   افيوػ   د فػ  اأةػ ح مػا   ػؿ تػتحيظ افتو اف  رل

 فسػذات الهػـ  ػؿ أف  اعت ػار أاليػؿافسػذات الهػـ إفػ  توػع  إفيها تطرؽ افتو افدكرة أف ي يف أف
افستػ  اافتػوايوػع اأفايػر طا هػااافػذاتاهػوا افمياديف هاته  يف كمف اآلاريف؛ تكوط ع ر يمر

 افثقااليػ   اآلثػار كافعس ػات طريػؽاافرمػكز كعػف افم اشػر افػذاتو افتأمػؿ دااػؿكايتحقػؽاذفػؾا
 فوػايي   ت ر   امةؿ مف هو إيوايي  ت ر    ؿ  ذفؾ الت كف اماتسي  يةكص الو افم تك  

 ت ر ػ   ػؿ  ػكف الػو كافرغ ػ  افستػ   ػيف افةػس  عسػ   ػرهف افػذم عيػداالركيػد يسموػه مػا كهػذا
ا.افست  طريؽ عف افكيكح افتحسيؿاإف  يار ها عاطيي 

   عػف تع ػر الهػو فسي ػر؛ اف كييػ  افكوػاط عسػ اأيهػاا افرمزيػ فقػداتطػرؽاري ػكراافػ اااااااا
 افد فػ  عسػـ الػو الك ػد  إفيػه  فسكةػكؿ يهػدؼاري ػكركاهػذاامػاا ػافا الهميػاافسكا ػا؛ م اشػرة

 ت ػاكز شػريط  افتأكيػؿ الػو تهيكمكيػكع كعمسيتػه كمةػدا يته  مشػركعيته ا كافسوػاييات
                                                           

1
 86تٛي د٠ىٛد: ِٓ إٌض اٌٝ اٌفؼً اٌّظ د اٌساتك ص  
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 تيوػير إفػ  فسكةػكؿ كذفػؾ افدااسيػ   اف ييػات الػو اف حػث رهييػ   ػاف افػذم ا يتػسؽاافيةػو
 مقاةد عف معيا  الو افيص اوتقسفي  الو ري كر إفيه يدعك  اف ما كهذا افيةكصاكتأكيسها 

ف افاطػاب؛ فيطػؽ  افيوػ   افاطػاب كا عػ  تمثسػه مػا فسقػراخة يمثػؿ الػافيهـ ا"اافمؤفؼاافوا ق   كا 
 هػذا 1"فساطػاب افمكيػكعو فسمعيػ  كافسيظو افيةو ا وتقسؿ يمثسه ما يمثؿ افتيويرافسقراخة

ا.فساطاب اف دفي  اف يي  ما فسقراخة اف دفي  اف يي  تطا ؽ إف  ري كر يؤدماحوب ما

اافمعيػ  ر زاري ػكراعسػ اتيوػيراافرمػكزاافتػواتحػاكؿاأفايةػؿا هػااإفػ اعػافـااك ذفؾاالقدااااا
ازدديػاا ال سمػا افػيص  كفتػ  يتماشػ  افػذم كافتيوػير افيهػـ عػف افموػلكؿ هػك افقػارئ أف  اعت ػار
افػيصا الهػـ كمف  "2افيهػـ الػو أ عػد يػذهب أف اوػتطعيا يػص  أك إيوػايي  ظػاهرة ميػ  تيوػيرا
كافتيوػيرا افيهػـ  دفيػ  الػو  معيػ  تأكيسػه يت ػدل كهيػا افػد فو  اليػاله كتيظػيـ تيوػير  فيػا يومح
اف  ػرلا افتأكيػؿ  يػي  اف دفيػ  هاتػه ةػارت ك ػذفؾ فسػيص  افمحاريػث افمعيػ  موػتكل عسػ 

ا.فسهيرمكيطقيا ام  ر اف رهاف كةارت

 إ ا تكوػط تأكيسيػا  عػدا تأاػذ أف يم ػف   كافتيوػير  افيهػـ إم اييػات عسػ  افػيص اليػتحااااا
 افتأكيػؿافتكيػيحه  يتطسػب مػزدكج معيػ  فػه ذ ريػا   افػذم افػد فو افييػاخ هػذا مف افرمػكز 

ا.افرمكز الؾ إف  يوع  افذم افيهـ عمؿ عف يع ر  هته مف هك افتأكيؿ أف  ما

 كمػا  هػ  مػف كافشػرح افيهػـ  ػيف مػا ام وػتمكفك يا افموػار هػو افرمكز هاته تيتح ك ذفؾااااا
 تعػدد عسػ  افػيص عػافـ الػتح إفػ  توػع  افرمػز الكظييػ ا أاػرل  هػ  مػف كافتأكيؿ افتيوير يفا
يما فسيص فيس أاليؿ الهـ إف  افمتعاري افسكةكؿ افتأكيست تسؾ  . ػذفؾ تقػرأ  افتو فسذات كا 
 وػكير دم  مةػطسحات افمعػايو تعػدد مشػ س  يػر ط أف حػاكؿ  هػ اأاػرل كمػف  ه  مف هذا
  ػؿ الػو افرمزيػ  افتعدديػ  هاتػه تيوػير حػاكؿ  مػا افتحسيػؿ مػف ثػسثاموػتكيات أعطػ  افػذم

ا:ري ػكر يقػكؿري كرايعسوامفاشػأفاافػيصا  عت ػار ايةػاام تك ػااكاا.كأش اؿاافاطاب اف سمات
 إف افمؤفػؼ  إفيػه افػذمايػأتو افم ػاف هػك افػيص ييوػه  فسػيص مؤووػا  اف تا ػ  افتث يػت ي ػكف"

 كاحػدة  دالعػ  افتػواتطػرح  امكفػ  افقػراخة ظػاهرة هػك افاػاص يةػه طػرؼ مػف افمؤفػؼ إ عػاد

                                                           
1
 118تٛي د٠ىٛد: ٔظر٠ح اٌرا٠ًٚ اٌّظ د ٔفسٗ ص  
2
 348جٛدج و٠ٕاذٟ اٌفٍسفح  ٟ ِساد٘ا اٌّرجغ اٌساتك ص  
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 1"افقػراخة تكفػدا مياوػ   افعس ػات كهػذ  كافتأكيػؿ  افشػرح  عس ػات افمتعسقػ  افقيػايا م مػكع
 افقػراخة  ػيف هيػاؾا ػدؿ أف أم اف تا ػ   عػافـ إفػ  فسػداكؿ افرمػكز  يػؾ يقػـك افقػراخة ال ييػؿ
 رمكز طريؽ عف هذااافعافـ تث يت عس  اف تا   تعمؿ  ه  المف افرمزي   عس  اعتمادا كاف تا  

 إفػ  افػداكؿ افرمػكزاكمحاكفػ  هاتػه الػؾ إفػ  توػع  الػافقراخة أاػرل   هػ  كمػف يقػرأ  يػص الػو
 هػذا فيهػـ ييوػها  ا ييتػاحاعسػ  افػذات تقػـك هيػا مػف  تث يتػه  اف تا ػ  وػعت افتػو افعػافـ ذفػؾ

 إفػ  افقػارئ أك اسفهػااافم ػدع مػف يوػع  فتأكيسػه  كوػيس  أاليؿ تعت ر يص  راخة مف افعافـ 
 مػا  ػيف افمتكا د  يعؿاافتياعؿ  حاير   ماييه يةؿ أف يوتطيا ف و كتحسيسه أورار   شؼ
 تحػاكؿ مػا كهذا متعددة هياؾاتأكيست ت كف كافمتسقو افم دع ك يف حديثا يك د كما  ديما ك د
 مػف افيةػكص الػو افمعػايوااف اطييػ  عػف اف حػث أم ري ػكر حوػب افتأكيسيػ  إفيػه تةػؿ أف

 دااػؿ كم مػد كايػحاكمػدالكف غيػر ي ػكف افػذم اف ػسـ  فتحريػر افػيص رمػكز كالػؾ  هػ  
 افػيص  ييػ  يحمػؿ مػا هػو  ػؿ إفيػه كيك ػه افػيص   ػه ييةػح مػا هػو افقػراخة تعد" السـا اف تا  ّا

أكا   وػتمكفك يااإ  ػافمعي  كافةػكاب افاطػأ فػيس الافتأكيػؿ ا"2افتأكيػؿ اػسؿ مػف إفػ اافيػكر
عػادة افتايػؿ  يعػؿ افقػراخة فتيػاب افػكهـ كف يػه اماس ػو  ػافمعي  كافةػدؽ اف ػذب  تشػ يؿ كا 
افشػرا مشػ س  حػكؿ أ حاثػه ميطسػؽ مػف افهيرمييكطيقػا ري ػكر كفػت أاػرل  هػ  مفا افشر رمزي 
Mal طريقػ ا  ػذفؾ الاعت رهػا  فسهيرمكيطقػا تعريػؼ أكؿ ري ػكر  ػدـ افشػر رمزيػ   تػاب يػو.االا
هي ػؿا عسػ  افوػردم يوػي ها ما امواطير هي ؿ   ياخ ري كر  اـ ذفؾإياال ااف ااافرمكز فيؾ

ا.افوػطحو  ػافمعي  ا  تيػاخ كعػدـ اموػطكري   فسح ايػات م هكفػ   ايػت كافتػو امكفػ  افرمػكز
 ميهػـك إفػ  يةػؿ حتػ  كعػافـاافي اوػ  افاطيلػ  عػافـ كفػكج هػك ذفػؾ مػف ري ػكر هػدؼال ػافا
ا.امكف   راخته اإيواف كالقداف اإثـ

افشػرا موػأف  مقار ػ " هػك كافهػكل؛ امفػـ تحسيػؿ السوػي  الػو ري ػكر كيػعه افػذم افهػدؼ إفاااا
كافػذيب ا  افاطيلػ  أكفيػ  رمػكز تأكيػؿ مػف ايطس ػا3 "فػإلرادة افمػ هـ افظسـ ذفؾ عف تع ر افتو

 كذفػؾامػف "افكةػيو افت ريػد يطػاؽ اػارج اإيوػاف عيػد افشػر كالعػؿ افاطأ  عؿ  مس كافديس

                                                           
1
 10 ذورٖ، صِرجغ سثك  ،فنسةمل  فناص فنا  د٠ىٛد،تٛي  
2
 248ص  اٌذور،اٌّرجغ اٌساتك  ،وفنةسدفنتلمن  د٠ىٛد،تٛي  
3
ٔاشرْٚ اٌؼرت١ح ٌٍؼٍَٛ  ١ِٙثً، اٌ اد ٚذم ٠ُ: ػّرذرجّح  نهسلاىللاىنىخلم، فنهلسللاىطل مفنراهح ، غراناْجْٛ  

 ،2008، 1االخرالف، ت١رٚخ، ٌثٕاْ، ط ِٕشٛداخ
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 معهػا االمػف افتعػاطو الػو كميها يتػه فسعمػؿ  ديػدة االترايػات تطرح  ديدة مواف  إ راز اسؿ
ا.فسهيرمكيطقيا فري كر افحقيقو افمداؿ  اف هيا

 حػدكد تت ػاكز رمزيػ   حافػ   وػطكرةفاامكج افموػتكل مػف ري ػكر ييطسػؽكامػفاهيػاااااااا
 اموػطكرة كهػو إيوػايوا فسي ػر اميػا يمثػؿ افػذم افمكيػكعو افكا ػا كتتعػدل كافم ػاف افزمػاف
 الػو الاف حػث افتػاريايف اف عػد إفػ  يمتػد افػذم افوػرد أك اف عػداافقةةػو  ذفػؾ تمثػؿ افتػو

 كتتعػدل كافم ػاف افزمػاف حػدكد تت ػاكز رمزيػ   حافػ  توػتدعوااموػطكرة افشػر أيثرك كفك يػا
 هاتػه الهػـ يم ػف  اك افتػافوا1"  افاطيلػ   فيػااا عتػراؼ يمثػؿ افػذم افمكيػكعو افكا ػا

 ري ػكر يوػميها كافػذم  كهريػ  أ ثػر فتػ  فيػا تحيػؿ افتػو افثايكيػ  افتهيلػ   ةػي  إ  اموػاطير
ا.امدياف تاري  فيا أكفه افذم ا عتراؼ  ست 

 افػػدالاعاعػػفاافتأكيػػؿاافيسوػػيوايػػدامػػاا ػػافا مثا ػػ اتحػػداوػػكاخامػػفاعسػػـااري ػػكراقػػدا ػػاـفااااااا
افد فػػػػػػػ اأكاافتحسيػػػػػػػؿاافييوػػػػػػػوا اكك ػػػػػػػهااهتمامػػػػػػػهاإفػػػػػػػ اتحديػػػػػػػداافعس ػػػػػػػ ا ػػػػػػػيفاافهيرمييكطيقػػػػػػػاا

افهكوػػرفي اك ػػداتعمػػؽاري ػػكراافيييكمييكفك يػػااكدرساالسوػػي اهكوػػرؿاكتر مهػػاا ااافيييكمييكفك يػػا
القػػداار ػػتاامكفػػ امػػفاافثاييػػ ا اكذفػػؾاافسيييكمييكفك يػػااكمػػفاهيػػاايؤ ػػداأفاافهيرمييكطيقػػاايتػػاج

.ااه افمعي اافمزدكجافسع ارةا االهػواافمةػدراافػذمايشػأتاعيػهاكهػوا ػذفؾاافم ػافاافػذماغادرتػ
ا.اهايد ر ماايتياكؿاعس تها افتأكيؿاافيييكمييكفك وا عداهكورؿاااة افدلا

مكيػكعاافػيصاغيػراافمحػدكداافهيرمييكطيقااعيداري ػكراإذفاهػوااف شػؼاعػفااإفامهم اااااا
 اعفاييوي اافمؤفؼاأفامكيكعاافيصاغيراافمحدكدا افيو  اف ييتهاكالوااالترايػهاهػكا مثا ػ ا

 ػؿايتوػاخؿا اإيػاال ااافمثػافو كهػكا اي تيػوا ػافمعي اافػذماهػكامكيػكعهاا افمر عي افسمعيػ 
فا ييػػ اكهػػكا ايتك ػػؼاعػػا اليػػهكعػػفا يمػػ اافحقيقػػ اا مقةػػدتيهأماعػػفاامر عتيػػهإفػػ اذفػػؾاعػػفا

اأفاكامػفاهيػاايػرلاري ػكرا2افػيص ؿاماايريداهكاتكيػيحاافعػافـاافػذماياطػهااافمماثس  افيصا
اافػيص   حػثاعػفااف ييػاتاافييوػي اافتػواتاتيػواتحػتاأكاتعريؼاهيرمييكطيقوافـايعداافوؤاؿا

                                                           
1
 اٌّغرب، اٌث١ضاء، اٌؼرتٟ، اٌ اداٌثما ٟ  اٌ ٠ٓ، اٌّرودٔج١ة  ٔرر: ػ ٔاْ فالنةمن فنهطمء فالزفدة، فهةستد٠ىٛد، تٛي  

 14 ، ص2003، 1ط
2
 .42ص  فنركس،فنرصدز فنةمنف  فنسةم،ل  فناص فنا  ،د٠ىٛدتٛي  
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كيحػػػػػػاكؿاري ػػػػػػكراإذفاأفايعػػػػػػافتاا  ػػػػػػؿا تكيػػػػػػيحافس ييكيػػػػػػ االػػػػػػواافعػػػػػػافـاافتػػػػػػواأ رزهػػػػػػااافػػػػػػيص
اافػػػيصامػػػفاافسوػػػايياتاإفػػػ اافتيوػػػير احيػػػثاأفاافهيرمييكطيقػػػاا افػػػداكؿاالػػػواميا شػػػ امػػػااعسػػػـك

افهيرمييكطيقػػػااعيػػػد اهػػػوايظريػػػ اعمسيػػػاتاافيهػػػـاالػػػواعس تهػػػاامػػػااتيوػػػيراافيةػػػكص.اكافي ػػػرةا
ا. يصاامواوي اافمك ه افديهاهواال رةاإي ازاافاطاب
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 الة ر م س ط ق المبحث األ  : ف  مأه ة التطع م 

ماهي اافتطعيـاافهيكمكيطقواعسييااافك كؼاعيداافسحظ اافتواأعسػفااليهػاااإف   ؿاافكفكجا
 ه سـر كفك واعفايياداإم اياتهااف حثي  اال افا زمااعسػ االسوػي امػاا عػداييافمشركعاافيييكم

post -husserlienne كفك يػااعييهػااك ػافامػفا ػيفاهػؤ خايياف ػدخاالػواافتي يػرا يقػاداافيييكم
كفك يػػاامػػفاييافيييكماكفك يػػاادااػػؿييافػػذماوػػيأاذاعسػػ اعاتقػػهاافتي يػػراالػػواافيييكمابــ   ر كــ ر

ااسؿاال رةاافتطعيـ.

ـــأرتن   م اييػػػااأفايشػػػيرام ػػػدليااأفاال ػػػرةاافتطعػػػيـاْأشػػػاراإفيهػػػااوػػػسيااافييسوػػػكؼاامفمػػػايوااااا م
كذفػؾاع ػراْتأ يػد اأفااا1كفك واافهورفوييافيييكماافمت اكزةاافمشركعمفااسؿاأعمافهااهأ دغر

يمػػػػػػااهػػػػػػكاإم ػػػػػػافامػػػػػػفاإم اييتهػػػػػػاام تشػػػػػػيااأفاه ســــــر  افػػػػػػيساهػػػػػػكاافييييكمكفك يػػػػػػااعييهػػػػػػااكا 
أماأيهػػػػتاااا"تروػػػػترافو"كفك يػػػػااافهكوػػػػرفي اتكرطػػػػتاالػػػػوامػػػػأزؽاايتماوػػػػهاااليمػػػػاامػػػػااهػػػػكاييافيييكم

ا–اف وػداا-ا تيتا كةؼاافشعكراكتياوتاموالؿاأارلاعس ارأوػهااافك ػكدا اموػأف ااآلاػركا
ري ا اك افتافواوتعرؼاافييييكمكفك ياا اوتمراراحياتهااافدالمػ امػفااػسؿاهػذ ااإم ايػاتا اافتا

 A  l'école de laكفك يػااييكهػذاامػاايشػيراإفيػهاري ػكراييوػهاالػواعمسػهاالػوا"مدروػ اافيييكم
phénomélogieاالافذمايؤ داعسيهاافمهتمكفا افشػأفااافري ػكرماأفاري ػكراحةػؿاادراوػتهاا"

اةػػ راوسوػػس امػػفاافميعطيػػاتاكاافتيظيمػػاتاكافحيػػرااليمػػاامػػفاشػػأيهاهػػكاإعػػادةيػػ ايػػمفاتأكيساف
ا مػػاامكاالقػػ اافك كديػػ كفك يػػااييافػػذاتاافيسوػػيي اك ايتعسػػؽااممػػراعيػػد ا ػػأما طعيػػ امػػااافيييكم

اكفك يػػػاا ايػػػتييافيييكماكفك يػػػااافوػػػا ق اإذاا ػػػدااوػػػتدع ااوػػػتي اتاافسهيرمكيطقيػػػاا"االسػػػلفييافيييكمكا
كفك يػااميتريػااغيػرا ا ػؿافست ػاكزا افيوػ  افسهيرمكيطقيػاا مػاايتعػػذراييافيييكماؿظػتافػذفؾامهييػ 

امفا ه اثايي اتعيداتأويساييوهاادكفاميترضاافهيرمكيطقو.....".اكفك ياييعس اافيييكم

                                                           
1
 76، ص لسخع سبق ذكس:جْٛ غر ٚٔ اْ،  
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احػػكؿاااااا إفاهكوػػرؿافػػفاي ػػكفاافممثػػؿاافكحيػػدافسييييكمكفك يػػااإذاوػػيعرؼا ػػؿامػػفا ػػافايحػػـك
اكعسيػػػهاهػػػذااامايػػػركفك يػػػااييالييكماوػػػيي اموػػػارا اػػػرايميػػػز ادااػػػؿحسقاتػػػهااف حثيػػػ اككرشػػػاتهاافيس

يمػااهػوام ػرداييافيييكم حر ػ اكفك ياا افيو  افري كراففات كفامذه ااك امدروػ اكعسػ اعقيػدةاكا 
افقػػػكؿا عػػػدـاافػػػتم فامػػػفاالهػػػـاشػػػمكفي ااكففايعػػػرؼاا تمافػػػها ػػػا اكامتػػػذكؽافػػػـايعػػػرؼااهيرفيطقػػػو

يمػػاام ػػدـااايػػهاه سيػػ  امشػػركعاري ػػكراهػػذاا ايعيػػو اهيرمييكطيقػػا اأيشػػأشػػركعاغيػػرامتماوػػؾاكا 
امشركعهاافمميزافه.ادااؿ

كفػػك واافهكوػػرفواكافهايػػدغرماييتسقػػكااافمشػػركعاافيييكمافري ػػكرامػػفاافيسوػػي اامكالػػؿاافػػذياااااا
  اوػػػػػػػػػػارترا ػػػػػػػػػػكفا ػػػػػػػػػػكؿا1995_1906الػػػػػػػػػػواالريوػػػػػػػػػػااعسػػػػػػػػػػ اغػػػػػػػػػػرارافييييػػػػػػػػػػاساايمايكيػػػػػػػػػػؿاه

 ػػػافاري ػػػكرامػػػفاأهػػػـاافييييكفػػػك يفا اك اييوػػػ ا1961_1907  اميرفػػػكي واه1970_1905ه
ؿاعمػػػؿاهػػػذااامايػػػراافمعيػػػكفابااامػػػفااػػػسا1953افػػػذيفاتر مػػػكااأعمػػػاؿاهكوػػػرؿاكذفػػػؾاوػػػي 

افػػػػػذمااشػػػػػرؼاعسػػػػػ ايشػػػػػر اهكوػػػػػرؿاييوػػػػػهااكفك يػػػػػااافتروػػػػػتافي ييافيييكما"ااألفكـــــأر األسأســـــ ة"
كفك يػػػػػااالػػػػػواهػػػػػػذ اافيتػػػػػرةاذاتهػػػػػااافتحػػػػػؽاري ػػػػػكرا افحر ػػػػػػ اييافيييكمايػػػػػمفادالػػػػػاترا1913وػػػػػي 
كفك يػػاا ػػػافاحيػػػكرااييكفك يػػااميػػػيياافهػػاا ام ػػػررافهػػاا معيػػػ احيػػكر ادااػػػؿاافيييكمييافيييكم

ا.كفك ياييافحر  اافيييكماتأارلامفااسفهاتطكرا

كفك يػااإذاي ػرزاالػواعمسػهامػفاييافيييكماهيااي رزااإوهاـاامواووافري كرادااؿاافحر ػ اااااا
كفػػػك وا ةػػكرةامتػػػايرةاإذاييافيييكماافقػػكؿتااإم ػػػافاتػػأكيسكعمسػػهاةػػػراعاافااعػػػؿافياإفػػ يصاافػػ

افدراوػػػػاتاافيةػػػػي اكامد يػػػػ اكافييوػػػػايي احيػػػػثاوػػػػييهؿاري ػػػػكرامػػػػفااإفػػػػ وػػػػيحيؿاهػػػػذااافم ػػػػافا
كفك يػػػااييافيييكمامػػػفاحيػػػاةادافدراوػػػاتاامد يػػػ اكافييوػػػايي اإم ايػػػهاافهيركمػػػكيطيقوااكافػػػذماوػػػيمد

اـمػػػػػاأوػػػػػييتحاافم ػػػػػاؿاأهميػػػػػ اافوػػػػػرداامد ػػػػػواهافح ػػػػػو اافػػػػػذمااإفػػػػػ كوػػػػػيستيتاري ػػػػػكراتحديػػػػػداا
يػػ امػػػفااػػػسؿاتأكيسكفك يػػػاامػػػااافييكفك يػػاافتكوػػػيااأالقهػػااافميتكحػػػ اهيػػػااوػػتتدااؿاافيييكمييافيييكم

يوػػػتعيراري ػػػكراميػػػردااافتطعػػػيـا  ػػػؿامػػػااتحمػػػؿاا greffeا تشػػػاالهاأكاتكظييػػػهافي ػػػرةاافتطعػػػيـاه
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كفك يػااييافيييكما وتعارةامفاد ف ااإعارةاالواافم اؿاافط ػواإذاوييػيؼاعيػكاادااػؿا وػـا
ا-الييػػػػػ –افميهػػػػػؾاكافػػػػػذماأيه تػػػػػهاافدراوػػػػػاتاافمي ػػػػػزةامػػػػػفا  ػػػػػؿاتسميػػػػػذةاهكوػػػػػرؿاهاهايػػػػػدغرا

 اػرادااػؿا وػـااorgane اكعسيػهاوييػيؼاعيػكاا1977-1907هاJan Patoça اتك ػا 
كفك يػػػػػااْا اكهػػػػػكاافهيرمكيطقيػػػػػاا اعت ارهػػػػػااإم ػػػػػافا يػػػػػتحاافم ػػػػػاؿاأمػػػػػاـاافيييكمييكفك يػػػػػااييافيييكم

اعس اافاطاباكعس اافيصاك اماصاافيصااموطكرماكافدييوااكامد وا.فتييؼاميه اا

كفك يػاا اعت ارهػااميه ػااكمك يػااييري كرايمفاهذااامالؽاوكؼاففايتاسػ اعسػ اافيييكمااااااا
ذاوػيعسفاكالاتػهاافيييكم كفك يػااكوػيستيتافس عػدايي ماايعرالهااهكورؿافياا ميهتاافةػرام اكافد ػ اكا 

االواالهمهاافساطاب.ااميطكفك وافسهيرمكيطقيا

يػػػػ ااف  ػػػػرلامػػػػاا عػػػػداافهيد ريػػػػ افتػػػػاداميراب:اتأكيسفقػػػػداعػػػػريؼا ػػػػكؿاري ػػػػكراافاطػػػػكطاافاااااااا
 ا مػػااْأفاموػػاهمتهاالػػواافمداالعػػ اعػػفايشػػرا تػػاباافػػك ويكاافيييكموا"افس ريػػامتاتػػأكيس"افتطعػػيـااف

غاداميراك يامها عمسي اتقسيصااف تاباافياـا"افحقيق اكافميهتا"ا ايتاافو باالوااف ػدؿامػاا
ةػػػاح هاكاف حػػػثاعػػػفاأريػػػي امشػػػتر  االػػػوايهايػػػ ااْممػػػراتحػػػتامظسػػػ اافػػػدالاعاعػػػفاافتاريااييػػػ اا

حيػػاخافس تحكيػػؿا  ـااإفػػ  اري ػػكرا ايػػتاتطمػػحايػػتأكيسيػػ اافتقسيديػػ اافحيػػ ا اكمػػفاهيػػااالػػافاتأكيسكا 
محار ػػ ااإفػػ يػػ اتهػػدؼااتأكيسمػػكارداف ػػدؿاحػػواييػػيواافمعيػػ اعسػػ اافموػػتق ؿا ااإفػػ افمايػػوا

اوكخاافيهـاكعكالؽاافتكاةؿا يفاافثقاالاتا يؼاماا افاط يعته.

ميعطيػااهامػػااالػواموػػارا ػكؿاري ػػكر االيػواافك ػػتاافػذما ػػافايوػػتدعوا1960شػ ستاوػػي اااااا
أثكرةا"افرمػزامحيػزاعسػ اافتي يػرا" ػافايياػرطاالػواميعر ػاتاتي يػراماتسيػ افيهػـا كفها ايطاافْمػ

اآلثػػػػاراافك كديػػػػ اايطس ػػػػاامػػػػفاافيةػػػػكص االقػػػػدااي ػػػػباعسػػػػ ااي ػػػػازا ريػػػػامتافت ػػػػاكزاافطػػػػا اا
اموػػػػطكرم اكا تشػػػػؼامؤفػػػػؼاافييسوػػػػكؼاامفمػػػػايوا"هػػػػايزا ػػػػكرجاغػػػػاداميرا"اافحقيقػػػػ اكافمػػػػيهتا

اي االسويي ا".تأكيسوا"اافاطكطااف  رلافكافحامؿافعيكافاالرعا1960"افةادراوي 
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يػػ اافمعاةػػرة اإ اأييػػاا اتأكيسكعسػػ اافػػرغـامػػفا ػػكفاهػػذااافمؤفػػؼاشػػ ؿاح ػػرازاكيػػ االػػواافاااا
ا ْتأثير اافحاوـاعس ا كؿاري كر ا يؼا اكهكاافذماايارطا  ؿاذفػؾاالػوا اتػأكيسيم فاأفاي ـز

واكمػػػااذفػػػؾايم ييػػػااافقػػػكؿاإفاأطركحػػػاتاافتأكيسيػػػ امػػػاا عػػػداافيػػػركايديػػػهفرمػػكزاكدراوػػػ اافتأكيسيػػػ ا
يعتهػػػػػاابا"افتطعػػػػػػيـاافتػػػػػػأكيسوا"افس ريػػػػػػامتااإفػػػػػػ فتػػػػػػاداميرا عسػػػػػػتاري ػػػػػكرايطمػػػػػػلفاافهيدغريػػػػػها

"ا ػػػالسا هػػػذااافةػػػدد:ا"فقػػػداغػػػدتاافتأكيسيػػػ ا مػػػاا ػػػددهااغػػػاداميراالػػػوامؤفيػػػهااافيييكميكفػػػك وا
ا1افياـا"افحقيق اكافميهتا"اإحدلامةادرماافمميزةا".

افمعيػ اع ػراافت ػاربااف مافيػ اكافتاريايػ اكافستكيػ افػدلااإفػ ك داعززاافكفكجاافثسثػوااااااااا
افتأكيسيػػػ  ادكفاافك ػػػكعاالػػػواماػػػاطرااإفػػػ اافيييكمييكفػػػك وري ػػػكراطمأيييػػػ اا يتقػػػاؿامػػػفاافتقسيػػػدا

.اكمػفا هػ اأاػرل اتسقػ اري ػكرادعمػااافيييكمييكفك وا ي ياخاعس اافذاتاافتواتةـااف ريامتا
 كيػػػػػػاا ا تشػػػػػػاالهامؤفػػػػػػؼاغػػػػػػاداميراافػػػػػػذمايقػػػػػػدـاطريقػػػػػػ ارااليػػػػػػ ا يتػػػػػػسؽاافيزعػػػػػػ اافميه يػػػػػػ ا
ام وػػتمكفك يا اكهػػكايكا ػػهاتحػػدمااف ييكيػػ اافػػذمايمتػػازا ػػهاافييػػاخاافثقػػاالواافيريوػػوا مػػااشػػ ؿا

ري كراحدثااحرصاعسػ اأفايطسػااعسيػهااف مهػكرااإف ةدكرا تابا"افحقيق اكافميهت"ا افيو  ا
ا2فتهاعفاافمشهداافيسويواافمط كعا اف ييكي اإ اإةرارااعس اذفؾ.افيريوواكفـاتزد اعزا

افتطػػكراافي ػػرماف ػػؿامػػفاري ػػكراكغػػاداميرا ستػػ اافتػػأثيراكافتػػأثرااإفػػ  ايم ػػفاافيظػػراااااااااا
يماا اعت ار اتطكراافي رييفامتكازييفاك دااييويهمااالواكيػعياتا ػدامتقار ػ  اك ػداوػمحاهػذاا كا 

اإفػػػػ يػػػػدااأفماييػػػػاا  امسػػػػهاييطسػػػػؽامػػػػفاافتأكيسيػػػػ اافمثافيػػػػ افيةػػػػؿاافتطػػػػكرافري ػػػػكرا ػػػػافايع ػػػػئاتقس
غادامير اكافاي دا ػذفؾامك يػهاافيقػدمات ػا امػزاعـااف ييكيػ ا  ايػاعاافمعيػ ااف زلػوافسميطػؽا

إ اأفاري كراايطسؽا مااتقدـامفامك ؼاماتسؼاتمامػااعػفامك ػؼاغػادامير ااا اف سوافسعسم 
افػػدااسوا ايػأ  ااف تػػ اا اافػػذمارغػـااي وػار ااف ك يتػكااالسػـايتاسػ اعػػفاافرؤيػ اافتأمسيػ اأكاتكوػػي

يػ افػدلاري ػكرايػمفاوسوػس امػػفاتأكيسهػذااتيػدرجادراوػاتاافاإفػ اإيػاال عػفاامالػؽاافيسوػيواكا
                                                           

1
François dosse : Paul. Les ressources d'une vie.la découverte. paris.2008.page 331-445 

2
Paul Ricœur, réflexion faite, Ed, esprit, paris, 1995, p38 
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افميعطياتاكافتقيياتاكافحيرااليماامفاشأيهاإعادةاوػ راافػذاتاافيسوػيي  اك ايتعسػؽااممػراعيػد ا
يػ  اتأكيسافوا ق ا اميها افا دااوتدع ااوتي اتاافسافظاهراتو  أما طيع اماامكا يهاافك كدي اك

ميتريػػػػااغيػػػػرا ا ػػػػؿااافيييكمييكفػػػػك و ايػػػػتامهيػػػػأةافػػػػذفؾا"اتظػػػػؿااافيييكمييكفػػػػك والػػػػ فاافتر ػػػػ ا
 امػػػػفا هػػػػ اثاييػػػػ ا اأفاتعيػػػػدااافيييكمييكفػػػػك ويػػػػ ا ا مػػػػاايتعػػػػذراعسػػػػ اتأكيسفست ػػػػاكزا افيوػػػػ  افس

ا1وا".تأكيستأويساييوهاادكفاميترضا

اافيييكمييكفػػػػك وري ػػػكرامػػػػفاافتعػػػارضاافسيظػػػػواافظػػػاهرا ػػػيفا ػػػػسااف ريػػػام يفا ااايطسػػػؽاااااا
واافمؤوػػسافسشػػركطاتػػأكيس ميزعػػهايحػػكااف حػػثاعػػفاافمعيػػ ادااػػؿاافػػكعواكتروػػي اافذاتيػػ ا اكاف

تهػػااافمتعا  ػػ ادكراتأكيساميطكفك يػػ افسيهػػـا  ػػدؿا ػػيفاا  تػػراباكا  تعػػادا اتسعػػبااليػػهااآلثػػاراكا
 عػػػػدا ػػػػؿامم ياتهػػػػاااف اميػػػػ االػػػػواافط ػػػػاااف ػػػػكيوااافيييكمييكفػػػػك وتوػػػػتييداافكوػػػػيطاافػػػػدالـا االسػػػػـا

فسقةدي اكافذمايةيراافكعوا مك  هااحامسافمعي ااػارجاذاتػها اإذا ايي تػوافسػذاتاأفاتظػؿا
ذاأالؽاا شتتاؿاعس اافمعي ا. ات اهؿاافػذاتا أةػؿاأثيػاخاافع ػكراافاكا  وا اتػأكيس افامفاافسـز

ذاا ايػػتامهمػػ اافيسوػػي اهػػواا الػػواكيػػعي اأ ثػػراتكايػػعااالمػػفاا ػػؿاافقػػ ضاعسيهػػاامػػفا ديػػد كا 
معرال اافذات االػافثمفارالػضاافتمحػكراحكفهػا االيػواوػيركرةات وػيطاأمػاـاافقػارئاكهػكاي ػداييوػها
أمػػاـايػػصاغريػػبا ايوػػتطيااالهػػـاحقيقتػػهاإ اإذاااوػػتكحشاعافمػػهاافاػػاص اكالػػواحػػيفااعت ػػرا

يؼايأاذا عيفاا عت ػاراأكفكيػ اافستػ االػوا ريام اامت اكزاافـايعرؼا اافيييكمييكفك واف ييكيكفا
ي اتداؿاالواحو ايهااأكفكي اافستػ اكتحػتيظاالػوااآلفاتأكيسافوتيييات اداالااري كراعفاظاهراتوا

ا2.اافيييكمييكفك وييوها افحدسا

وااةػػباالػػواأفماييػػا ا قػػدرامػػاا ػػافاتػػأكيستقسيػػدااإفػػ اخك قػػدرامػػااأم ػػفافتػػاداميراا رتقػػااااااا
افتعريػػػؼاام تتػػػاةري ػػػكرايوػػػتدعواأشػػػ احاااامسػػػ اافػػػذ راالػػػواافمشػػػهداافيسوػػػيواافيريوػػػو اك ػػػافا
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اا  تماعيػ االيهػااشػديدةاا رت ػاطاتأكيس حيكي ااف يػ اكا عتػراؼا هػااالػواالريوػااافتػوا ايػتاافعسػـك
ا ييكي اييواا ديدا.ـاافذماك داالواافيوتا كيت اكمفا عد ا  ميؿادكر هاأكغا كيعي اك

موػػتكلاافيهػػـاافتػػارياو ااإفػػ وامػػااديستػامامػػفاموػػتكلاالهػػـاافػيصاتػػأكيسييتقػؿاافمشػػركعاافااااا
اافركحيػ اكيػعااأ وػتمكفك يااي ػكفااليػهاافتػاري اكا هػ اأماميػ  اكييػاا الهكايريػداإعطػاخاافعسػـك

اافط يعيػ  اكافيهػـاافػذماهػكامػفاااتةػ اتقا سا يفاافتيويراافذماهكاح راعس اعسـك اصاعسػـك
اافػػركحاعسػػ اافعس ػػ ا ػػيفاافتع يػػراعػػفاافت ر ػػ اافمعيشػػ اكافيهػػـا "اكمقاريػػ ا1افػػركحا"تتأوػػساعسػػـك

مااافعافـاافمادما قكايييه ايحدداديستامايكعاامفاا  وتمكفك يااياصاافعافـاافييوو اكيػميها
اييدرجاافتاري اكتتحقؽاافمعقكفي االيهاايطس اامفاإدراؾاييوياتاامالراد.

اافركحاتقتيواالعسااكفك يا وتكماالاا إعػادةااف يػاخ ا تحكيػؿاافعسمػاتاافييوػي ااإفػ يػااتأكيسعسـك
افمكدعػػ .اك ػػداك ػػداري ػػكرافػػدلاديستػػامااهتمامػػااااةػػاا اف ييػػ اافدااسيػػ افسػػيص ا كا ػػااموػػتقؿا

اعفاافقارئ اكييو ـاهذااا هتماـامااام حاثاافمعاةرةاافمرت ط ا افميعطؼاافسوايو.

ستػػػػاما احوػػػػباغػػػػاداميرا امكوػػػػكماا ػػػػأالؽاافمعػػػػيشاافوػػػػي كفك وا ك  ػػػػدايظػػػػؿامشػػػػركعاديااااا
واتت ػػاذبا عقسييػػ االسوػػي اافحيػػاةاكطمػػكحاالسوػػي اافمعيػػ اأفايشػػهداايت اوػػتهامػػااتػػأكيسفمك ػػؼا

تةػكرايعت رهػااكعيػاااإفػ يػ ا ػأداةا وػيط افستحسيػؿاتأكيسديستاما اافػذماايتقػؿامػفاتةػكراعػفااف
تارياياا كييا" االواافمقاـاامايراك داديستامااف حثاالواافمايػواافتػارياواال ػاافسرمػكزاكفػيسا

ااميطكفك يػ هػااايطس ػاامػفافةػافحها كرا عاد ستػام اكظؼاغاداميراثياليػ اا2ت ر  اتارياي ا"
اكهػػػكايوػػػع افت ػػػاكزاافتاد ستػػػاميريػػػ  اكاعت ػػػراأفاافمػػػأزؽاافػػػذماك ػػػاااليػػػهاغافهيد يػػػا ضاافمػػػسـز

 كيػهاظػؿاح ػيسايػزاعا ػيفاميه يتػيفا اك ػيفاأكفكيػ اافػكعوااإف فسمثافي االواالهـاافتاري اير اا
اافذمايظؿاويداييوهافـاييةؼاغاداميرا يقد اهذااديستاما احوػباري ػكرا اميػهافػـايػدرؾامػا
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اافػػيصاافميعػػزؿاعػػفاافمؤفػػؼاكافمكعػػكدا ك ػػكدااه مكيػػعتةػػكر اافتػػواتوػػمحاأدلاإفيػػها ميهػػـك
اافاكمعي اااةيف. ي

كعسػ ايقػػيضاغػػادامير اوػػكؼايػػرالضاري ػػكراتػػدري يااك شػػ ؿا ػػذرماطػػرحاديستػػاماافقالػػؿاااااا
اافركح اكويعت ر اطرحاامدمرا ا ؿايم ػفاافقػكؿاإفا اافط يع اكعسـك  افتعارضاافم دلوا يفاعسـك

كافمؤ ػػػداأفاافهػػػدؼااموػػػاساا ت ػػػاكزاهػػػذااافطػػػرحااف ػػػديؿاكافميقػػػراإفػػػ مشػػػركعها رمتػػػهايهػػػدؼا
اإفػ يػ اركمايوػي  اف ػفامعاريػتهافسذاتيػ ادالعتػهاتأكيسمشركعاغاداميراي مػفاالػوات ػاكزامػأزؽاف

فػػ إحيػػاخاح ػػـا يمػػ امرت طػػ ا افتقسيػػداك افوػػسط  اكا يقػػدا ػػذرمافسيسوػػي اافيقديػػ اكالسوػػي اافتي يػػر ااا 
ي تيػوااطػاباغػاداميرا افمراالعػ ا-حت ا اأ كؿاافموتيزة-كعس اافرغـامفاركحهاا وتيزازي  ا

ا1 عداافتارياواعس احواباافسحظ اافتأمسي .عفااف

إ حػػاـاييحػػ ااإفػػ ت مػػفااإشػػ افي اافتػػوايطرحهػػااري ػػكراعسػػ امػػيهتاغػػاداميراالػػواافوػػ يؿاااااا
يػػ اتأكيسيقديػػ االػػواكعػػواايتمػػاخا ايقػػكلاعسػػ اإ امػػ اموػػاال امػػااامشػػياخ.االػػافتحررامػػفاوػػسط ااف

افركمايوي اتيترض احوباري كرا اإعػادةاا عت ػارافسحظػ اافيقديػ اافدااسيػ افعمسيػ اا وػتدراجا
 ا افطريقػػ اذاتهػػااافتػػواتطػػرحا هػػاااف ييكيػػ اييوػػهاا مرحسػػ اعقسيػػهافوػػيركرةاايتمػػاخاأ ثػػراامتػػداداا

افػػر طا ػػيفاافحقيقػػ اكافمػػيهتا اكيػػرالضاالػػواافك ػػتاذاتػػهاافيةػػؿااإفػػ .يميػػؿاري ػػكرا شػػ ؿا سػػوا
كالعػػػؿاافيهػػػـاكايم ػػػفاطػػػرحاافمػػػأزؽاافػػػذمايوػػػتمر اعيػػػكافاغػػػاداميرا"افحقيقػػػ ااتأكيػػػؿفاالعػػػؿااف ػػػي

كافمػػيهتا"ا مػػاايسػػوا:اإمػػااأفايمػػارساافمػػيهتا االييقػػدااف ثاالػػ اافك كديػػ افسكا ػػااافمػػدركسا اأكا
ااإيوػايي ا.اييةػبا ػؿاتي يػرماالػوااإفػ يمارساافحقيق االييػطرا يػزعاافمكيػكعي اعػفاافعسػـك

ا2ااافمأزؽ.محاكف ات اكزاهذ
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ميػرا اااا رامػاساكغػاديرالضاري كراحدمااف ديؿا اكيػداؿاعسػ ااػطاافمكا هػ ا ػيفاهػااااااا
 احثػػػااعػػػفاوػػػ يؿامػػػفاشػػػايهاافتكاليػػػؽا ػػػيفاافطػػػرحيفا:ايتمثػػػؿاامكؿاالػػػوامماروػػػ اكعػػػوايقػػػدما

افتقسيدا ا حيػثاايكا ػهاهػا رااإف ي اتوتيداتأكيسايطس اامفااإرثاافقايطيفا اكافثايواالوات يوا
يػػ اافتقافيػػداافتػػوايػػدعكاإفيهػػااغػػاداميرا رزمػػ امػػفاافح ػػتاهػػدالهااطػػرحامشػػركعا ػػديؿاتأكيسامػػاس

 كامػػهايقػػدااإيػػديكفك يات اك كيػػهامػػداالعااعػػفامشػػركعاحػػداثواير ػػاااليػػهااليػػؿاافوػػ ؽاف ايػػتا ا
اافتكاالػػؽا مشػػركعا مػػاعوا ا يطػػرحاهػػا رامػػاساافي ػػرةاافياظمػػ افرهػػافاتكاةػػسوا اكييػػااميهػػـك

كالػػواهػػذااافةػػددا اعيػػدمااييتػػرضاغػػاداميراك ػػكدااتيػػاؽاأكفػػواا ميرارااليػػااايطكفك يػػ اغػػادا
يوػػػ ؽاالعػػػؿاافتكاةػػػؿا:ايةػػػكغاهػػػا رامػػػاساامعػػػافـايظريػػػ اتم ػػػفامػػػفاكةػػػؼاافعيػػػؼاكافر ا ػػػ ا
اف ػدالييفا اافمسزمػيفافحر ػ اافتكاةػػؿا اكافمػرت طيفا افرغ ػ ا ػػوخاافوػيطرةاكا وػتتسؿا.يمػػيحا

اافيقديػػػػ اكا ا  تماعيػػػػ اكااةػػػػ افستحسيػػػػؿاافييوػػػػوا ام ايػػػػ اهػػػػا رامػػػػاسا هػػػػذ اافةػػػػيت ا افسعسػػػػـك
محكريػػ االػػواافيسوػػي اافحديثػػ ا ا ييمػػاايرغػػباعيهػػااغػػاداميراكيػػديرافهػػااظهػػر ا امييػػساافتمييػػزا

اافط يعػػػ ا امت ػػػاهسااف عػػػداافيقػػػدماكافتيوػػػيرماالػػػوامشػػػركعهااف اافػػػركحاكعسػػػـك واتػػػأكيس ػػػيفاعسػػػـك
ا.افعاـ

ف ػػػساافمػػػك ييفاافمتةػػػارعيفا اكيقتػػػرحااكايظهػػػراايزعػػػاجاري ػػػكرامػػػفاافطػػػا اااإ ةػػػالي اااااا
يػػ ايقديػػ االػػواكالػػاخاةػػرؼافستقسيػػداافري ػػكرمافػػـاي ػػفاطمػػكحاري ػػكرا يػػاخاتأكيسا"1ايطس ػػااميهمػػاا

يوػػؽاالػػك وايحتػػكماافاةػػميفاهاهػػا رامػػاساكغػػادااميػػر اكاعػػتسخا ػػرجاعػػا وا ا ػػؿاافحػػرصا
افتيػاريفاافسػذيفاا  ؿاتكايػااعسػ احثهمػااعسػ ااإةػتاخاافمت ػادؿا اكتوػييراافحػكارا ػيفاهػذيف

يػػػ احتػػ ايةػػػيراتأكيسيحظيػػافا ػػافقكةاكامهميػػػ اييوػػهاا.كيقتػػػرحاري ػػكراتتييػػراميطسػػػؽاافموػػاف ااف
يػػ ا ايقتػػرحاري ػػكراتأكيساف ػػدؿا ػػيفات ر ػػ اا يتمػػاخاكافت اعػػداافموػػتسباميتػػاحاافحيػػاةاافدااسيػػ افس

افيقديػػ االػػواافمقػػاـاايػػ ا راالػػدايقػػدماك أوػػافيباشػػت ا اي ػػبااعت ػػاراافموػػاال تأكيسإثػػراخاافطريقػػ ااف
 وػػيطا ا ػػؿاكوػػيس ايػػركري اكشػػرطاا اميدكحػػ اعيػػهاالػػواافيعػػؿااأيطكفػػك وامكؿام ػػرداتقهقػػرا

                                                           
1
 Paul Ricœur, Herméneutique Et Critique Des Indologie, Op.cit., P 362 
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افمػدمرةا اكافميػوااديستػامي االواافمقاـاافثايوا اأفاتتاس اعػفا"اثياليػ اتأكيسو اكعس اافتأكيساف
يهااف ميػاا عيدااالػواوػيركرةاافمكيػح  احتػ ايسػتمساافػد  تاافعميقػ ا اكييشػئا ػد امػفاشػا

كالواافمقاـاافثافثاكامايػراي ػباأ ايةػ حاافيهػـام ػردايا ػؿافيػكعامػفاا  يفاافحقيق اكافميهتا
اافيهـايقداافسكعواافاػاطئا مػاايطػرحاذفػؾاهػا را افذاتي ادااؿاافيص ا ؿاعا واافها.ايوتيـر

هيرمييػػكطيقواييتػػرضاالػػواافقطػػباا-مػػاساعيػػدمااييػػيواعسػػ ايقػػدااإيػػديكفك ياتا عػػدااميطػػاا
يػ ا اتقػدـاافيقػداتأكيسوا اكيومحا ػاف ماا ػيفاافطػريقتيفاالافتأكيسقدماأفايتتذلامفاافقطباافافي

اإرثاافثقػػاالوا اكااةػػ اتسػػؾااتأكيػػؿعسػػ اايػػهاامكؿاأكاامايػػرا ػػؿاتعتمػػدادالمػػااعسػػ اإعػػادةا
اعسػ ا ػؿااإف افتقافيداافتواأعيداا تشاالهااالتحكفتا طقكسا ديدةا"افهذااافو با افامػفاافػسـز

 اتاريايػػػ ااف ػػػدخا اساسػػػ اافتقا ػػػؿاافت ريػػػدما ػػػيفاافتقسيػػػداكافعسػػػـاافتػػػارياو اك ػػػيفاافتػػػاري ايػػػتأكيس
كافمعرالػػػ احػػػكؿاافتػػػاري االيعػػػؿاافتقسيػػػداافػػػذما قػػػواحيػػػاا اكالعػػػؿااف حػػػثاافتػػػارياوايشػػػ سفاالعػػػسا

"االافمكايػػيااافتػػواتايػػاافسيهػػـا1كحيػػداا اي ػػدااليػػهاإ ايوػػي ااميوػػ ماامػػفاامالعػػاؿاافمت ادفػػ 
افهيرمييػػػػكطيقواغيػػػػرامحػػػػددةاوػػػػسياا اْمفاافمعيػػػػ افػػػػيسامتعافيػػػػااعسػػػػ اافمكيػػػػكعاا–افتػػػػارياوا

كا  تشاؼاافتدري وافسمعي امحايثاف ياخاافمكيكعايتك باعس امشركعاافتحرراافػذماتطمػحا
عػػادةااشػػتتاؿاااتأكيػػؿاإفػػ ت وػػيد  اأفااييطسػػؽااإفػػ افطريقػػ اافيقديػػ افهػػا رامػػاسا افمايػػوا"اكا 

ااسؽافإلرثاافثقاالوا.

ي كرااوتد فهاميةحااعفاافمو كتاعيهاالواافطريق اافيقديػ اافتػواتعػرضاييوػهاا يػكعاياتـارا
اليهامفاتقسيػداي مػفاالػواافتحػررا"ا اشػوخايعت ػراأ ثػراادحدريتمفاا وتعسخاالواافك تاافذما

يػػ اإذفاحوػػباتأكيستمتػػازااف ااػػداعاامػػفاايطكفك يػػااافتكاالػػؽاافموػػ ؽااطػػاباافيهايػػاتاافتحريػػرم
يػ اتأكيسيػاتاالػواتأكيسكتتاس اعفاحسمهااافركمايوواافقديـا تكحيدا ميااأيكاعاافري كراالرادتها ا

ياتاكةراعهااأمرايركرمايتـاعفاتعدداأيماطاافتوػاؤؿاافمييػي اتأكيسكحيدةا امع .االتعددااف
ح تاتمسؾامشركعي ا هكي اااةػ ا"اثمػ اأوػافيبامتعػددةافقػراخةايػصاح ػا واأكاأد ػوااإف 

                                                           
1
Paul Ricœur, Herméneutique Et Critique De L'idéologie, Op P 375 



 والتأويل التطعيمي  ريكور                                            الثاني        الفصل 
 

45 
 

خةاأوػػطكرةااكديػػبا ػػراختيفاماتسيتػػيفاتمس ػػافاافقػػدرةاييوػػهااعسػػ االعسػػ اوػػ يؿاافمثػػاؿايم ػػفا ػػرا
عقػدةااكديػب.ااأماإ ياع االيركايدايرلاالوااموػطكرةاافتع يػراعمػاا اهػكاوػا ؽاعػفات ر تيػا ا

أمااوكاال ػكفيسااليعت ػرااموػطكرةاتمثػيسافترا يػديااافحقيقػ  اافتػواتيتػرضاافمػركراع ػراوسوػس ا
كفواافقراخةاافثايي  ا اييتاحهػااعسػ اافموػتق ؿ اأهميػ ا ةػكلامفااات اراتاافع كراافمؤهس .ا ات

ا ."ا اتيرضاافقراخةاامكف اافثايي  اك اافثاييػ اامكفػ  اكيسػـز ف ريم ا تؿاامباأكافزي اافمحاـر
ا1اماذا هماامعا.

يم ػػػفاأفايميػػػزاالػػػواهػػػذااافت ػػػايفاااتسالػػػااالػػػواافحواوػػػياتا ػػػيفاايطكفك يػػػااذاتاتك ػػػهااااااااا
اا يتمػػاخ اك ركتوػػتايتي اتػػدالااري ػػكرا ػػاثكفي وافػػد إ امػػ اتماثػػؿااإفػػ لاغػػادامير اتاتيػػوا ميهػػـك

اكافتقسيػػد.اف ػػفاغػػادرمااإفػػ  ػػيفاافتمػػاهواكافتيريػػ  اك ػػيفاا يتمػػاخاكافت اعػػداافمطسػػك يفا ػػافيظرا
يتس يػػافاكيتيقػػافاالػػواافكوػػاط اافيةػػي اافتػػواتم ػػفامػػفاافمشػػار  االػػواافعػػافـ.اكهػػذاامػػااارري ػػكا

ذا عسػػهايوػػتعيضاعػػفاهايػػدغراراإري ػػكااإفػػ  اكافمػػيهتا"اأهميػػ ا ةػػكلا افيوػػ  ايمػػيحا"اافحقيقػػ
غػػاداميرامػػااداـا ػػداك ػػدااليػػهااعتيػػاخا اف عػػداافيةػػو اك ػػدرةاعسػػ اافػػتاسصامػػفاافمػػأزؽاافػػذما

فموػػاف اافيهػػـ اكت ػػاكزاافسحيػػزاافوػػي كفك واافػػذماحةػػرااليػػهاااميطكفػػك وأاليػػ اإفيػػهاافطػػرحا
ا.افثايكي يي اافذما ي هاافك كعاالواافيزع اديستاماافيهـ ايحكام اؿاافتاريايا

واافاػاص اافػذما ػاد امػفااف حػثاتػأكيسمماا اريبااليهاأفاغاداميراعززاثق اري ػكرا موػار ااف
افتوػػاؤؿاعػػفاتسقػػواافػػيصاعيػػدااإفػػ واتػػأكيساف ػػزخااف ػػاطفاالػػوامي ػػااافػػيصا  يثػػاراافتشػػ يؾااف

مةػػ هاتزاميػػاامػػااالعػػؿاافقػػراخة."ايقػػؼا ريػػافا ػػؿاعمػػؿاإ ػػداعواعيػػداالعػػؿاافقػػراخةا....اكافقػػراخةا
كمػػػاايحمسػػػهاافقػػػارئامػػػفاايتظػػػارااافمؤفػػػؼ ايػػػهاةػػػراعامر ػػػزما ػػػيفامػػػاايقدمػػػهاافسةػػػراع م ػػػافا

ا2كاعترايات.
د :ا"ايظهػػػراافعػػػافـايوتشػػػعرا ػػػكؿاري ػػػكراا طمليػػػافاكهػػػكايعتمػػػدامكا ػػػؼا ػػػكفايػػػا واالػػػواتأ يػػػ

افمحوػػكساالػػوا سيتػػهاأحيايػػا اك ػػؿااف اليػػاتاافتػػوايتعامػػؿامعهػػاا ػػيصا ا ػػؿافسقػػراخة اكيوػػتيتتا
                                                           

1
Paul rieur, présente protestante entretien avec olivier Abel antenne2, 15 décembre 1991 

2
Paul rieur, entretien avec Alain vénitien, France, France culture, 17 mai1994 
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ري ػػكرامػػفاهػػذااافقػػكؿاالػػوامعػػرضاحديثػػهاعػػفايػػا وا"امػػفاأ ػػؿااوػػتاداـافتػػ اغيػػراتسػػؾاافتػػوا
 ػػكفاافتأمػػؿافػػيساحػػدساافػػذاتااإفػػ اوػػتادمهاايػػا و اعسمػػااْ ػػأفاعمسػػهايػػدعكااإفيهػػا اك ػػافيظرا

ا1ي .تأكيسفذات االافاتسؾاافست افيوتاوكلافت ا ا
مػاايا ريػاااإف  ااييةاـاإذاا يفايمكذ يفاالسويييف احت اكافا دااأفاهياؾاايتقا اممداطكيؿا

 هاافي راافرمزماحكؿا ييكيػ ااإيوػاف االػافاميطػؽاافسكعػواك كاعػداافوػيمالياتاكْأالػؽاافيسوػي ا
واماااف ييكيػ ا"اتأكيسذمايتواخؿاالواأكجاافةراعاافري كر اافاإف افتأمسي اتظؿاأواوي ا افيو  ا

مسػػػتاتةػػػحيحاتاافتحسيػػػؿاافييوػػػوامػػػااموػػػتق ؿاافيسوػػػي اافتأمسيػػػ واأ يػػػب:اأفاافتأمسيػػػ اافتػػػواتح
هػػػاافسعسمػػػاتاافااةػػػ اتأكيسوػػػيكفك يااكتعسيماتهػػػاا ػػػداوػػػس تاطريقػػػااطكيسػػػ اكميحرالػػػ االػػػواكاكافو

فرغ ػػ االػػوااف ييكيػػ اكاف هػػداافك ػػكدماافػػذيفاكافعامػػ  اافييوػػي اكافثقااليػػ  اافتػػواتعت ػػرا كاوػػطتهااا
ا2يش سييا.

مسيػ اإفا راخةاافو يؿاافتواشقهااري كراشا هاا ثيرامفاوكخاافيهػـ االػ عضاأيةػاراافيسوػي اافتأ
ذاتػػهامػػااإةػػدار اف تػػاب:"اافػػذاتااإفػػ تػػها  ػػؿاأفايعػػكداأايػػرااايعت ركيػػها ػػداايوػػاؽامػػااميعطي

يػ اكافمتتسمػذاتأكيس اافمتاةػصاالػواافغركيدافماااف عضااآلار اأمثاؿا كفاعييهاا آارا".اكأ
يػػ اافمعاةػػرة اميػػها"افػػـاتأكيسغػػادامير االسػػـايمػػيحاري ػػكراوػػكلاهػػامشايػػيؽايػػمفاافيػػداعسػػ ا

 ػػدامػػيحاري ػػكراحيػػزاايػػليساالػػواافمشػػهداافػػذمااافدغػػركايػػ.اأفا ػػكفايوػػقي تأكيسيػػ ايطػػكراأما
تأكيسي اكيعي اميحةرةاالوايقػاشا تقديمها مداالااعفااي اافمعاةرة احيثاا تي تأكيسرومهافس

وػيكفك يااكاافمتمثػؿاالػواافتحسيػؿاافييوػواكافوايػ االػوامكا هػ ااةػمهاتأكيساالااعفاافمقار ػ اافدم
ا.اا كماتسؼاأش اؿاافيزاعاتاافميه ي

أةػػاف اإوػػهامهاافػػذمااايتقػػاصامػػفتأكيسيػػ  افاااتػػزاؿاأعمػػاؿاري ػػكراالػػوام ػػرداافػػدالاعاعػػفاافإ
افمقكف اافمأثكرة اافماتر  اف االػ امشػركعه:ا"تيوػيراأ ثػرافيهػـا يػدا" اكمػااذفػؾااي دام رر االو

                                                           
1
Paul Ricœur, l'acte et le signe chez jean Nabert, le conflit des interprétations, op p 221 

2
Paul Ricœur la question du sujet, le défi, de la sémiologie, 1967, cite par pierre colin, 

hermétique et philosophie réflexive, op cité p 30 
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اإوػػػػتراتي ي الػػػػافااي ػػػػازاهػػػػذاااف ريػػػػامتاافطمػػػػكحاييػػػػا ضاافح ػػػػـاافمتحامػػػػؿاافػػػػذما ايػػػػرلاالػػػػوا
اغػػركايػػدافافمك ػػؼاافيقػػدماف ػػكفا ا مػااأفاافميعطيػاتاافطكيسػػ اإ اتع يػػرااعػػفا"اميطػػؽاافػػدالاع

يتيػػاغـاالػػواافكا ػػاامػػاامك ػػؼاغػػاداميرامػػفاري ػػكر اإذايػػرلاافييسوػػكؼاامفمػػايواأفاري ػػكرافػػـا
ااإيوػػػػايي .اكهيػػػػااتأكيسيقطػػػػاا ػػػػذرياامػػػػااديستػػػػام اأمامػػػػاااف يػػػػ اميظػػػػكرااإفيهػػػػاا ميه يػػػػ افسعسػػػػـك

افتعػارضا ػػيفاري ػكرامػػفا هػ  اكهايػػد رامػفا هػػ اأاػرل االػػامكؿايوػسؾاطريقػػااطكيسػ  ا ييمػػاا
يػػ ا  شػػ افي اافمعرالػػ اافعسميػػ  ا ػػؿاتشػػمؿاتأكيسريقػػااأ ةػػر ا اتػػرتهفااليهػػااافغريمػػا ايوػػس افاط

عػػافـاافحيػػاةا سػػه اكعػػافـاافمك ػػكداالػػواافعػػافـ.اإفامػػاايتاسػػ اعيػػهاري ػػكراهػػكاهػػذ اا يطكفك يػػاا
وافري ػػػكراتػػػأكيسافمشػػػركعاافاوػػػع كامايػػػر.اكياامكؿموػػػتكلااموػػػاسااإفػػػ افتػػػواتػػػزعـاا رتقػػػاخا

ف ػػػالفاكافمعيػػػ  اك ػػػيفاهكيػػػ اافمؤفػػػؼاكميتك ػػػه اك ػػػيفاافوػػػياؽااف شػػػؼاعػػػفاافكوػػػاطاتا ػػػيفاا
اافوكويكتارياواكافياعسيفااليه.

يػػػ االػػػوايػػػيتوايهػػراافػػػرايفا المػػػا اكيشػػػهداعسيػػػهاتأكيسك ػػدا ػػػداظػػػؿاافتكاطػػػؤا ػػيفاممثسػػػواافاااااا
 اكافمػػيهتا"ايػػدكةاالػػوا احيػػثا ػػدـاةػػاحبا"اافحقيقػػ1993فقاؤهمػػااافميعقػػدا  ػػاريساالػػوايػػكالم را

فاحػػكؿامكيػػكعا"اافستػػ اكافتعػػافوا"اأمػػاـاحشػػداغييػػر.اك شػػيتامدااستػػهاعػػفا كا امعػػ اافوػػكرا
أالؽا ارافسيشتاؿاافمشترؾامااري كر ايتمحػكراحػكؿاافحػكاراكافتيػاهـاافمت ػادؿا"اافستػ احػكارا

اافمكافوايظمػتامالػدةاموػتديرةا معػتا ػسامػفاري ػكرا ك ػك فاكمػاريكف اااكدريػددالـ.االواافيـك
ا1993ؿاغاداميرا افحوااف ػامعوا  ػاريسا"أدرؾاغػاداميراعػاـاالوامياظرةاحكااريشارداركرتو

اإفػ وػاالراري ػكراا1995كالػواافحػادماعشػرامػفاال رايػراعػاـاا 1ك كداتكاالػؽا ييػهاك ػيفاري ػكر
 اك مياوػػػ  اهػػػذااافسقػػػاخاافحميمػػػو امػػػيسداغػػػاداميراافاػػػامساكافتوػػػعيفاهايػػػدف رغافسحتيػػػاؿا عيػػػد

داميراأفاعاف ػػػػه ايتعسػػػػؽابا"اافوػػػػسط اتعمػػػػداري ػػػػكر االػػػػوا سمتػػػػه اتيػػػػاكؿامكيػػػػكعاوػػػػ ؽافتػػػػا
كا عتػػراؼا"ااحتيػػاخا ميػػييها"ا ات ػػداوػػسط اامشػػااصاأواوػػهااافيهػػالواالػػواايػػكعاافعقػػؿا

اكتيازفها ؿاالواا عتراؼاكافمعرال اه... االسيوتاافوسط احقاا ؿااوتحقا ا.اا
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Jacques poulain, entretien avec l'auteur. Px 
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عمػؽاأطركحػاتاثسثػ امي ػريفايهػكد اكهػـااإف فسحكاراأشاراري كرااةهاافمعهكدتكالواإيثاراااااا
كايمايكيػػػؿافييييػػػاس االك ػػػدتاإشػػػارتهاةػػػدلاااةػػػااالػػػوا سػػػدااسكهػػػايزا كيػػػااركزيزالػػػ "الرايػػػزا"

يوػسـاري ػكرا ك ػكداأريػي اا.رغـاازدهارهػاةعك  االيهاافثقاال اافيهكدي اامفمايي اك دتافطافماا
يػػهايػػدعكاالػػواافميحػػ اييوػػه اثػػاتاافثقااليػػ اعسػػ اااتسالهػػا اف كامم يػػ افستيػػاؽا ػػيفا ميػػااافمكرا

افتيريػػػؽاافميه ػػػوا ػػػيفاافحػػػديثاك ػػػيفاافستػػػ اكاف ػػػسـ اك ػػػيفاافوػػػيفاكافروػػػاف  اك ػػػيفاافعقػػػؿااإفػػػ 
مػكارداف ػدؿااإفػ تحكيػؿا  ـاافمايػوااإفػ كتطمحاتأكيسيػ اري ػكراالػوا اػراافمطػاؼاااكافزمف.

افتكاةػػؿاامحار ػػ اوػػكخاافيهػػـاكعكالػػؽاإفػػ حػػواييػػيواافمعيػػ اعسػػ اافموػػتق ؿ اتأكيسيػػ اتهػػدؼا
ا يفاافثقاالات.ا

سػػػػ اعػػػػفاحسمهػػػػاافسركمايوػػػػي االاري ػػػػكرا ميرداتهػػػػااكاةكةػػػػيتهااكتتاافػػػػدقػػػػيطيكاتتميػػػػزاافهيرمي
اف سوػػػي ي اافسهرمييكطيقػػػاااافافمؤووػػػادفتػػػاماـاكيسيػػػاسيماارتقسيديػػػ اافتػػػوامثسهػػػاا ػػػؿامػػػفاشػػػاف

 تيػ اافػتم فاارمييكطيقػاافهااهتماماايكيػحاميه ػااااةػاا اامكؿشارااإفيهااالواافيةؿاأافسذافا
إذفاري ػكراا. هػكتواكأ افاشعرمااخاأكاافاطاباوكاا مفاافتماساافحقيق اافمكيكعي افسيص

يػػمفااSubjectivitéا اذاتوي ااكيؤ ػػداعسػػ ايػػركرةااف ايػػباافػػوػػحبامػػفااهػػذ اامريػػيي
هػػػػ اافمشػػػػركعايػػػػ ادكفايوػػػػيافاافمكيػػػػكعي اهيػػػػااي مػػػػفاامتيػػػػازاكأةػػػػاف اكك اتأكيسافمماروػػػػ ااف

ااا1.يمفاافمشركعاافييييكمكفك واهرمييكطيقااجاافافري كرماالواإدرا
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 60ِرجغ ساتك ذورٖ، ص ، ، ل  فناص فنىمنسةمتٛي د٠ىٛد
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  ة ب   ر ك ر تأ  مالمبحث الثأس : إمكأس ة الق   ال  س  م ل ج  ل

عػػدـاتػػأثراري ػػكرا افمشػػركعاافهيػػدغرم اعسػػ ااػػسؼااإفػػ ر مػػااوػػي كفايػػركرياااإشػػارةاااااا
افعديػػػػػػدامػػػػػػفاالسوػػػػػػي اعةػػػػػػر افقػػػػػػدا ػػػػػػافاهيػػػػػػدغرايمثػػػػػػؿا ػػػػػػدخاال ػػػػػػرةاايتػػػػػػراساافهيرمييػػػػػػكطيقوا

كطيقييفاأمثػاؿايػيفػرغـامػفاذفػؾ اكعسػ ااػسؼا ػا واافهرمفسيييكمييكفك يااإ اأفاري كر اعسػ اا
ع وػتاامريػي اافهكوػرفي اامحػاك تاهيػدغر اإذااإفػ غاداميرافـاي ػفايهمػهاا فتيػاتا ػذرياا

افميطسؽاامواوواافذمااليؿااف دخاميهايحكاتدشيفامشركعهاافيسويواحيثا ايػتااف دايػ امػاا
ايحػكسذهاباكافتك ػهاف اإذا اخاافعمؿاالاتح اسأس ةاألفكأر اال:اامواووتر متهافعمؿاهكورؿا

قالمػػػ اأاػػػرلاافيييكمييكفك يػػػ اثػػػـاوػػػيت ااهػػػذااافعمػػػؿامحايػػػراتاكفقػػػاخاتاافاههكوػػػرؿ اكالتكحاتػػػ
فػهاالػوام مسهػاا ػؿاهػذااالػافاأعمااإفػ ت ذيراامالؽاافييييكمكفك وافدلاري كر ا اإياال ااعس 

اادلهػػػااامكفػػػ امػػػفاافمػػػيهتاسهـام تالييكمييكفك يػػػ اتوػػػا.يييكمييكفك يػػػااتميػػػز فتشػػػهداعسػػػ اا ت ػػػار ا
اعػػسـأ ػػافحكارامػػاااعػػـ اإذاالقػػطاكيػػمفاهػػذااافمشػػهداافميافكةػػيواافمعتمػػدامػػفاطػػرؼاهكوػػرؿ

 افةػػػيركراتاافيييكمييكفك يػػػاايم ييػػػااافقػػػكؿاأفاري ػػػكراتم ػػػفامػػػفاتحقيػػػؽامػػػااييعتػػػها عػػػداذفػػػؾا
 اA Mouvance Herméneutiqueمتقدمػػ ا عػػضاافشػػوخا ػػاؿا"متتيػػراافهيرمييػػكطيقو:اف

 اع ػرااإرادة اكاف دخاالواتياكؿاوؤاؿاام كاستم فامفااسؿاهذااامايرامفاكياايكهكاأفا
افستػػػ اافرمزيػػػ احيػػػثاةػػػاراافشػػػرااإفػػػ ف اافشػػػراكعسػػػ اافاةػػػكصاافتك ػػػهاخافتك ػػػهايحػػػكاموػػػا

ميهكمػػػاا"االسوػػػيياا"اكوػػػيتاذامػػػفاال ػػػرةا"اافمتتيػػػراافهيرمييػػػكطيقوا"اةػػػكرةا"افستي يػػػراالػػػوااف عػػػدا
اأطركحػػػ كعسيػػػهاوػػػت رزااكاموػػػطكرةري ػػػكراعمكمػػػااكذفػػػؾاالػػػواعس تػػػها ػػػافرمز ااوامثػػػرتػػػأكيساف

قػػاا ػػدكر االػػواتعػػدد ايسزميػػاا ػػافتي يراافرمػػكز اثػػراخايراخاثػػري ػػكرامػػفاحيػػثااعتمػػاد اعسػػ اافقػػكؿا 
ا1ياافسمعي اافذمايميحهاافرمزاذاتها".تأكيساليهااا 
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Mar Antoine Vallée, Gadamer Et Ricœur, La Conception Herméneutique Du Langue, 
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عس ػػػػػػ ا ػػػػػػيفااإيشػػػػػػاخافمحاكفػػػػػػ اافتػػػػػػوااعتمػػػػػػدهااري ػػػػػػكراالػػػػػػوااإفػػػػػػ ا فتيػػػػػػاتاافيهميػػػػػػااإذااااا
 اافيييكمييكفك يػػػا اكيم ييػػػااا عتمػػػادام ػػػؿاذفػػػؾاعسػػػ امقافػػػ ايشػػػرهااري ػػػكراالػػػواافهيرمييكطيقػػػا

افمعيػػػكفابا"اافك ػػػكدااle conflit des interprétationتاتػػػأكيسعمسػػػه:اةػػػراعااف
مػفااسفػهااروػ  اكهػكا مثا ػ ا ريػامتا ااExistence et herméneutiqueافهيرمييكطيقػااكا

ااوػػي كفايػػركرياات ريػػراهػػذاار مػػاييكمييكفك يػػادااػػؿاافياافهيرمييكطيقػػاايتػػراسااأطركحػػ ري ػػكرا
افػػػػػزرعاااأكؾامػػػػػفااػػػػػسؿاافحػػػػػديثاعػػػػػفايػػػػػكعامػػػػػفاافتطعػػػػػيـا اكذفػػػػػenracinementيتػػػػػراس اا 

(Greffe)الػػواافمػػيهتاافييييكمكفػػك وا ػػدايع ػػساهػػذااافمشػػهداا ف اافهيرمييكطيقيػػأ اتطعػػيـاافموػػ
ياؽاالػافامفاك ه ايظراالسويي اكايطس اامفاهذااافوػاافهيرمييكطيقافيييكمييكفك يااعس ااو قي اا

ا1.اتأكيؿ يراالسويواحكؿاافيهـاكافوت كفاافمتسقوافتيا افمقار  اافيييكمييكفك ي

الواا دامهاعس اتي يػراهػذااا الػؽامػفاااتحديدامفافتي يراافري كرمات اأةاف االافكعسيهاااااااا
ااممػػردااػػؿاافيييكمييكفك يػػاايتعسػػؽااافهيرمييكطيقػػاميعطػػؼا يييتػػيفا ةػػداافػػتم فامػػفاتأوػػيسا

 ايؤوػساا كؿاLa voie longueافممتػدا اكافطريػؽاLa voie courteدداحػافما ػافطريؽ
الػػوااهيػػدغردااػػؿاافيييكمييكفك يػػااايطس ػػاامػػفاايطكفك يػػااافيهػػـ امثسمػػاايطرحهػػاااافهيرمييكطيقػػا

ف اباتيػػاكؿاظػػاهرةاافيهػػـاك أيهػػاا  ػػؿا ػػؿاشػػوخاأفك ػػكداكافزمػػافا" احيػػثاتػػرت طاافموػػعمسػػها"اا
 اعت ار ام ػردايمػكذجاافيمكذجاافذمايةيرامعهااف ازيفااواوياا  ؿاافاي كفاميظكرااافيهاالقطا

افسمعرال .

كايطس ػػاامػفاهػػذ ااتأكيػؿك افتػافوايقػدـااف ػػازيفاييوػها عيةػػرااواوػوااعيةػرافسيهػػـاكافااااااا
ذفػػػؾااإفػػػ افرؤيػػػ اوػػػتتدكاموػػػاف اافهيرمييكطيقػػػااموػػػاف ا"االسوػػػيي ا"اكوػػػت كفا مػػػاايشػػػيراري ػػػكرا

م ػػػردا"اايافػػػ ا"اهمقاطعػػػ  امػػػفاتحسيسيػػػ اافك ػػػكداا اافاري ػػػكراوػػػي دماعػػػدـاارتياحػػػهافمحاكفػػػ ا
ذفػؾاالأيهػااتقطػاا ػذرياامػاا ػؿااإفػ افتأويساهذ ا يهمػااتطػرحا عػضاافةػعك ات ا اإيػاال ا

                                                           
1
Ricœur : Conflit Des Interprétation, Existence Et Herméneutique, Paris, Seuil1969, P10 
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افتعامػؿامػااموػاف ااإفػ ماافهاةس ا افتواؤؿاام وتمكفك يا اكافميها ي ام تييػ ا ا فتيػاتاالقػطا
مػفاك هػ ايظػراايطكفك يػ اك فاهػذ اا ايػرةاي ػباافاي ػكفاميظػكرااافيهػا ااكامطركحػ ااافيهـ

م اشػػرةا مػػػااايهػػػااوػػػتتدكاأ ثػػػرا ذريػػػ امػػػفاا وػػػلس اام وػػػتمكفك يااالي ػػػباافيهػػػـا اعت ػػػار ايمػػػطا
اك كدا  ؿاطرحامواف اافيهـا اعت ارهاايمكذجاافمعرال .

يفاافوػػػؤاؿاا يطكفػػػك واكافوػػػؤاؿاف ػػػفاهػػػؿامػػػفاافمم ػػػفايتوػػػاخؿاري ػػػكرااحػػػداثاافيػػػرؽا ػػػااااا
ام وتمكفك ياواافاافشؾاافػذمااع ػراعيػهاهيػاايتعسػؽاتحديػدا  م ػافا عػؿاا يطكفك يػ ام اشػرةا

اي .تأكيسا  راخاافميها ي اك افتافواتاياافسحسق اافاإف ا1تاياام اشرة

ت مػػػػػػفاافةػػػػػػعك  اإذااالػػػػػػواافاهيػػػػػػدغرايي ػػػػػػزايظريػػػػػػ افسيهػػػػػػـ اك أيهػػػػػػاايمػػػػػػكذجافسك ػػػػػػكدااااااا
يطكفك يا  اف فاهذااافكةؼافسيهـايحةؿاالواإطاراتحسيسي اافدازيفاهكاالػواحػداذاتػهاالهػـاها 

يػػػ اتيػػػـاتأكيسفسيهػػػـاكعسيػػػهاوػػػي كفاري ػػػكراامػػػاـامطسػػػباا تيػػػاخاروػػػـادالػػػرةاافمميػػػزةافحر تػػػهااف
مػػااهػػكاايطكفػػك وا اي هػػااام وػػتمكفك ياامػػفادكفاافاػػركجامػػفاافحسقػػ امييػػسااإفػػ  اإيػػاال ا

ا تشػػاؼاافحسقػػ  اكاإ قػػاخاعسيهػػاااإفػػ مػػااعسػػ ااػػسؼاذفػػؾايػػدعكيااري ػػكراا اػػذا  حػػداهما اكاي
افػيصاكهػكاافطريػؽااإفػ افعسمػ  ااإفػ دااساكي رزاعمػؿاافهيرمييكطيقػااالهػواايتقػاؿامػفاافمػزا

ا2افممتداافذمايييؿاري كراافويراعسيه.

ظهػػػػكر اوػػػيعرؼاهػػػذااا يتػػػػراساافهيرمييػػػكطيقوادااػػػػؿاافيييكمييكفك يػػػاات ػػػػذير اافحقيقػػػواكاااااا
اذااLeTextel’actionافيعػؿاااإف م ددا ا ماا وداالسويواحوامااعمؿاري كر:امفاافيصا

ي دامفا يفاافعياكيفاافتوايميهااافعمؿ:اافييييكمكفك واافهيرمييكطيقااري ػكراي ػرراهيػااذ ػرا
افتعػػارضا ػػيفاافطػػريقيفاكايمػػااوػػيعمؿاعسػػ ات ريػػراافميعطػػؼاافهيرمييػػكطيقواافيييكمييكفك يػػا ا

الػػرؽامػػااافيييكمييكفك يػػااا اتحػػدثافيػػكخاعسػػ اافي ػػرةاافتافيػػ ا":اافاافهيرمييػػكطيقوااموػػقطاا"

                                                           
1
 Paul Ricourt, Le Conflit, Ibid., P10 

2
Ricœur : Anthologie, Texte Choisies Et Prisent Par : M.Foesseet Et F.Lamouch, Paris, Point, 

2007, P72 
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افمثػػػػػػافوااتأكيػػػػػػؿعمكمػػػػػػااالافقطيعػػػػػػ اافتػػػػػػوايييػػػػػػؿاافحػػػػػػديثاعيهػػػػػػااري ػػػػػػكرامي ػػػػػػزةاالقػػػػػػطامػػػػػػاااف
اليوامداؿاتر م اا ال ػاراا1913فسيييكمييكفك يااافهكورفي ا داامفاعمؿ:اا ال اراافمادي اوي 

افتطعػػػػػيـا"ااكا"اافػػػػػزرعا"اأاليػػػػػؿاتع يػػػػػراعػػػػػفاافتتػػػػػايراافقػػػػػالـا ػػػػػيفاي ػػػػػداري ػػػػػكرايعت ػػػػػرافيػػػػػظا"ا
افيييكمييكفك يااافهيرمييكطيقاااذا حيكر ايحةؿاافايعقدا ؿاكاحداميهػااعمػدااأكاكثيقػاايتعػذرا
افتاسػػػواعيػػػهاافاافتطعػػػيـا ا يػػػافافػػػهافػػػدلاهيػػػدغر اك افػػػدلاغػػػاداميراايػػػهايع ػػػسا ػػػامحرلا

عاموػاف اعسػ امػيهتاكيػرت طاري ػكرامػفااسفػهاةػس اك اهسي اكاةاف اري كر اا مرايتعسؽا زرا
اافتقيوافسيظااف اافيسويوافسيهػـاافتػوات تيػواميػذااف دايػ اااةػ اتأكيؿكثيق ا يفاافميهـك  اكافميهـك

اليمػػػػااياػػػػصاتةػػػػكراافهيرمييكطيقػػػػااافػػػػذمايتعػػػػدهااعػػػػفاايطكفك يػػػػااافيهػػػػـا ػػػػافمعي اافهيػػػػدغرما
اعسيػوؤاؿامااافك كداافػذمااإف افمشدكدةاحةرياا افيهػـاا اافاري ػكراكعسػ ااػسؼاهػذاااهيقػـك

افتك ػػػهايطػػػرحاوػػػؤا اماافيػػػاامػػػرت طا  يييػػػ امػػػاامػػػااافتةػػػكراافػػػدا مافسهيرمكيطقيػػػاامػػػااافػػػذما
افميحػػػدرةامػػػفاتي ػػػراحػػػكؿاافتتييػػػراحػػػكؿامػػػيهتاافتػػػاري ااػػػكؿااتأكيػػػؿوػػػيحدثاف  وػػػتمكفك ياااف

ا1افيييكمييكفك يااافديف.اإف افتحسيؿاافتقيواحكؿاميهتاافتاري اكةك ا

اليواتيةيسهاشؽاري كراطريؽامحددا افمةاعبا افمقاري امػااذفػؾاافػذمايشػقهاافتحسيػؿااااااا
افهيػػدغرماهػػذاامػػااحػػكؿاري ػػكرايييػػؿااف عػػؿامػػفاهكوػػرؿاحسييػػهاا  ثػػراا تداريػػهاالػػاذاا ايػػتا

اوػػاساايػػهاافحيػػاةاا ةػػؿاف حػػثادافػػ ا اال يػػهاوػػي ق اموػػتحيساإذاا  سيػػاا يريػػي اافتطعػػيـاعسػػ ا
مم ػػػفاك ػػػالـا ػػػيفاافيييكمييكفك يػػػا اافهيرمييكطيقػػػااافػػػذمايػػػداالااعيػػػهاري ػػػكر االػػػ فاهػػػذااافتطعػػػيـا
  م افاافايؤ دكاا افاثمارا داتي ـاعفاهذااافتطعيـاعيدماايتـاالقطايـاافيييكمييكفك يػااوػسياا

مػػػػػفا التػػػػػراضاهيرمييػػػػػكطيقواكافاافهيرمييػػػػػكطيقوا ايم يهػػػػػاا ػػػػػدكرهااافاتتأوػػػػػساا اايطس ػػػػػاا
افاافيييكمييكفك يػػػػػػااوػػػػػػت ق اا التػػػػػػراضااإفػػػػػػ االتػػػػػػراضاالييكمييكفك يػػػػػػ  اكعسيػػػػػػهايشػػػػػػيراري ػػػػػػكرا

افهيرمييػػػكطيقواافمتعػػػذرات ػػػاكز امثػػػؿاافييييكمكفػػػك وا اتم يهػػػااافات ػػػدأافػػػوام اشػػػرةا ريام هػػػاا

                                                           
1
Geisha(G) : Brisson Ardent Et La Linaire De La Raison, L'invention D La Philosophie 

De La Religion, Tome Iii, Paris, 2004, P 753  
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فسحيػػاةاكافيػػاكاأ ثػػرا ػػدكفااالتػػراضاهيرمييػػكطيقواالػػوااتأكيػػؿاإفػػ افتأوػػيسامػػفادكفاافاتتأوػػسا
ا1افيعؿا".اإف صايةها"امفاافي

ي ػداي ػكرايعراليػاايػػمفاالقػرةا ػدام ثيػػ اعػفاموػار اافيسوػيواموػػاراييتمػواالػواتةػػكر ااااااااا
ثـاافتحػؽا افحر ػ ااPh réflexive ثسثااطكطااواوي ا داي اتكا دايمفاافيسوي اافتي يري ا

كفك يػػػااافيييكمييكفك يػػااافهكوػػػرفي ايوػػػتقراالػػػوايهايػػػ اافمطػػػاؼاعيػػػداهيرمييكطيقػػػاامتيػػػرةافسيييكميي
اإفػ مفاافيسوػي اافتي يريػ ااا تداؤهري كا دخاكت دكاهيااافهيرمييكطيقاايقط اكةكؿامواراطكيؿا

ا2غاي اماايوميهاب:ازرعاافهيرمييكطيقو.

دااػػػػػؿاافيييكمييكفك يػػػػػاامػػػػػركراا افحر ػػػػػ اافيييكمييكفك يػػػػػااافهكوػػػػػرفي احاكفػػػػػتاا كفػػػػػ اااااااااا
 االػػوام ا هػػ اافرؤيػػ اافماديػػ اافرؤيػػ اافتػػوااف شػػؼاعػػفااف يييػػ اافتػػوايػػتم فاعػػفااسفهػػاامقاكمػػ

افي ػػرةاافمر زيػػ اافتػػوا امػػتااغيػػرام ػػرزةم ػػردامر ػػباعيػػكما ااإفػػ حاكفػػتاااتػػزاؿاا يوػػافا
اAuto réflexive.3الهـاا يوافادكفااف دخاالواتي ير افذاتهااكافقالس :ا تعذرعسيهاا

فمعيػػػ اافكاوػػػااحيػػػثاوػػػي كفامػػػفاافةػػػعباعسػػػ ااماتحسيػػػؿامػػػادماافايدر ػػػهااامػػػاااااااااااا
اعمػاؿادي ػارتا ااإفػ فسيسوي اافتي يري اكافذمايييؿاري ػكراتياكفػها اف حػثاالهػكاذاؾاافمشػدكدا

شػػافااإفػػ  اذفػػؾا فاافيسوػػي االػػواتةػػكر اااف ك يتػػك اكمػػااتحمسػػهامػػفاميػػزةااكفيػػ اتػػرت طاك ػػأيط
افػذاتااكعسيػهاا  يػارة"افذمايؤ ػداشػ ؿاذاتػهااكغايتػهاافقةػكلامرت طػ ااEgoااصا اؿا"ااياا"ا

ا يطسؽامفاهذااافمعي اافكاواافتحديداافيؽااافيسوي اافتي يري اافػذمايػرلاري ػكراايػهاا  م اييا
ميػػذاافسحظػػ اافوػػقراطي اكمعادفتهػػاا:ااعػػرؼاييوػػؾا ييوػػؾا"اا اافااعترايػػهايػػمفاهػػذ ااي ػػدئ

ك يتػػػػػكا ػػػػذرياات ػػػػا ا امؤتسيػػػػاافك هػػػػ ا ايعييايػػػػها ي هػػػػااافمماروػػػػ اافيقديػػػػ ااذاوػػػػيقؼاري ػػػػكرا
 م ركح".

                                                           
1
Geisha : Optait, P754 

2
Ricourt (P), De Texte A L'action Essai Herméneutique Ii, Paris Seuil, 1986, P 25   

3
Grondin (J) : Paul Ricœur, Paris, Puff, 2009 
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أكاموػاعدااعسػ ااوػتعاباموػالؿامرت طػ ا ػافيهـااوي دأ ةارامفاافمتعذراعسيياا عؿاميهااإذا
اأهػـاإفػ الايطراافايميحاحياف ا ديدةافمشركعهاع ػراافتك ػهااييوهااكإم اياتهاافوديدافسذاتا

امايػرةاحوباهذ ااافيييكمييكفك ي االدي ارتيتعسؽا افحر  اااممرحر  االسويي اعرالهااعةرياا
اأهمي .امفاPassage de l’attitudeمع راافمك ؼاايحمسه: افت افماااأهمي فـايكفوا

افذاتيػ اايهافـايتم فامفا ياخاعسػـاحقيقػوافهػذ ااافذاتي  اإ  افادي ارتاهكام تشؼااال ذاااااا
فيمػػكذجا ديػػدافسمعرالػػ اي تشػػؼامػػفاامثافيػػ ا م ػػدأا تشػػؼااف ك يتػػكا اعت ػػار اذاتيػػ اترشػػيداافقػػد

يع ساعظم اذفؾا فادي ارتافـايوتكعبا ػؿااإاياؽدي ارتااإاياؽكالواافك تاذاتهاااسفه
ا1ا تشااله.اإم ايات

الييكمييكفك يػػااهػػذاااإفػػ ييوػػهاوػػييطسؽاميػػهاهيػػدغرايحػػكايقػػداهكوػػرؿا ايػػاظراااكاممػػراااااااا
هكوػرؿا ااأمهػذاامػاا عسػهاهاأمامػهافمطركحػ اااإم ايػاتفػـاتوػتثمرا ػؿاااماػرلهػواااماير

 اذفؾا فامااي تشيهاالواافيييكمييكفك يػااافسيييكمييكفك يايوقطاعيداحدكدارومهافمعافـامحددةا
اإفاالييكمييكفك يػػػا ػػػؿايحػػػثاحػػػسااكأةػػػاف هػػػذاامػػػاايع ػػػساحقيقػػػ اااإدراؾي قػػػ ادالمػػػاامتعػػػذرا

اكاممػرالايػهاع ػزاعسػ ااف عػؿاميػهاحقػسافس حػثا اام ػدأدي ارتاحت اكافا عؿامفااف ك يتكا
اإفيهػاكمااهكورؿا احيثا عؿامفاافيييكمييكفك يااا تشاؼافسميهتامػفادكفاافيظػرااي دأهاييو

ذه ػػتاا عػػداممػػػاااأفاف ذريػػ اافدي ارتيػػ افػػـايحةػػؿااإففس حػػثاكا  تشػػاؼا ااأريػػا اعت ارهػػاا
عمػػؽاافموػػاف ايقػػكؿاهكوػػرؿايرشػػحاييوػػهافهػػذاااإفػػ فػػـاتػػتم فامػػفاافتكغػػؿااأيهػػااأما تشػػيتها ا

 قػػوامؤ ػػؿااغػػرامذاتػػهاايػػهاافػػكارثافسميػػراثاافػػدي ارتواااالعسػػـاافذاتيػػ ايقػػكؿااإفػػ  ايػػاظرااااممػػر
تعػػػرؼاافيييكمييكفك يػػػااا ػػػدلتكالػػػواهػػػذ اافيتػػػرةا افػػػذاتااإذمػػػاام ػػػوخاهكوػػػرؿا ااإ اافتأوػػػيس

كمػػػفااػػػسؿاهػػػذااا  تشػػػاؼااييتحػػػتاعسػػػ ااإذاكاف هػػػكرطريقهػػػاايحػػػكاافت سػػػوااافهيرمييػػػكطيقو
ا2وؤافهااافحؽا.

                                                           
1
Geisha (J), Paul Ricœur, L'intendance Du Seuil Paris, P 14 

2
Geisha(J) : Ibid, P15 
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عػػؿاري ػػكرايي ػػذبايحػػكاافيييكمييكفك يػػااافهكوػػرفي اعسػػ اك ػػهاافاةػػكصااهػػذاامػػاا ااااااااا
ااإفيهػػػاالهػػػكافػػػـايستيػػػتا افػػػكعواافتػػػوااوػػػتسمهاااكاف اهػػػاتف كيهػػػاات وػػػداافتأوػػػيساافيهػػػالوافسعسػػػـك

اف اهػػػػاتهكوػػػػرؿامػػػػفاافيمػػػػكذجاا وػػػػتيتا وافسمعرالػػػػ اافريايػػػػي ا اك احتػػػػ اها وػػػػهااافمثػػػػافوا
ا اك احت ا اعت ااغكموتيت  امفا  ثيػرااإذ ػافمعي اافػد يؽااام كي ارهااميه وافسرد اأكاميقـك

اري ػػػكرا تيػػػاكؿاافموػػػاال اافتػػػوات عسػػػها عيػػػد اعػػػفاافرؤيػػػ اافمثافيػػػ اافتػػػواتوػػػيدامثافيػػػ ااإمػػػا افتػػػـز
فسيييكمييكفك يػػااافهكوػػرفي اكر مػػاا ػػافام سك ػػكفاافييسوػػكؼاافػػذمامػػيحااف يييػػ اافتػػوامػػفااسفهػػاا

سيديػ  اكافةػارم اعسػ اك ػهاافاةػكصاط عػاامػػفادكفايقػيـاري ػكاافموػاالاتا ػيفاافيسوػياتاافتق
ك ػػارؿايػػاسااMarcelافيسوػػي اافك كديػػ اافتػػوا ػػافايمثسهػػاا يػػذاؾاغػػا لاماروػػيؿااأهميػػ اإغيػػاؿ
افيسوػػي ااإفػ افػذما عسػػها يظػرامػفاميظػكرةامتػايرةااامواوػوااإم ػافميحػهااإذ اCaper ػرسا

ايهااتستيتا افتد يرايحكاافشأفااف شػرماافااإم ا اعت ادهاايظرا اكايماا اعت ارهااتد يرا اكالعسا
اهكورؿ:اإف ري كرااوتيادامفاامريفاكهكامت ك ا

فػػ أك :اا يت ػػا اافػػيقظاكافػػد يؽافسييسوػػكاليفا ػػايطاتك هػػهايحػػكاا شػػياخاييوػػهااكا مقيوػػااافػػكعوااا 
افيمػػكذجا–حيػػثايػػرت طاا مػػرا دايػػ ايكةػػؼااف يييػػ اافتػػوامػػفااسفهػػاات ػػرزامعادفػػ :اا ال ػػارا

Idéaux-typeذفػػؾاالػػافاافتيػػاتاري ػػكرااإفػػ ا مػػراهيػػاايتعسػػؽا اف يييػػ ااإيريتريػػ ا اإيػػاال اا
اهمي ايظري اافقةدي  اافتواتعسميااافاافسيؼا عيدااعفاافاي كفامتمر زااعس اذاتهاذفػؾااإف 

 أيهاكاوتمرارايع ساكعواف شرامااك افتافواالواافقةدي احوباري كراتت ػها عيػدااعػفاذاتهػاا
ا1ي  ا يؿاافات كفافذاتهااالواافتي يري .تستيتايحكاافمع

ت ر ػ اافمعيػ اا اافاميػراك ػكيتوامػيحافػهااإفػ تيت هاالييكمييكفك ي اهكورؿايقػكؿاري ػكرااااااا
حػكؿااأعمافػهافك دايو اكا ييعػافواكر مػااهػذاامػااحاكفػتااإف افك ه اافتوام يتهاعفاا فتياتا

اأكفكياتػػػههيػػداغػػرمفايػػمفااأي ػػز ماافػػذاTournantا رادةاافتر يػػزاعسيػػهافػػـاي ػػفاافميعطػػؼا

                                                           
1
 Ricœur (P) : Réflexion Fait, Paris, Esprit, 1995, P 98 
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يمػػا تحقيػػؽامػػااوػػما ااإفػػ افػػذمادالعػػهااكامواوػػوماروػػيؿاهغ اافعامػػؿاافياعػػؿااأعمػػاؿ ايػػتااكا 
 االيػؿاري ػكراافتعامػؿاVariante herméneutique ػافتتيراافهيرمييكطيقػاافسيييكمييكفك يػاا

ماافيظاافتتيػراكمػاايحققػهامػفامتػايرةا ػدؿاافتعامػؿامػااافميعطػؼاافػذمايػي ـاعيػهاالػواافتافػبا
ري ػػكراالػػوام مسهػػااتتحػػدثاعػػفاهػػذااافمتتيػػراافػػذماغروػػهادااػػؿام ػػافيفااأعمػػاؿاأفافقطيعػػ ا
امتتايريفا.االسويييف

اافهيرمييكطيقػػااكالػػواعمسػػا1960ميػػذااااا ه:ا عػػداطػػكؿاتأمػػؿاؿا اشػػراري ػػكراالػػواتيعيػػؿاميهػػـك
ك ػدخااشػتتافهاا1960ةػحتهااإ اامواوػي هذااافعافـافـاتتيػحامعافمػهااإف  مييهاا1995وي 

الػوايظػراري ػكرايمػيحااامايػرتي يػراافرمػزاهػذاااإم ػافمشػركعهاعسػ اا ػاـاإذعس اال ػرةاافرمػزا
 اييوػػهافستي يػػراهيػػاات ػػرزامهمػػ اافهيرمييكطيقػػاامػػفااػػسؿاافػػيصا اعت ارهػػاااوتةػػعاباافموػػاف

يحػػػػدثاهػػػػذاااإفرمزيػػػػ  اافشػػػػرايػػػػمفاافاطػػػػاباافيسوػػػػيواف ػػػػفااإفحػػػػاؽافتػػػػواتك ػػػػدهااةػػػػعك  ا
موػػاف اافرمزيػػ اعسػػ اافاطػػاباافيسوػػيواشػػوخامػػفاا رت ػػاؾاكار ػػاااإحافػػ افهػػا ساافمتمثػػؿاالػػوا
افحدكدامااهكاالسويووا.

اؿتأكيػػعػػفاافموػػاف ا ت يػػيفاري ػػكرا كاعػػداافاإ ا ػػ هيػػاا افػػذاتاتتػػداؿاافهيرمييكطيقػػاافتك ػػدااااا
دافتػػػاماافػػػذماعرالػػػتاعهػػػداافهيرمييكطيقػػػاااإفػػػ افتقسيػػػداافهيرمييػػػكطيقو اكتحديػػػدااإفػػػ افتػػػواتعػػػكدا

هػذ اافقكاعػدااإفػ يشػيرااأفايهاعسيياااإ افهكراتاافحي اافمث ت اع رااف تا  ااتأكيؿ اعت ارهااالفا
افهيرمييكطيقػػااري ػػكراماتسيػػ ايةػػؼاافشػػوخاعػػفاتسػػؾايتاػػذهاادافتػػاماكهػػكااسأوػػافتػػواتشػػ ؿا

فسهيرمكيطقيػااااةػ اعيػدماااافهايػدغرم ذفؾاميزاالواافك تاييوهاااتسؼا ذرماعفاافتحديدا
ا1ي اشراافحديثاعفاةحيي اافهيرمييكطيقااافتوايييؿاا شتتاؿاعسيها.

يػ اميه يػ  اييتقػداري ػكراتأكيساإفػ كداالواإطارات ييهافسطريػؽاافطكيػؿاغيػراافم اشػراافػذمايقػااا
أييػػػػااالييكمييكفك يػػػػ اهكوػػػػرؿاالػػػػوا عػػػػضا كاي هػػػػا اااةػػػػ اافتيوػػػػيراافمثػػػػافواافمعتمػػػػداعسػػػػ ا

 ماايرالضازعـاهكورؿاالواتأوػيساالييكمييكفك يػ اذاتيػ  امفاالهػـاافمعايػاةااكافم اشرةافحدوي ا
                                                           

1
 Grondions (j).op.cit. p59 
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فاوػسكؾاطريػؽااف شري اافتواتحدثاعيهػااهكوػرؿا ايم ػفاحوػباري ػكراأفاتميػوا ػدماا"دكا
ا1.هذ اافرمكز"اتأكيؿمستكي  اكهواميعطؼا

 اػػػسؼاالييكمييكفك يػػػ اهكوػػػرؿاافتػػػوايحر هػػػااحسػػػـاافيسوػػػي اافتأمسيػػػ االػػػواتأوػػػيساذاتػػػوا
 ػػذرمافسػػكعو ايتك ػػباعسيػػهاإعػػادةاافيظػػراالػػواهػػذ اافيييكمييكفك يػػااكذفػػؾا  ارا هػػاامػػفايػػيؽا

وااكأمػػػػػػااماعػػػػػػدااهػػػػػػذاااف ايػػػػػػب االػػػػػػ فاتػػػػػػأكيسوػػػػػػع اافاطػػػػػػاباافيسوػػػػػػيواافاإفػػػػػػ السوػػػػػػي اافتعػػػػػػافوا
 اال سهمػػػاامػػػيهتاتػػػأمسوام ػػػرسافيهػػػـاافػػػييس افػػػذفؾافسهرمييكطيقػػػاافيييكمييكفك يػػػااتظػػػؿاامتػػػداداا

يؤ ػػػػػداالػػػػػواأ ثػػػػػرامػػػػػفا تػػػػػاباكالػػػػػوامكايػػػػػاا ثيػػػػػرةاعسػػػػػ ايػػػػػركرةاغػػػػػرساافهيرمييكطيقػػػػػااالػػػػػواا
كؿاإذفاي ػػباافيييكمييكفك يػػااأكاتطعيمهػػااافيييكمييكفك يػػااكهػػكاافػػذمايقػػكؿ:ا"فػػفاأتػػردداالػػواافقػػ

ا.2فيييكمييكفك ياا" ااعس اافهيرمييكطيقااأفاتتطعـ

ف ػػػفاالػػػواافك ػػػتاافػػػذماتحػػػدثااليػػػهاعػػػفازرعاافهيرمييكطيقػػػااالػػػواافيييكمييكفك يػػػااتحػػػدثا
أييػػااعػػفاديػػـاافهيرمييكطيقػػاافسيييكمييكفك يػػااكمػػااهدمتػػهاافهيرمييكطيقػػااهػػكاافيييكمييكفك يػػااالػػوا

يػػ اتت ػػاكزاعثراتهػػااكيقالةػػها اااةػػ ام ػػدأاافتعػػافواكالػػواتأكيسزيهػػااافهكوػػرفي  اإذايوػػسطاعسيهػػاا
محاكفػػػ اميػػػهافستكوػػػطا ػػػيفاافهيرمييكطيقػػػااافيييكمييكفك يػػػااي ػػػد ايقػػػكؿ:ا"أحػػػباأفاأميػػػزاافتقسيػػػدا

اإفػػػ افيسوػػػيواافػػػذماأيتمػػػواإفيػػػها اةػػػالصاثػػػسث:اإيػػػهاييػػػدرجايػػػمفاالسوػػػي اتأمسيػػػ اكييتمػػػوا
ا.3قوافهذ اافيييكمييكفك يا"الييكمييكفك ي اهكورؿايكداأفاي كفا ديساهيرمييكطي

 اكاذفػػػػؾاميػػػػداأفاأ ػػػػدادي ػػػػارتااا يطكفك يػػػػاأوػػػػ ؽامػػػػفااطيقػػػػاييكاافهيركميػػػػرماري ػػػػكراأفااااا
ح يوػػ اافػػذاتا ااا يطكفك يػااف ك يتػكايك ػػدا م ػرداتي يػػر ا اكايػرلاري ػػكراأفااف ك يتػكا عػػؿا

فسػذاتا ااإفػ السك ػكدااافػذاتا اإفػ مفاافػذاتااايتقاؿافك كداهكااإف مفاافي رااايتقاؿكافاأما
كااتأكيػػؿفسػػذاتاالافػػذاتاهػػواامةػػؿاكااف ػػكهرا كمػػفاهيػػاا ػػكهراافتي يػػراهػػكاافاإفػػ اكافتي يػػر

                                                           
1

   271، صل  فنىخىديت إنا فهةست فنهغتتٛي د٠ىٛد، 
2
Pascal Dupond Et Laurent Cournarie،Phénoménologie (Un Siècle De Philosophie، Editions 

Marketing، Paris، P56. 
3
 33ِٓ إٌض اٌٝ اٌفؼً. ص:  -  
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وايعتمػػداعسػػ اتػػأكيسمػػااكاحتػػواالػػواافػػذاتاهػػكاالعػػؿااشػػوخافستػػ ا االػػافتي يراالػػوااتأكيػػؿأوػػاسااف
كا يػاخااطيقػاافهيرمييكااا  تػداخيػرلاأفاامكفػ اارالري ػكايػ ا اتأكيس فيػاتااإفػ افست اتحتػاجاافست اكا
عس اأواوهاا االهكايرلاأيها**ا ايك ػداالهػـافسػذاتادكفاأفاي ػكفامكوػطااا يطكفك ياةرحا

افمط ػؽااتأكيػؿ عسماتاأكارمكزاأكايةكصا اكايتطا ؽا هػـاافػذاتاالػوايهايػ ااممػرا امػاااف
اماػػػػػرلاي عػػػػػؿااإفػػػػػ مػػػػػفاإحػػػػػداهاااا يتقػػػػػاؿعسػػػػػ اهػػػػػذ اافمةػػػػػطسحاتاافكوػػػػػيط ا اذفػػػػػؾاأفا

 ا2ا هااافيييكمييكفك ياايماهتتحرراتدري ياامفاافمثافي اافتواحاكؿاهكورؿاأفاافهيرمييكطيقاات

ااميػاإفاري كرايقيـاالر اا يفاافذاتاكاامياا االافذاتامك كدةايػمييااكك ػدهااأوػ ؽامػفاك ػكدا
هػػػػذ اامايػػػػرةا اتك ػػػػدامػػػػػفاذاتهػػػػاا اإيمػػػػااتكيػػػػػااكايػػػػعاا اكمػػػػفاتػػػػػـا ػػػػكهراافيقػػػػداافمك ػػػػػها

كايتحػػدثاعػػفاااميػػافسيييكمييكفك يػػاايتعسػػؽا مثافيػػ اهكوػػرؿا االري ػػكرايػػرالضاأكفكيػػ اافػػذاتا/ا
تكثرا الـا يفاافيييكمكفك يااكاافهيرمييكطيقااحيػثاإفاهػذ اامايػرةا امػتا تاريػباأكفػوا اك ػدا

 اعسػػ اأكفػػ اافيقػػاطاافمشػػتر  ا ييهمػػاا اكهػػوادراوػػ اافك ػػكداكاافح ػػـاعسػػ اكيػػااهايػػدغرايػػد
"اع ػػداافتيػػوامعاف ػػ اموػػأف ااإفػػ توػػع االػػوا حتهػػااااافيييكمييكفك يػػا ا1افك ػػكدا مػػااهػػكامك ػػكد

 ظػػػاهرةا"اك ػػػكداافيهػػػـ"الػػػ فا هػػػدهااميةػػػباعسػػػ اإشػػػ افي اااافهيرمييكطيقػػػاأمػػػااا"الهػػػـاافك ػػػكدا
كاافعافـاأكايم ػفاافقػكؿااذاتهاا تشاالهف الفامفااسؿاإعادةا ايعمؿااااافييييكمكفك وافمعط ا

كا ػػػدتاالػػػواافيييكمييكفك يػػػااافمةػػػدراافمعرالػػػواكااموػػػاساافميه ػػػواافػػػذمااافهيرمييكطيقػػػاإفا
ا2 ورتا هاطكؽاافتيكفك ي اافتواةاح واتش ؿايظري ااافهيركميطيقا

ييتقػػػػػػداري ػػػػػػػكراافمثافيػػػػػػػ اافهكوػػػػػػػرفي اكايقػػػػػػػراالػػػػػػػواافك ػػػػػػػتاييوػػػػػػػهاافعس ػػػػػػػ اافكطيػػػػػػػدةا ػػػػػػػيفاااااا
فهػػااأفاتحتػػؿاامػػاايتػػيح االقػػداك ػػداالػػواميظكمػػ اافيييكمييكفك يػػاااافهيرمييكطيقػػاافيييكمييكفك يػػااكا

إذاتمثػػؿاافيييكمييكفك يػػااا" ااافهيرمكيطقيػػاكااافتأمسيػػ مك عػػااأفات ػػكفااليػػهاكاوػػط اعقػػداافيسوػػي ا
 االي ػرةاافتأمػؿاتػرت طا هػااالػواافكا ػااداف ريامتاافيسوي اافتأمسي اذاتػهقااكاتحكيساالواأفاكاحتحقي
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 االارت ػاطاافيييكمييكفك يػااا1"افرغ  االواشياالي امطسقػ اكاتطػا ؽا امػؿافسػذاتامػااافػذاتاييوػهاا
هػػكاكاافيسوػػي اافتأمسيػػ ا اكا مػػاااافهيرمكيطقيػػايعت رهػػااحسقػػ اكةػػؿا ػػيفااحسػػه افيسوػػي اافتأمسيػػ ا

االػػػػ فاري ػػػػكراييتمػػػػوا ي ػػػػر ا ي ػػػػدايػػػػافتهاالػػػػواامػػػػاا عسػػػػهافيسوػػػػي اافتأمسيػػػػ اكاهػػػػذاااإفػػػػ معسػػػػـك
ا ارغـايقد اافمك هافهاا.اافيييكمييكفك يا

فػػػذااامتعافيػػػ  يقػػػكؿاري ػػػكراأفاافيييكمييكفك يػػػااك عػػػتاالػػػواافمحظػػػكرا اعتمادهػػػااعسػػػ اذاتااااا
وػؤاؿاافعػافـامػفااف حػثاعػفا ةػداافمؤفػؼاغسػ ااف حػثااإفػ افذاتااوؤاؿمفااا يتقاؿيتك با

كالػػتحاافػػيصاا تأكيػػؿافافػػذما ػػدكر ايوػػمحا مماروػػ ااافػػيص عػػفامعيػػ اافعػػافـاافػػذمايتكفػػداعػػفا
اذاتيهػػااافيييكمييكفك يػػاامػػف ػػأفاتاسػػصااكحػػدهاا ييسػػ افػػيصاايظريػػ إفااافسمحػػدكد اشػػيلاعسػػ ا

ايةي .ايرلاري كراع ارةاعفامعاييراكيظري االيماا اا وتتسفي 

 مااأفاافذاتا اتك داالكؽاافك ػكدا/اافعػافـاأكااار ػ ا اإيمػااهػواميتميػ االيػهاكاإفيػهاكاهػذاااا
افعافـاكامك ػكدةااإف اميتمي رألا أفاافذاتاارالري كايقؼاحا زااأماـاافذاتافتعافيهاا ااا يتماخ

اافتعػػػافواعسيػػػها االمػػػاا ايم ػػػفعيػػػها ا مػػػاااييةػػػاؿإايم يػػػااالػػػس اهيييػػػكا ق االهػػػوامح كمػػػ االيػػػه
اافمثافيػػ هػػكامكيػػااافػػذاتاالػػوام ايهػػااافةػػحيحاكاافسلػػؽا هػػاا الػػاداااافهيرمكيطقيػػاتوػػع اإفيػػها

ي ػػكفاافقػػارئااليػػهااتأكيػػؿافهكوػػرفي افػػـاتةػػمداأمػػاـاافيقػػداافمك ػػهاإفيهػػاا اإذافػػـاتيسػػحاالػػوا سػػكغا
فقارلػ اميدهشػ االاعسا ا ؿاإفاتعػافوااميػااكاأوػ قيتهاا يريػي اعسػ ا ػؿاتي يػرات عػؿاافػذاتاا

ا2الي كفاتسقيهااوس يااتأكيؿفهاامفاا ماايحدثمشدكه ا

ااافهرمييكطيقيػػػ إفامػػػااتراليػػػهااااا الػػػواالييكمييكفك يػػػااهكوػػػرؿاهػػػكاطا عهػػػااافمثػػػافواافػػػذمايقػػػـك
اكاموػػسماتها ااأفافيمػػكذجاافعسمػػو ارغػػـااادعػػاخعسػػ ا ذفػػؾاا دعػػاخايتعػػارضامػػااط يعػػ اافعسػػـك

ذفؾاأفا"افت ريراافيهالو"اافذمايش ؿاافيييكمييكفك يااكاهكا سكغاافماهي اافةػكري افسظػاهرةامػفا
افعسمػػػػو ااافيمػػػػكذجأاػػػػراغيػػػػراايمػػػػكذجكاهػػػػكااtranscendantalاػػػػسؿاا اتػػػػزاؿاافمتعػػػػافوا
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 56تٛي د٠ىٛد ِٓ إٌض اٌٝ اٌفؼً  ص  - 
2
 204 صفنهلسلىنط لم وفنسهةست  تادج:ػث  اٌغٕٟ  - 



 والتأويل التطعيمي  ريكور                                            الثاني        الفصل 
 

60 
 

سػػ ات عيػػ ا ػػؿاتأوػػيساعسمػػوافعس ػػ ايةػػطدـا افشػػرطاافك ػػكدمافسيهػػـاافػػذمايػػدؿاعيػػداري ػػكراع
ا appartenanceهػػػكامػػػاايوػػػميهاايتمػػػاخاأكات عيػػػ اا افمكيػػػكعموػػػ ق اكامتدااسػػػ افسػػػذاتا

ا يتمػػػاخايػػػدؿااأمافمكيػػكعافسػػػذاتاكاهػػػواافت ر ػػػ اافهرمييكطيقيػػػ اييوػػػها اف ػػػفاهػػػذااافتةػػػكر ا
يػكعاتهاامكااإدراؾ ةػكرهااالػوااأمافمعرالوافسذاتاالواافعػافـ اا finitudeعس اافتياهوااأييا

ااأفافمكيكعي اعسيهاامحػؿاشػؾا اغيػرااإش افي افذماي عؿاتأويساااممركاأاطالهاا "ميهػـك
تةػكرااإفػ افمكيػكعاكايهيػئاافمػداؿا حقػاا-ا يتماخايياام اشرةاافةراعامااعس  اافذات

اا يتمػاخايػدؿاعسػ اهيميػ اافػذاتاعسػ امكيػكعهاااالػ ذاا1ا distanciationافثيػالو  ػافاميهػـك
ا هكاشرطاافمكيػكعي  ا مػااايػهايراعػوامػااييةػؿاافػذاتااافثيالوالهكاشرطاافذاتي  ا ييمااميهـك

اعفاافمكيكعازمييااكاثقااليااكا ترااليااكايراعواافوياؽاافااصاكاافتارياوافسمكيكع.اا

ااافمثافيػػػػ اإالوػػػػادكامػػػػاايحيػػػػرا ػػػػكؿاري ػػػػكراهػػػػكاااااا افهكوػػػػرفي ا  تشػػػػاالهااافهػػػػاـاكاهػػػػكاميهػػػػـك
تياكفه احيػثاتيتهػواافػذاتااأيعيتااعيدمااكيعتهايمفاةكرياintentionnalitéافقةدي ا
هػػذااافموػػػع ااال زاحػػ  افػػذفؾاإفيهػػاا رت ػػاطااف ػػكهرما مكيػػكعامعطػػ ا كهريػػاااإفػػ افاافةػػ ا

اأفكا مػػػاااي عػػػؿاافقةػػػدي امرت طػػػ ا معطػػػ امكيػػػكعوا سحمػػػهاكادمػػػه اأفافمثػػػافوامػػػفاشػػػايها
حدوػي " اكا افتػافوااإم اييػ افمقار  اافيييكمييكفك ي افست ر  اافمعيشػ اهػوامقار ػ احدوػي  ا ػؿا"

كوػػاط ااإفػػ ا وػػتي اط االػػافاري ػػكرايؤ ػػداحا ػ ا ػػؿاالهػػـااإفػ افتيوػػيراكا ااإفػػ  اتعػػكدااالأيهػا
 اكا افتافواكوػاط اافرمػكزاكاافيةػكصاكاافثقاالػاتا ػيفاافػذاتاكاافمكيػكع احتػ االػواتأكيؿاف

اا وطاحا تاافمحاكرةا يفاشاةيفا.ا

هػػػػذاااكعسػػػػ ايػػػػكخهيػػػاو"ا-:"امػػػػااهػػػػواافػػػػذاتافهيػػػدغرمري ػػػػكرا افتوػػػػاؤؿااك هػػػذاايػػػػذ ريا
قػػداافكوػػالؿا وػػت ماؿايقػػداافمكيػػكعا ياكافتحسيػػؿاافييوػػوااإيػػديكفك ياتافتوػػاؤؿاي ػػداالػػوايقػػدا

يقػداافػذاتااإفحػكؿاافػذات.ااافهايػدغرميزيحاافشؾاافذماي تيػؼاافتوػاؤؿااأففسذاتايم يهااأار
 اهيرمييػكطيقو يظريػ اافػيصا محػكراا اػذ افتوػاؤاافذاتيػ امكيػكعااأكفكي يياااأفمفاشايها
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اإفػػ اكيك ػػهااف حػػثيعطػػوااوػػتقسفي امكيػػكعي افمعيػػ اافػػيصاعػػفاافمقةػػداافػػذاتوافسمؤفػػؼ ا
افقةػدي ااك هػذاا تتأوػستحسػيسامكيػكعيا ااكهػذاايوػتدعومكيػكعه اامأ"افشوخاالواافيص"ا

ت قػػ اكاليػػ ااأفافيييكمييكفك يػػ االػػواافيهايػػ اعسػػ اافػػذاتا مػػااتريػػدافهػػاامثافيػػ اهكوػػرؿ ا ػػؿاي ػػبا
مػػاايؤ ػػد اري ػػكر احيػػثايكيػػحاالػػوايظريػػ ااافمكيػػكع اهػػذامعيػػ ااإفػػ اكهػػكاا ت ػػا فميهكمهػػاا
اعس ااأفافيصا امواال امفاافيصاتيمفاتحديدامعيا اافمكيكعو.اأحدافيهـايقـك

هكوػػػرؿ ا ااإفيهػػػاافيييكمييكفك يػػػااافمثافيػػػ اافتػػػواايتهػػػ ااكهػػػكايعػػػارضري ػػػكرااأفغيػػػراااااااا
كحا ػػػػػػ ا عػػػػػػضاافموػػػػػػسماتاافيييكمييكفك يػػػػػػ  ااإفػػػػػػ اافهيرمييكطيقػػػػػػاحا ػػػػػػ ااتأ يػػػػػػديتػػػػػػكاي االػػػػػػوا
مػػػفااافهيرمييكطيقػػػاتحتا ػػػها عػػػضاافموػػػسماتاافهرمييكطيقيػػػ  االمػػػاااإفػػػ اأييػػػااافيييكمييكفك يػػػا

مك ػػػػكداهػػػػػوادراوػػػػ افمعيػػػػػ اهػػػػػذاااممدراوػػػػػ ااأماأفاإفػػػػ تك ههػػػػػاااأيهػػػػاافيييكمييكفك يػػػػااهػػػػػكا
اافقةػػػدي اافتػػػواتت ػػػها  ػػػاماذاتيػػػ ااك اتػػػرت طمعيػػػ اافمكيػػػكعااإفػػػ افمك ػػػكد ااماا اػػػذا ميهػػػـك

ا.هيرمييكطيقومتعافي  االااتيارااف حثاعفاافمعي اهكاا التراضاافشامؿاف ؿاالسوي ا

اا اتػػػزاؿاافهيرمييكطيقػػػااكافثيػػػالواالػػػو عػػػداذفػػػؾا ػػػيفاميهػػػكمواا يتمػػػاخاا ػػػارفاري ػػػكركا اكميهػػػـك
"ااافهيرمييكطيقػػاافماهيػػ  اال ػػذفؾااإفػػ الػػوا ػػؿامػػرةايتػػدرجااليهػػاامػػفاافظػػاهرةااكافت ر ػػ اافمعيشػػ 

اافهيرمييكطيقاافيييكمييكفك يػػاساكهيػػااتتأوػػالػػوا سػػبات ر ػػ اا يتمػػاخ" اا افثيػػالوااماػػذاإفػػ تس ػػاا
اااماذحيثايومحا اإفػ ايتمالػهااإطػار ػافتعرؼاعسػ امعيػ امكيػكعاافػيصاالػوااافثيػالو ميهػـك

تشػػػػتؽاميهػػػػااا أطركحػػػػ مػػػػااافيييكمييكفك يػػػػااافت ر ػػػػ اافمعيشػػػػ ااكتتقاوػػػػـاافهيرمييكطيقػػػػاافػػػػذات.ا
اد  تاافيظاـاافستكم.ا

دراوػ ااإفػ تت هاا يؼااإدراؾمفاالييكمييكفك ياااافهيرمييكطيقاتتعسـااأف ايم فاأايراكاااااااا
الػػػػػواافيييكمييكفك يػػػػػاا طا عهػػػػػااافيوػػػػػ واااإدرا يػػػػػ افت ر ػػػػػ اافتاريايػػػػػ  احيػػػػػثاتتميػػػػػزاافت ر ػػػػػ ا

ا الترايػػػواكاغيػػػراافمت يػػػؼاالػػػوا ييتهػػػااافزمييػػػ اكافػػػيساافةػػػكري  اكاهػػػذاامػػػاايميػػػزاافت ر ػػػ ا
يم ػػػػػػفاااإدراؾمػػػػػػفاافيييكمييكفك يػػػػػػااايمػػػػػػكذجافتاريايػػػػػػ االػػػػػػوا مستهػػػػػػا اكا افتػػػػػػافوااوػػػػػػتاسصا

اافتارياي اهرم ييكطيقاامفاافةعكداايطس اامفاافدراو اافمكيكعي اكاافتيويراتاافعسمي افسعسـك
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افت ر ػػػ اافيييػػػ اكاافتاريايػػػ اكاافستكيػػػ اافتػػػواتوػػػ قها اكاافتػػػواتعطػػػواتسػػػؾااإفػػػ كاا  تماعيػػػ ا
اافتيويراتاافعسمي اكاافمكيكعي .

الػػافا ػػكؿاري ػػكرايراهػػااالػػواشػػوخاكاحػػدااافهيرمييكطيقػػااإفػػ حا ػػ اافيييكمييكفك يػػاااأمػػااااااااااا
 اكاهػػكايوػػتدؿاتأكيػػؿتيػػااافيييكمييكفك يػػاام ايهػػاايظريػػ اافا فافطريقػػ اافحدوػػي اكااإزاحػػ هػػكا

افدي ارتيػػػ " االيػػػوااافتػػػأمستافميطقيػػػ "اكا"اام حاثتحسيسػػػهاف تػػػا واهكوػػػرؿ:"امػػػياسعسػػػ اذفػػػؾا
اافد فػػ اكااأفيػػرلااامكؿاف تػػابا  وػػيمااافػػد  تاا تيا يػػ ااأيكاعهػػاهكوػػرؿات سػػـاعػػفاميهػػـك

occasionnellesمتتيػرةا تتيػراافكيػااكااامكفػ كاافد  تاغيراا تيا ي  اكا ػافايعت ػرااا
كاأعسػ اموػتكلاافستػ اافعاديػ ااتأكيػؿتػداؿافساأكؿافوياؽاكاافشاصاافمت سـ اكاهياايستقوامػاا

ف ػفاري ػكرايؤ ػداافط يعي  احيثاتتعددامعايوااف سماتاكاطػرؽااوػتعمافهاا حوػباافوػياؽ اكا
عس اموتكلاافػد  تاغيػراا تيا يػ  امثػؿاافد فػ اافميطقيػ ااتأكيؿم اي افساإي اداإم ايي ييااأ

ااإفافةػػػكري  اكاعمسيػػػ اتكيػػػيحاهػػػذ اافػػػد  تا ايم ػػػفا اافحػػػدكثفػػػـايعطيهػػػاا عػػػضااإذاتقػػػـك
ع يرايظهػرا"هذااافتاتأكيؿافذماي عؿاافااممرماتسي  ااإذف"افمسلم "اكاماادامتامسلم االهوا

افتيقػػػيحافسػػػد  تاافميطقيػػػ " ا مػػػااك ػػػداري ػػػكرااأك افيػػػ طافيميػػػزامرحسػػػ امػػػفاعمػػػؿاافتكيػػػيحا
اتأكيػػؿمػػفاحيػػثاافماهيػػ اهػػكاااإدراؾ احيػػثافػػإلدراؾالػػوادراوػػ اافيييكمييكفك يػػاااتأكيػػؿم ايػػ افس

ا أطركحػػػ مػػػااافيييكمييكفك يػػػااافت ر ػػػ اافمعيشػػػ ااافهيرمييكطيقػػػافسمكيػػػكعاافمػػػدرؾ.اكاتتقاوػػػـا
تشتؽاميهػااد  تاافيظػاـاافستػكم االيػواافيييكمييكفك يػااهيػاؾار ػطافسماطػطاافستػكما ػافماططا

افت ر ػ اافستكيػ ااأييػافسهرمييكطيقػاا ػواتػر طاايمكذ ػاالهػذااافتحسيػؿايػرا اري ػكرااافستػكمماا  ؿا
هػػذااافوػػياؽايعػػداغػػاداميرامثػػا ا امػػفاا اكاالػػواإيوػػايي   ػػؿات ر تيػػاااف مافيػػ اكاافتاريايػػ اكا

اأفف ؿات ر ػ  اكامػااذفػؾاالافهرمييكطيقػااعيػد ا ايم يهػاااأواوياحيثاايهايرلاالواافست ا عداا
افستػػػ اهػػػواافت ر ػػػ ااإفػػػ ايػػػأتوافستػػػ " اكامػػػفااإفػػػ ايػػػأتومػػػفااأك "اتقػػػكؿااأيهػػػا افستػػػ  ا ػػػؿاات ػػػدأ

:ا تا ػهافمعيش اافتواتو قها افهذاا دااغاداميرا افت ر  اافييي اافتوافيوتا افيركرةافتكيػ االػوا
اكاافميهت".ا"افحقيق 
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 عػػػدايقػػػدهاافسمثافيػػػ ايتمحػػػكراحػػػكؿاافػػػيصاكاافستػػػ احيػػػثااافهيرمييكطيقػػػاكعسيػػػهاالػػػ فاعمػػػؿاااااا
 اكهػػذاامػػفاك هػػ ااايتظامػػهاف حػػثادااػػؿاافػػيصاأماالػػوافتتػػهاعػػفاطريػػؽاتأفييػػهاكااإفػػ توػػع ا

عسػ اأفافتعكداإفيها اكا ذاا درتػهااافدااسويظرا ييكي افاالاف ييكي اتيطسؽامفاافيصاكايظامها
كافري ػكراكوػيس اف شػؼاافػيصاكا ػذاا درتػهاعسػ اأفاافسهيرمكيطقيػايكفدامػفاذاتػهاالػ فا افيوػ  ا

افػػػػيصاافسمحػػػػدكدا اإدااافمهمػػػػ ااشػػػػوخري ػػػػكراايوػػػػمهاميكفػػػػدامػػػػفاذاتػػػػهاعافمػػػػااااةػػػػااي ػػػػكفا
مػػاافػػيسااف حػػتاالػػواذاتيػػ اافمؤفػػؼاإيمػػااهػػواالػػتحاافم ػػاؿافسػػيصافيقػػكؿاافسهيرمكيطقيػػااامواوػػي 

اكامعايييها.ااثيايا  كفهاكافي شؼاعفاافعافـاافذماياييها يفاايريد 
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   عن ر ك رتأ  مالمبحث الثألث: الحي ر ال

يعت راري كراهب امػفاأهػـاالسوػي اافتػرباافسػذيفاوػاهمكااك ةػكرةاكايػح االػواإعػادةااااااااا
اتأوػػػيساا يطكفك يػػػاادااػػػؿاافيسوػػػي اافمعاةػػػرة اكهػػػذاامػػػفااػػػسؿاافت ديػػػداالػػػواالهػػػـامقاةػػػدها

 دايتهااامكف اكتحديداااف داياتاافيكيايي  اكهذافااسؿاتأ يد اعسػ اْأةػم ااإف  كاوط اافعكدةا
ذفػػػػؾااييتاحػػػػهاافمطسػػػػؽاعسػػػػ اافسهػػػػكتاافموػػػػيحواكتحديػػػػداااإفػػػػ افتػػػػراثاافيكيػػػػايو ا اإيػػػػاال ا

يػػػ االػػػواتأكيسيةكةػػػهما اذفػػػؾا فاافعمسيػػػ اافاتأكيػػػؿافسهػػػكتااف ركتوػػػتيتي ا هػػػدؼاافػػػتم فامػػػفا
توػػػتقيـاإ ا ك ػػػكداحػػػكارادالػػػـاكموػػػتمرامػػػااافتػػػراثااف شػػػرم ا مػػػااالػػػواذاؾاأح امػػػهاا كهرهػػػاا 

افموػػ ق .اه ػػذااإذااي ػػداري ػػكرامحػػاكرااأةػػيسامالسطػػكف اأروػػطك اأكوػػطيف ادي ػػارت ا ػػايط ا
 اكهكوػػاراكهيػػدغراكأمػػااافيسوػػي اافمعاةػػريفاالي ػػدامثػػؿ:ادريػػد اهػػا رامػػاساكحركرتػػو اؿهيتػػ

ذااعػدياااكركفزاكافعديدامفاأوماخاأارل اإفػ ش ستاحسق اكاوع االواإثػراخاافيسوػي اافمعاةػرةاكا 
ا.اا*مؤفياتهاوكاخاامكؿاأكاامايرةاالايها  م اييااإث اتاذفؾ

يػػػركرماكمسػػػحا افشػػػوخاإ اايػػهامػػػفاافةػػػعباعسييػػػااالػػػتحاشػػػيراتااتأكيػػػؿوػػي كفاإذاامطسػػػبااف
كؿاهايػػدغرا ػػافايقػػ1افعديػػدامػػفاامشػػياخاكافظػػكاهر االػػسفاهػػذ اامايػػرةا اتيةػػؿاافظهػػكرا مػػاا

ي اميهااافكحيػدةاافقػادرةاعسػ اإيتػاجامػااتحمسػهاافظػكاهرامػفامعػافاتأكيسافاإف فزامااعسييااافس كخا
يػركرةا كشػ االػواظػؿاغيػاباافمعيػ اافم اشػرافسيشػرهايقػكؿاري ػكرااتأكيؿمتعددةاكماتسي .االاف

تااليسوػػػكاليااالػػػواأكفػػػ اأعمافػػػهاهالسوػػػي ااإرادةا ا اعت ػػػاراافشػػػرامػػػفاافميػػػاهيـاامكفػػػ اافتػػػواحيػػػرا
كافػػذما ييػػؿاأفايساةػػهاالػػواع ػػارةامشػػهكرةافػػهاالػػوايهايػػ اعمسػػها:ا"امػػفااسػػؼاةػػحراخاافيقػػدا
يتمي اأفاييػادلامػفاحديػدا."اط عػاامثػؿاهػذ اافظػكاهرا عستػهايييػتحاعسػ امػااعمسػهامػفارمزيػ ا
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دااػؿاافيةػػكصااموػػطكري ا اكافسهكتيػػ ا ااكحتػػ اامد يػػ ا.هػػذاامػػاامثػػؿاافهػػا ساامكؿافػػدلا
ااإيوػػايي ا اا ػػكؿاري ػػكر اك ػػاماصاافعسػػـك .حيػػثاي ػػد ايوػػتدعواافعديػػدامػػفاافمعػػارؼاكافعسػػـك

اتأكيسكهذااماايم يياامفاافقكؿااأفاافمواف ااف ي اافرما كري اتحمؿاميزةاتدااؿاافمعػارؼاكافعسػـك
مػػفاهػػذااافميطسػػؽاوػػيي زاري ػػكراايقس ػػااا كهريػػااا Imterdixptiuireأمامػػاا ػػيفاافميػػاديفاا

ااماػػرلاافتػػوا ثيػػراامػػاات اهستهػػااافتأكيسدااػػؿااافحر ػػ اااف يػػاتاتأكيسيػػ اكهػػذااا اوػػتدعالهاافعسػػـك
يػػػ اتاػػػتصا دراوػػػ اافيعػػػؿااف شػػػرم.اإفاا يطس ػػػ ااف ػػػيفاميداييػػػ اتأكيساف سوػػػي ي امؤ ػػػدااعسػػػ ا
ايميزهااري كرا ييلتيف:ا

افحقيقػ االػواميظػكراافمشػتتؿاعسيػهااإفػ المفاايم اعػدةاتتعامػؿامػاا ػؿاميػدافا مػيهتافستكغػؿا
ف ػػفاإذاا ايػػتاهػػذ اافميػػاهتااGADAMER TF.G اهيتػػؿكافػػذماطػػكر ا اموػػاساغػػاداميراه

افماتسيػػػ ا  سيػػػ اإيػػػاالي  اال يهػػػااوػػػكؼافػػػفات ػػػكفا مقػػػداراا رتقػػػاخا افمعػػػارؼ اكعسيػػػهاوػػػي كفا
يركريااام داـاعس ات ذيراافميظكري اافتواتت اه احكؿا يػايااأكاأوػلس امعطػاةاوػسياا هػدؼا

اأك ػ امعر ػ اافمػيهتا مثااإف افتم فامفا عسهاامتعاري االيماا ييها.اه ذااإذااالافااف يفادايي ا
 اCONFLIT DES Interprétationsيػػاتاتأكيسمثسهػػاايرغػػباري ػػكراتوػػميتهاا ةػػراعااف

ياتافيساكا عػااوػحافياايقػاا اعسػ اافيسوػي امػفاتأكيسكيقكؿاري كراالواهذااافةدداأفاةراعااف
اػػػارجاميطقهػػػااافاػػػاص.ا ػػػؿاهػػػكاتع يػػػراأةػػػيؿاعػػػفامهمتهػػػااافحقيقيػػػ اكافتػػػواتمثػػػؿاالػػػوايظػػػرةا

راخةافمعيػ اماتيػوا ػدااؿاافػيص.اكهػكا ايقةػدا ػذفؾاوػكلامػاايقكفػهااإي يػؿاعػفاهري كر ا 
افييس:اي باْإياعتهاامفاْأ ؿاإيقاذهاافذفؾاالافاكظييػ اافيسوػي اهػكااوػتلياؼاافتي يػراأماأفا

يركرةاافتواتعكدا يمهاامفااسؿااإشاراتاافاار  اعيهاكمفاتػـاأفاي ػؼااإف يعيدااإيوافا
يقوػػػه االاإيوػػػافاحييمػػػااييهػػػـاييوػػػهامػػػفااػػػسؿااإشػػػاراتاافمقدوػػػ ااعػػػفاافتيػػػازؿاافركحػػػواعػػػف

ا1.ك كاوطتهااالايهاييقذاأ  راتيازؿا ذرمايم فاتةكر 
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. ِٕشٛداخ خطاب. ت١رٚخ ِٕشٛداخ أسئهت فنهىيت فم فنسهةست فنرةم سة –فنردسوذ  ىلتخفنكى رذٟ اٌّسى١ٕ١ٓ: 
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الافمتك ػػهايحػػكاأعمػػاؿا ػػكؿاري ػػكراافيسوػػي  اافعديػػدة ايستػػ ساعسيػػهااممػػراحييمػػاايريػػداكيػػعهاا
افػػ إيػػمفاتط يػػؽامعػػيفاإذاوػػي كفامػػفاغيػػراافمم ػػفاتحقيػػؽاذفػػؾ.اهػػذاامػػااوػػي عسهاييػػطرا

اف ػػؼاعػػفات يػػوا ػػؿا ػػكؿا  م ػػافاافتةػػييؼ اكافترتيػػب.اأفاري ػػكرااػػارجاافيظػػاـاافمعتػػادافػػدلا
افمؤفييف اعس اافرغـامفاأيياايسمػساشػوخامػفاافمكيػكعي االػوا تا اتػه اإ اأفامشػركعاري ػكرا

اييتػاحااإف  ايم فاإدرا هايمفاتياراالسويوامحدداالهكااارجاافتةييؼ اكير ااهذااافكياا
ديدامفاافم ا تاافمعرالي .اإ اايها  م اييااعس اافرغـامفاذفؾاافقيػاـا محاكفػ اري كراعس اافع

 ةػػػداإييػػػاحاكتقػػػديـامشػػػركعهاافيسوػػػيواالػػػواةػػػكرتهاافتعسيميػػػ  االيقػػػكؿاإفاافتيػػػكعاافػػػذما ػػػافا
امحضااهتماـاافيسوي اافرما كري ايم فاأفايميز امفااسؿاأمريفاأواويف:

ديػػػدةاككاوػػػع اافتػػػوا ػػػاـا هػػػااري ػػػكرامػػػااأهػػػـااممػػػراامكؿ:امػػػفااػػػسؿاداكفػػػهاالػػػوايقاشػػػاتاع
ا*افحر اتاافيسويي اكافعسمي اافتواميػزتاعةػر اكعسػ ارأوػهااافيييكمييكفك يػااكافيسوػي اافتي يريػ 

philosophie réflexive.1اا سمػ ااréflexion افتػواتعيػواأمػريفاالػوا فامعػاااا اإيػاال اا
اافهيرمييكطيقااافتقسيدي اكالسوي اافست اكافسهكت اكاماسؽاكافوياوي .اإف 

تأتيهػػػػػػا:اافحػػػػػػكاراافػػػػػػدالـامػػػػػػااافتيػػػػػػاراتاافعسميػػػػػػ ا افتحسيػػػػػػؿاافييوػػػػػػو اكعسػػػػػػـاافػػػػػػييساافستػػػػػػكم ا
مػػػػػسامشػػػػػركعاري ػػػػػكراافيسوػػػػػيوامػػػػػفااإفػػػػػ كاف ييكيػػػػػ  اكيعػػػػػكداوػػػػػ باك كاليػػػػػااعيػػػػػداهػػػػػذااافتعػػػػػددا
يػػػػػػػراامػػػػػػػااتػػػػػػػـاكةػػػػػػػؼاالسوػػػػػػػيتها أيهػػػػػػػاام ػػػػػػػردااهتمامػػػػػػػاتا ايػػػػػػػتاالػػػػػػػوام مسيهػػػػػػػااوػػػػػػػس ي .اإذا ث

 هػػػػػكتامتحػػػػػؼا"اهػػػػػاك ايػػػػػداالااعػػػػػفاييوػػػػػها ػػػػػافقكؿ:ا ... اأظػػػػػفاأفافػػػػػـاأ ػػػػػدـافقرالػػػػػواوػػػػػكلا
اافقػػػػػػارئا اتاػػػػػػاذامك ػػػػػػؼام ػػػػػػدد.اأ ػػػػػػافاهػػػػػػذااافمك ػػػػػػؼاافػػػػػػرالضاأـاافق ػػػػػػكؿ اأـا ح ػػػػػػتا اتسػػػػػػـز

ا".اإيمافابا"اف تاباافمقدسااإف ا متياعا افيو  ا
                                                           

ألٚي ِرج ذ١ٍّذ ٚلادٞ ٚ ِررجُ د٠ىٛد األسراذ  ٚاسرؼٍّٙا réflexionِفرنج اٌرفى١ر٠ح ٟ٘ ذرجّح ٌٍّفرنج اٌفرٔس١ح : *

وً ذفىر ٠ذ١ً اٌٝ . 2005جٛدج و٠ٕاذٟ ػٕ ِا أل َ ػٍٝ ذرجّح ػًّ اٌذاخ ػ١ٕٙا وآخر اٌظاندج سٕح 

ٌذا  ثا١ٔا.ذفى١ر٠ح اشرمٓ ِٓ: االٔؼىاس أٚال ٚاٌرفى١ر  ّح]...[ وٍٚٔج  و٠ٕاذٟ ٠ئو  ػٍٝ ِا ٠ٍٟ  أِر٠ٓ:االٔؼىاس،ٚاٌرؤًِ،

ٚال ٠ؼٕٟ اٌرؤًِ  د٠ىٛد،ٚاٌرفى١ر٠ح ِفَٙٛ ِرودٞ ٌ ٜ  اٌفرٔس١ح.واْ اٌذذد ِطٍٛب ٌذظح اإلل اَ ػٍٝ ذرجّح اٌّفرنج 

ك اٌرساإي ػٓ ػٓ طر٠ ذجرترٙا،تً ٘ٛ اٌّجٙٛن اٌ ائُ اٌذٞ ٠مَٛ تٗ اذا ٌفُٙ ذاذٙا ػثر اورشاف ِؼٕٝ  اٌّذض.إٌظرٞ 

اٌذاخ ػ١ٕٙا  د٠ىٛد:أظر  ٟ ٘ذا اٌظ ن: تٛي  ِطٍمح:األسس اٌرٟ ذمَٛ ػ١ٍٙا ألٔٙا غ١ر لاندج ػٍٝ االسرٕان ػٍٝ ٠م١ٕ١ح 

 [،67، ص 2005ٌثٕاْ اٌطثؼح األٌٚٝ  ت١رٚخ،اٌّرود اٌؼرتٟ ٌررجّح  و٠ٕاذٟ،جٛدج  ذرجّح:وآخر. 
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كهػكا A CRITIQUE ET LA CONVITACTIONتقػاداكيشػيراالػواعمسػه:اا يتقػاداكا عا
مػػػفاإعمافػػػهاافمتػػػأارةامػػػاايسػػػو."افقػػػداميػػػزتا ػػػيفاافمحا ػػػ اافيسوػػػطييي  االػػػواافييػػػاخاافعمػػػكموا

ا1فسيقاش اكافحاالزاافعميؽا فتزامواافيسويو اكفك كدماافشاةواكافطاليوا".

 ةػكرةايهاليػ اإ اإفاري كراكافاوع ا اهدااإزاح اهػذ اافيعػكتاعػفامشػركعهاكا  عػاد ااااااا
اإفػ يركرةاتاسواافيسوػي اعػفاافسهػكتاأكاافػديفااإف إ اايهاعس اافرغـامفاذفؾافـايدعاأ داا

در  اايهارألاايها ايم فاف كف اأماافيسوي اأفاتعرؼااوتقامتهاا دكفا هكتاكهذااماايؤ ػدا
اإفػ عسيهاالواافمؤفؼاييوهاأماا يتقاداكا عتقاد ا الس:اافيسوي افيوتام ردايقد االهػواتيتمػوا

ا2يظاـاا عتقاداأييا اكا عتقاداافدييواييوهايمسؾا عداايقديا ادااسياا".ا

إي ادايكعامػفاافتػدااؿاافحػوااإف أةاف امشركعاري كرات مفاااتحديداأي اوعيهااإ اأفاااااا
كافياعػػػؿا ػػػيفاافهيرمييكطيقػػػااافتػػػوايعت ػػػراأحػػػداأ ػػػرزاإعسمهػػػااافمعاةػػػريفاط عػػػاامػػػااغػػػاداميرا

ااإيوػاف اكهػذاااإفػ كدافتاماكشػافيمارافقػداوػع ا ػدكرةا إحػداثاتػداؿا ػيفاافهيكمػكيطقواكعسػـك
واوػي اافتػواأر ػتا ػؿاأفهػ اكميطقػيفاميػذا ػدخاحاوػماااممػرايتعسػؽاافموػايرةااماإفػ ماايحيػؿا

 وياف اافميهتاكيظري اافمعرال اافعسميػ اعسػ اك ػهاافاةػكص.ااإذايظهػراف ػاراي ػكراأ ثػرامػفا
أفاي ػػػػكفام ػػػػردااليسوػػػػكؼ اإفاافقػػػػكةاافيسوػػػػيي اكد تهػػػػاات ميػػػػافاالػػػػوامػػػػدلا ػػػػدرتهااعسػػػػ ااسػػػػؽا

أما هػااياتسػؼاعيهػا اكهػذاامػااأ ػداعسيػهاتحديػد اافةستاافقكي اكافكثيق ا مػاايتايرهػااعمكمػا ا
اافييسوكؼاشارفواتايسكر.اعيدماا دـاتكةييااد يقاافيسوي اري كرا السا أيه:االسوي ا ساحدكد.

إفاافمشركعاافيسويواافرما كرمامااهكا سهكتامتايواك اهكا يسوي امتاطيػ ااإذامػفااااااا
موالؿاافتوا اتزاؿاعافق اداػؿاافيسوػي اييوػهااغيراافمم فاأفايميحافهاااإيمافاافدييواحسافس

 اذفػػؾا فاافعس ػػ اافتػػوايم ػػفاأفاي ػػدهاا ػػيفايػػييفاافحقسػػيفااممتيػػااعيهػػااأفاتػػرت طا م ػػردا
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اٌ اد اٌث١ضاء ناد ذٛتماي اٌسٕؼح تاألٚي  اٌفٍسف١ح:اٌّؼر ح  سٍسٍح:ذرجّح دسٓ اٌؼّرأٟ  وفاللت مد فالنت مد د٠ىٛد:تٛي 

  70ص-2011
2

  245ص  فنرصدز نسةهد٠ىٛد:تٛي 
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يماا مقا ؿافي رةاافيداخااهذااماايؤ داعسيهاري ػكرا وؤاؿا كاباافدييوا مقا ؿافي رةاافوؤاؿا اكا 
اافيوػاخا:اإفااإ ا ػػ اعػػفاالػواعمسػػها"اافػذاتاعييهػػاا ػأارلاأيػػفاي ػػد ايميػزا ػػ يفامعييػواميهػػـك

افوػػػؤاؿا معيػػػػ احػػػػؿامعيػػػػس امطركحػػػ اهػػػػواشػػػػوخا االػػػػواحػػػيفاأفاافػػػػرداعسػػػػ اافيػػػػداخا معيػػػػ ا
ا1ا يو اـامااطريق اافك كداافتواتقترحهاامدكي اااموعاراافقايكيي اشيلاااارا.

مػػفاافعديػػدااييػػستا قوات مػػفاإذااري ػػكرامػػفايكطييػػمراايػػهايييػػؿاا تشػػاالاتهافييػػالؿاافهياااااا
افحقيقػ اي ػفاتهمػهاافػهاعسػـعةػر اأكامعاةػركفااافتواتكرطااليهااالسوي امفاثقاالػ مفاافمأزؽا

يمػػاك ااأيطكفػػك و اا ها وػػ ايتتاالػػؿاعػػفك اايحػػذقوايكطييػػمراافهيا  ػػارةاافمػػيهتا مكيػػكعو اكا 
أماافحقيقػػ ايوػػياف اأمػػراكاحػػدا ايم ػػفامحػػدهمااأفايوػػ ؽااآلاػػراك ايم ػػفاأ ػػداااثيػػيفامعػػااإ

اافميايس ا ييهما اكهياايم فاتحديدا هداري كراالوا درتهاعس اافتاسواعفاافحقيق اكافميهت.

افيةػػػكص اذفػػػؾا فاافقػػػراخاتاافمتعػػػددةاكافيهػػػـاافمتعػػػدد ايطػػػرحااتأكيػػػؿيػػػ ا تأكيستهػػػتـاافاااااا
اتأكيػػؿافيةػػكصافػػذفؾاي ػػداري ػػكرايحػػددهاا أيهػػااااالػػفااتأكيػػؿصافيػػركرةاك ػػكداالػػفاماةػػكا

افيةػػكصاالػػفاوػػ اؽاماػػافؼافوػػياؽامؤفييهػػااك مهكرهػػااامكؿ ا هػػدؼاا تشػػاؼاإ عػػادا ديػػدةا
إ اايػػػهاهأماري ػػػكر اكعسػػػ ايػػػياؼاافيزعػػػ ااف ييكيػػػ اافتػػػواايةػػػبااهتمامهػػػااعسػػػ اا ا2فسكا ػػػا.ا

اافيصا اعت ار امادةاميعزف اعفامؤفييها.

يماا ت ػاكز ااتأكيؿلاري كراإفاافرأاااااا موػتكلاافحػكارااإفػ  ايقؼاالقطاعيداحدكداافيص اكا 
افماػػتصا ػػدااؿااثامػػتسؾاافيعيػػاإفػػ كافاطػػاباع ػػراالعػػؿاافمحادثػػ  االػػافمؤكؿايقػػدرامػػاايوػػع ا

افػػيصايحةػػؿافػػهاافم اعػػدةاأماا ييػػستاكافػػتاسصامػػفا  يػػتهاتطػػرحاهػػذ اافي ػػرةاوػػؤا ا اػػرا
كهػػكاعس ػػ اافقػػراخةا اف تا ػػ االػػ ذاا ايػػتااف تا ػػ اتوػػتدعواافقػػراخة.االػػافاافقػػارئايأاػػذكااكيػػعي ا
ي اافمحػػاكراكاف تا ػػ اتوػػتدعواافقػػراخة.االػػافاافقػػارئايأاػػذاكيػػعي اافمحػػاكراكاف تا ػػ اتأاػػذاكيػػع
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افميطػػػكؽ اإ اأفاافقػػػارئاالػػػواحافػػػ اافػػػيصاافم تػػػكبا ايوػػػاؿ اكاف اتػػػبا اي يػػػباعػػػفاأوػػػلس ا
اافقارئ اكه ذااالافاافقارئايظؿاغال ااعفاالعؿااف تا  ا مااأفااف اتبايظؿاغالباعفا

يػػ ا ةػػكرةا ذريػػ .اعيػػدماات اهسػػتاعس ػػاتاافستػػ ا افيعػػؿاتأكيسالعػػؿاافقػػراخة افقػػداايتقػػداري ػػكرااف
مػػااافػػه اكهػػكاااعتقػػدتاإفا ػػؿا شػػوخاي ػػرما مػػاافػػكاأفاافستػػ اأةػػؿا اأةػػؿاكافوػػسط  اميهػػ

اde justeيقر ها أ حاثاالك ك اك كردكاف فا ةكرةامتػايرة اكهػذاامػاايت سػ االػوا تا ػهاافعػادؿا
ا1افذمايا شاافعديدامفاافموالؿاافمرت ط ا اميدكفك يااكافوسط اكافيسوي اافوياوي .

يشػػػ ؿادعامػػػ اأواوػػػي االػػػوامػػػيهتاري ػػػكر اهػػػكاحػػػكارااإفامػػػاايوػػػم ا افتياةػػػحاافيسوػػػيواافػػػذم
اإفيػهالسويوافهاشركطهاكيػكا طهايكوػيهافسقػراخة.اك هػذااافمعيػ اير ػزاري ػكراحوػبامػاايػذهبا

عسػػػ اكوػػػاط ااف تا ػػػات اكافتػػػوات قػػػ اماتسيػػػ اعسػػػ اافػػػرغـامػػػفامقار تهػػػاا*عمػػػارةاياةػػػرااموػػتاذ
فمعي اافه ػػداغػػرمافس سمػػ اف عيػػهاامػػفااػػسؿايشػػاطاافقػػراخةا فاهػػذااافيشػػاطايعيػػواإةػػتاخا ػػا

كافذماهكام دأاافحكارا مااهكام د فااوتق اؿاافحقيق .اكفهذااالافاافييسوكؼاافذماي كفاأةػماا
مػػاااآلاػػريف اتهػػتـا ذاتػػهاأ ثػػر ا ييمػػاامػػفايشػػتتؿا تػػاري اافيسوػػي ايهػػتـا ػػامارلاأ ثػػر اكهػػذاا

ري ػكراحيػاةاافمعيػ اكحريتػها ياستػهاممػاايوػميهاري ػكرااإفػ ا يشتاؿااا ػاآلارايعيػوا افيوػ  ا
اافيييكمييكفك يا.فح اتاافقكؿاا2ييوهابا"اعيؽاافتسؽا"

تشؽاطريقااي عسهاااأفتأ  اإ ااافهيرمييكطيقامشارياااكهواترا اي اتأكيسإفايظري اري كرااف
اافذماةاحبا ااإش اؿ ا كهر اتتطسبامف امتاير ا رؤي  اافتيرد االواقاافهيرمييكطيالواغاي 

اافمتعددة.ا .اكغاداميراكهايد ر اكدفتام اشسيرماار اأعماؿاسؿادراو ااكذفؾامفيواها
 و.اتأكيسشريط اإ راخاتحكيراتاأواوي االواافمش ؿااف
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ااأيياإ ااا كيضاتسؾاافيزع ايتاإف التوع ااهكورؿ ري كراترالضامثافي ااهيرمييكطيقا ي د
اااإف االأواختايشأتهاافمتعافي اافتواة حتا فذاااافك كد اأشياخةيؿاالوامواخف امميه ها

افموتمدةاااإيوايي افظكاهرااتأكيؿفاادمتيري كراهكاةياغ ااإفيهي داافم تت اافذمايوع ا
ا مفاااإيوافاليهااهكاتاسيصااكمدارااممراافتاري  فسذاتاافقالم اعس ااافمعاشمفاافا رة

اافتوا اافمتعافي  امعاد تاالوا تاباالساأر عتهذاته  ماااافهيرمييكطيقاالعمؿااافعسـ وي ام رد
 ع راهذااافك كد.ااإيوايي هكاتيحصاتحك تاافذاتاا امتياز يصاافك كدااتأكيؿهواالسوي ا

اي د ااكفعسيا ايوتمد ااأييااميطسقاتمشركعاري كر اافيسويي  اافمر عي  اهواافهايد ر مف  ما
اأكا تأكيؿافاأ وتمكفك يافسيهـامفااسؿااايطكفك يااتأويست حثاعفااهيرمييكطيقوالسوي ا
ا اافيييكمييكفك يااافهيرمييكطيقازرع اا1ادااؿ اما. اافاكهذا احيثاتياكؿ اري كر الوااتأكيؿالعسه
ا ااميطكفك يكام وتمكفك ي عديه ا  ااف الفا سـااامكؿ الافموتكلا  ييةباعس اتش يؿاميهكـ
ايمفايوؽاميو ـ.اتتأكيساف يفااافشظي اأ عاد شتاتا

اأ اافموتكل ااافثايو ما ا يف اايتقاخ ايوتهدؼ ايش ؿا اكاات تأكيسالس ا ؿاإايما اةسحي  م اف
ا ااي تأكيسمحاكف  اتأةيؿاإف الافاهذافااف عدافايهدالافااكمفاثـمفاحيثاشركطاايشتافها 

اتأكيؿدكفاافوعواكراخاتيييؿااميو م   عاد االواكحدةاإميهكـااف الفا  ماامااتيرؽامفا
 عس ااار.

مفاميظكراارتيا وامحاكرااافيركيدي امفااافتأمسي يسوياتايكاةؿا كؿاري كرااييتاحهاعس اافا
ا افرمزا افتحسيؿاافييوو ا مأفاافتحسيؿاافييووا دااإف ا افر كعا Symboleاسؿااهتمامه

ا اري كر االسوي  االو ا قكة احيكر  اي تأكيسافاث ت اافتو االافحيريات اأ  اافييسااالكريد راها عس 
افييساااف  ت كما اتشاخ  احيثايو فااف شري ا ايتا قةداا تشاؼاتسؾاافمياطؽاافمعتم

اإ ات سياتهاا اكاظهار   ااعادة اافوطح امفعس  ااكذفؾ اما ااي تدئاسؿ العاؿاأكااوسك ياتمف
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ايم فااكحطا اتا كةيها اهوايةكصامييط ؽاعس ااامراييوهها كامتأكيسرمكزا ا ما حسـ
 . تأكيؿفس ا س ا

كيحاكؿاا اافيييكمييكفك ياافييووا افامفاميطسؽااالكريد حامهافاطاباإاأفيقرراري كراااااا
اأاري كر اموالس اافك يامييكاافييييكاييا اهييتشه  ارؤي  االو ا يافميظكرااNietzscheافمتمثس 
افذمايعدااتأكيؿفاهذاا"افإ ماااتأكيؿاإف هكايصايحتاجااافرؤي  الافعافـاكالؽاهذ اا افسحقيق 
ويقكدااكذفؾاماا اافقكةرادةاإةؿاتع يراعفاهكاالوااماافميتااليزيقي  ارامفاافمعرال ا يمطاا
ا يم ا امكيكعو كاكاأفاافحقيق افيسافهااك كداظاهرماأاعت ارااإف  احيكي اتمسؾاكظيي ايما

ا.1"يؤديا اكافكهـاأفافاطأاا  م اف

اااااا ا  االيهمما ااأفاريب اذ ر ا ما ااييتشه افحقيق  اافمدااؿ تاتسؼااكافماارج متعددة
ا اافميظكر اااممراكافتأكيؿ  ااتسؼ اتسحما اتزداد ا ييهما اافةس  ا عؿ اال ذااكحميمي  افذم

الوااالرادامافمكاطفاافمتعددةاافتوايتمر زا هاااإف  ايتاافميظكري اتحيسياا ةكرتهااافييالي ا
ااإالراداأكفلؾافمعايواافماتسي اافتواييت هاااإف  ةكرتهاافمعرالي ايحيسياااتأكيؿالافاافاافعافـ 

ااختهـاافمتيكع افيصاافعافـ.مفاميظكراتاماتسي اط ؽا را
اكاااإةتاخي مفاالوااي كرافهيرمييكطيقااافتأويسإفاحيكي اا كاافتمرد,اااإذعافكاافشؾ,
هذاامااي عؿامفاال ر ايتميزا يكعامفاافتمكضاكاافتعقيد,ارغـا ديته,اكافعؿاافو باالواكا

اأعمافهييتقداةي اافترا طاالوا,اكااإش افي ايهايي رادالماا ةكرةااامكف ذفؾاير اا افدر  ا
اي دكافواايهامهمااعدتاا: ,اكاهذااماايوتشيهامفااسؿا كفهكاافدييياامد ي افيسويي اكا "
ا ااإف  افذا رة اوا د ااإييوافكراخ اكااافوير يتادكما ا دميف احرةواعس اعدـاعس  ايعكد  

ااإف اام ياسافاسطا يفا يماكاا كفك وكدميتاحتراـ ااافتأ يداإف اا  ايحظ مزدكجاعس امر ا
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ا اا1مطسق "ا أكفي عيدم اري كر ا كؿ اال ر اعف ايقاؿ اما ا رغـ اال راااإ ك ا ااتةار اي ق  ايه
ا.2اشمكفيااي تواافكحدةافسعسـك

وامفااسؿاا طسعاعس امهاـاتأكيسافمشركعاافاتأويسعس ااري كرامية اا دؿ افاااا
الوا ييي اتعامسهاماااتيحةراكافتوف ياخاافممارو اافهرمييكطيقي .ااكأدكاتهااافمعرالي ي اتأكيساف

افياعس ااامطراؼاعيها ااماير اعت ار اافمع رااك افاةكصاغاداميرركاداافمدرو اافحديث ا
ااإش افياتا اافقارئ يي اافمؤفؼاا اافيهـاالواتحقؽ اافست ا افرمز افمتعسق اااف ويم اك ذا

ا اف اا تأكيؿ ام اؿااافشر مواخف  االو اافحديث اافزمف االو اافمحتدـ ااف دؿ اير ا اافيص  ثـ
دالع اااممرهذاااافمؤفؼ ك داا توب ييي االهـاافيصامفااسؿاالهـاعقؿااإف اافهيرمييكطيقا

.اف فاافيهـافـايعدامفاكافقارئ ياـاحكارا يفاافيصااإف مفااسؿادعكتهااغادامير  كي اماا
امرت طاا يهـاط يع اافقةدااة حأميظكراري كرامقترياا يهـا ةداافمؤفؼا ؿا

Moe tic اافاطاباالعافـااافسيظوا اافحديثاعف اافيصا دؿ اعافـ ايتحدثاعف فسيصاالهك
ا.3افيصاافذمايت سـاعيهافيساهكاعافـاافست اافيكمي 

اااااااااا اافرمزي  ا تعريؼ اري كر اافكاحدة اـ ااكافتأكيسي  اياحي ااامارل  مةطسحات المف
تقكـاعس ا يي اد في امعيي اهوا يي اافتع يراتاذاتاافمعايوااميهاا تأكيستوتدعواافرمزي ا

االقد’ا فاهياؾافت اغيرام اشرةاي  تأكيسع وي اهياؾامش س ااكمفاياحي اافمزدك    اكفهذا
الافرمزا اعت ار اتع يرافوايوااافم اشرة ي ا يفااف شؼاعفاافمعايواغيراتأكيسحددتاهكي ااف

الؾااإف اك هدايهدؼيشاطااأكهكا مثا  اعمؿافسيهـااؿفتأكيالاا تأكيسمزدكجاافمعي ايتطسبا
ا4طريق افيؾاافرمكز"اافهيرمييكطيقاافرمكزايقكؿ:"ا
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اتأكيػؿاكافهيرمييكطيقػاا عمسيػ  كؿاري كراعػفاافرا طػ اافقكيػ ا ػيفاالعافيػ اافترميػزااأ دالقدااااااا
فػػتحيظااأيطكفػػك و شػػ ؿااإ افيهػػـاافتػػوا اتتػػكزعااإم ايػػاتالػػافاالػػتحاافػػيصاعسػػ اافسيةػػكص 

الػػافرمزاهػػكاع ػػارةافوػػايي اذاتااافرمػػكز  تكوػػطااإ يػػااتأكيسيتاػػذا عػػداااأفاوػػتمراريتهاا ايم ػػفا
اإذهػػكاعمػػؿاافيهػػـاافػػذمايشػػتتؿاعسػػ االػػؾاافرمػػكزااكافتأكيػػؿا ػػدكر اتػػأكيسمعيػػ امػػزدكجاتتطسػػبا

ا.1كافد  تع رهاايتـاافتعامؿامااافست ا يظاـارمزماميتتافسمعايوا

                                                           
1
,6الدارالعربيةللعلومناشرونط:والتأويلالعربياالسالمي،الغربيةالهيرمينوطيقامقارباتفيوالتأويل،اللغة’عمارةناصر-

 46ص:2007
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 المبحث األ  : الذات  الة  ة عسد ر ك ر 
يرت ػػزامشػػركعا ػػػكؿاري ػػكراالػػػوااوػػتعادةاافػػػذاتامػػفااػػػسؿاافتأكيػػؿاكحيثمػػػاايتحػػدثا سيػػػظاااااا

افتػػراثااعػػف افيػػ طااأمتارياهػػاااإفيهػػاافحػػدكداافتػػوايمتػػدااعػػفا وػػتعادةاالػػيحفايوػػع افس حػػثا
فادالػػرةااوػػتعادةاكييػػواافػػذاتاكافػػذمايمثػػؿايػػمفاعػػ ا فامماروػػ اافتأكيػػؿا اتاػػرجااموػػطكرم

الػػواافم ػػافااإ  سػػكغاافحقيقػػ ا"االتأكيػػؿاافرمزيػػ ا اي ػػكفاركميطيقيػػاااأوػػاسمشػػركعا ػػكؿاري ػػكرا
 1".ك كد اكاارجاهذااافعمؿاهكا اشوخافذماي كفااليهاالهماافسذاتاييوهااكالهماافس

دداط يعػػ اافعس ػػاتاافمتدااسػػ ايػػميهاهػػكااوػػت سخاافمعػػايوااف اميػػ ااسػػؼاحػػكمػػفاهيػػااالافػػذماي
ك كديػػػػ ا أماعس ػػػػ ااف ػػػػالفا اف ييكيػػػػ اكعس ػػػػ اافػػػػذاتاافرمػػػػكزاافمي ثقػػػػ ااالػػػػوايتلػػػػااافت ر ػػػػ ااف

 افمكيػكعاافتػواتي ثػؽامػفارحمهػاافحظػ ااوػت سخاعس ػ ااميػاا ػاآلارا االيػؿاافتأكيػؿاوػكؼا
يمتسػػػؾاياةػػػي اافيهػػػـاإذاااشػػػتتؿاالػػػواحػػػدكداهػػػذ اافعس ػػػاتاافك كديػػػ اكعسيػػػهاوتةػػػ حاموػػػأفتوا

م ػػدأاامواوػػواالػػوايشػػكخاأماتي يػػراافػػذاتاكافستػػ اميتػػاحاافحقيقػػ اامػػاا ػػكؿاري ػػكرا اكيمػػثسفااف
السوػػيوايوػػع افيهػػـاافك ػػكداكيؤ ػػداذفػػؾاالػػوا كفػػها"اإفاافيسوػػي ا ات ػػدأاأ ػػداا ا فا ثاالػػ اافستػػ ا

ا2تو قهاا اكأكفهاات دأامفاافذاتاميهااهواافتواتشيداموْأف اافميواكأواوه.

يػػػاه اتتفاكعسػػػ اهػػػذاااموػػػاسا اتمسػػػؾاافيسوػػػي اأماك ػػػكدااػػػارجاحػػػدكداافمعيػػػ  اك ايم يهػػػااأ
افػػػذاتاافمعادفػػػ اا ف ػػػفامػػػااط يعػػػا.عسػػػ ااوػػػتيطاؽاافةػػػمتااف ػػػامفاالػػػواافػػػذاتاايوػػػقيااإ ا يػػػاخ

كافحامس االػوااآلفاذاتػهافسمعيػ واكهػؿاوػيتمتااافعقػؿاوػسطتهافسػذاتا يػا طاد يػؽافسمعػايوواأـا
ذاا ايػػتا ػػذفؾاالسمػػااعرالػػتاةػػراعاتاكهػػزاتاالػػواتيعيػػؿايوػػؽاافتيريػػ اكالػػوا أفاافػػذاتاهػػواكا 

اافذاتامااغيرهاامفاافذكاتواتحقيؽااتةاؿ

اافػػذاتاوييػػعياا امحافػػ ا  افػػ امكايػػااالهػػـافستةػػكراافري ػػكرمافسػػذات ا إفااف حػػثاالػػواميهػػـك
ا ػداوػيطراعسػ ام مػؿاتػاري اافي ػراافيسوػيو اك ػيفاعسػ اأواوػها عسػ ااعت ػاراأفاهػذااافميهػـك

اعدةايظرياتامعرالي االسويي اإرادةااف حثاالواتحديدامعي اافذاتافيهـاافك كداك  داعرؼاميهػـك
مػػااأشػػ اؿاافيهػػـاكةػػكراتيوػػيراافك ػػكد االافػػذاتافػػـاتعػػداا اتسيػػفمزياحػػاتااإيافػػذاتام مكعػػ اا

                                                           
1Paul Ricœur, lectures2 la contrée des philosophes, édit seuil, paris, 6992, p356 
2
 Paul Ricœur  de l'interprétation essai sur Freud, seuil paris 1969, p48 
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  عػػداميتػػااليزيقو ا ػػؿاأةػػ حتاتمثػػؿام مػػكعات ػػيفاتيػػااافكا ػػااافك ػػكدماكاماس ػػواافحامػػؿا
افسمعايواافمؤوو افإليوايي .ا

مػػػفاحيػػػثااييػػػمفاةػػػيركرتهاادااػػػؿاافحيػػػاةاات سياتهػػػااف حػػػثاعػػػفاافػػػذاتاالػػػوا عػػػضااإفاااا
حياهػػاا ت ػػارباتيػػااي ةػػصاافحيػػاةاعييهػػااافتػػوااتياكفهػػااتيػػاك االسوػػيياا ػػاداا اعت ارهػػااتع ػػس

اداتشػػ يسهاا  سمػػاتاكرمػػكزادافػػ اعسػػ اعػػمشػػرعاايااالقػػأكتقػػكؿاوػػردااحتػػ اتةػػ حاافهكيػػ ا اافيعػػؿا
 اتقيػػػااا يكاةػػػؿااافػػػزمفاافحيػػػاةا حر ػػػ ااتةػػػا تها امعػػػ اافم ػػػافاكافزمػػػافاالػػػواعس ػػػ االريػػػدةا

هكامعاداا سمااوػرداكااإذافيعؿامرةاكاحدةاا أيهااافموتق ؿا اك ا-افحاير–تةرييااهافمايوا
هػػذااا يتهػػاخااإففيقػػؿامػػااري ػػكرااأكا ػػدخفافي ػػكفا ػػذفؾا اميتهيػػااا.تارياػػها سمػػااركمفمشػػ ؿا

اي كفادالمػاا ك هػذااافمعيػ اا.فمم يػ اغيػراافتػوا ايػتاكت ػكااأشػ ا ايتهػاخاياطػوااأالػؽافمزعـك
ا1كافورداعيكافافت اثر .اش اؿامتة حاافهكي امكطفا

اأييتهػػػادرؾاتػػػاأفزمييػػػاايتيػػمفافسػػػذاتاااالقػػػأيطكفك يػػ ااوػػػتك بام حثػػاا هػػػذ ااف ثاالػػػ ااماإفاااا
تامتاافيػػ اكتشػػ ستامتيكعػػ  ااهػػرامظ اطػػكطاتاريايػػ ا ػػدرافهػػااك ػػدتها ارغػػـامػػاايعسكهػػاامػػفات

فتكيػ اميتظمػ ات مػاامػاا ػدااكأثػاراأشػ اؿتعػاداالػوااأفالامحداثاافكا ع ازميػاامايػياافػيسافهػاا
فاطريػػػؽاافوػػػرداافػػػذمايعقػػػداأاإ كالػػػؽاري ػػػكر.ااد فػػػ يتيػػػاثرامػػػفاافيعػػػؿافحظػػػ ااي ػػػاز افيةػػػ حا

ااإحػداثافتتػا اكافكوالؿاكافتا اتاافتواتطس هااافذاتازمػفاافيعػؿاكيعطػوااامو اب يفااركا ط
ثػرام ايػهادااػؿاح  ػ افهػذااافتػاري اافمح ػواحيػثاأتوسوساد فيػااي ػدايػميها ػؿاحػدثاك ػؿا

ا2يح و.اأفعسيياااإيمايدرؾاافزمفااأفيقكؿاري كرا"ا ايم فا

 تكافػػتا عػػدهاايطكفك واماواكتتييػػراافحسػػ اافػػدي ارتوافحظػػ امؤووػػ اعسػػ اافموػػتكييفاافمعرالػػا
فحظػاتاأواوػػها ايػػتاامتػػداداافهػػااا شػػ ؿاأكا ػآاراامتػػداداامػػذه يااأكاامتػػداداايقػػديااك ػػافام ػػدأا
افذاتيػػػ اهػػػػكا مثا ػػػ اافهكيػػػػ اافيسوػػػيي اافدي ارتيػػػػ اكشػػػ ستاافمػػػػيهتاافػػػذمااعتػػػػرؼاميػػػهاافيسوػػػػي ا

مػااوييػييهادي ػارتاإفػ اافسحقكفاالافذاتاافدي ارتي افـاتاػرجاعػفاافتعريػؼاافعػاـافسػذاتاف ػفا
االيػوادااػؿاهػذ اافت ر ػ اتمكيػاا.اه اافػذاتامػااافي ػراتمػهذ اافماهي اهكات ر  اافشؾاأيفات

                                                           
1Temps et récit op.cit., p 358 
2Christian bouchain. L’homme et racine rocheriez" temps et récit "de Paul Ricœur end bat le 
éditions du CERF 1990, Claude, le rôle, l'intrigue et le récit, p134 
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 ػؿاامشػياخامكيػااشػؾاف ػػوا ات ػكفاكهمػاامتسكطػاا االػدي ارتاشػػؾاالػوا ػؿاشػوخاإ ا كيػػها
واأيػاااكهذااماايؤ د ادي ػارتاحييمػاايعػرؼاافػذاتاافمي ػرةاأكااميػاااليقػكؿا:ا"اإذفاأماشػوخاأيػا

كي ػػرهفاكي ػػيف اكيييػػو ااكيػػدرؾا يشػػؾشػػوخايي ػػرا اكامػػااهػػكاافشػػوخاافػػذمايي ػػراواايػػهاشػػوخا
اكيريداكيرالض اكيتايؿاأييااكيحسا"

ك افتػػافواالافػػذاتاافػػدي ارتواتشػػ ؿام اشػػراع ػػارةاعػػفاكعػػواأمافهػػااافقػػدرةاعسػػ اافتي يػػراالػػواااا
يػػػكراإ افسػػػكعو اكيم ػػػفاافعػػػافـاافاػػػار واكافتي يػػػراييوػػػهاكدااػػػؿاهػػػذ اافػػػذاتا اك ػػػكداك اح

الهػـا"اا ػؿاتعريؼاهذااافكعواكالؽاةيت ايطرحهاا ػكؿاري ػكراكيقتػرحاري ػكراأفات ػكفاميطسػؽ
أفاافػػكعواهػػكاافحر ػػ اافتػػواتػػدمرامػػفاغيػػراتك ػػؼايقطػػ اايطس هػػاا"هػػذااافتعريػػؼاالػػواميهمػػ ا
اافػػذاتاوػػي دافػػهامعاريػػ اشػػديدةامػػااامتػػداداافي ػػراافيسوػػيوامػػاا عػػدادي ػػارتا ا دايػػ امػػاا ػػايط

افػذماطػا ؽامقػك تااؿافذمارالضاامتداداافي راافيسويوام دأاافشؾاافػدي ارتوا كةػك اإ اهيتػ
افعقػػػػؿاكمعطيػػػػاتاافكا ػػػػاا ا سكغػػػػااإفػػػػ اافيسوػػػػي اافمعةػػػػرةاافتػػػػواوتشػػػػهداايقس ػػػػااالسوػػػػييااعسػػػػ ا
اكافر مااهذاامااوػيدالاا اف ك يتكاافدي ارتوافيوت دؿا مياهتاالسويي ا ديدةاحاكفتا عثاافميهـك

 كراإف ايعثااف ك يتكاافدي ارتوا اف ك يتكاافم ركحا فاافيقيفاافم اشراافػذماتحػدثا  كؿاري
عيهادي ارتاهكايقيفاافي راذاتها اف فااهذااافيقػيفاحوػباري ػكرا"افػيسامعرالػ احقيقػ اافػذاتا
ااميػػػااافػػػدي ارتواكهػػػذاامػػػاايوػػػتدعواميػػػااحوػػػبا كعسيػػػها ػػػافاافكا ػػػباإعػػػادةااف حػػػثاالػػػواميهػػػـك

ا1ؾارمكزهااافميهكمي ا  ؿا عسهااالوام اؿاافتداكؿاافكظييوا.اهكورؿاأفاي دأا تي ي

 يػػؼاوػػيي زاري ػػكرامشػػركعاافػػذاتاافمتعػػددةاافركاالػػد:اهػػؿا ػػافقطاا ػػذرياامػػاايمػػاذجاافذاتيػػ اااا
افحديثػ ا ػدخاامػػفايمػكذجااف ك يتػػكاكافمتعػافواكايتهػػاخاإفػ ايمػػكذجااميػااافذريػػ اأـا  عػادةاتأهيػػؿا

فتروػػػهاامػػػفا ديػػػدادااػػػؿاافييػػػاخاافعمػػػكموافسعػػػيشااااوػػػتعدادا افػػػذاتاالييكمييكفك يػػػ اكتأكيسيػػػ
اافمشترؾو

اهػػذ االػػواالسوػػي اافػػذاتااوػػتلياؼاأفا ػػآاراعييهػػااافػػذاتاف تػػاباتقديمػػهايعسػػفاري ػػكراالػػوااااا
افػػيسااإيوػػايي اافدراوػػاتام مػػؿاعسػػ اكامفوػػيي ااف ييكيػػ اافمقار ػػاتاوػػيطرتااليهػػااافتػػواامزمػػ 
 .كأيداد اافدي ارتوات اكزااف ك يتكامياايقتيواف كيهاافهيفا اممر

                                                           
1

د٠ىٛد، طراع اٌرؤ٠ٚالخ، نداساخ ١٘رِٕٚط١مح ذر: ِٕذد ػ١اشٟ، ِراجؼح جٛدج و٠ٕاذٟ، ناد اٌىراب اٌج ٠   تٛي

 652، ص 2005، 6اٌّرذ ج ٌثٕاْ 
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اعمسيػػ امف Le cogito exalté 1كافمتعػػافوا ػػافمت  حاافػػدي ارتواكاف ك يتػػكاري ػػكرايةػػؼا
اك اافتيريػػػ اافاار يػػػ امػػػاا طيعػػػ اكالػػػواافتػػػاري ااػػػارجاأماافتأمسيػػػ اافعزفػػػ اك عػػػتاالػػػواتأويوػػػه
اافشػػػػؾات ر ػػػػ امػػػػفاايطس ػػػػاا.افػػػػدي ارتوااف ك يتػػػػكاتأوػػػػيسا كا  راليػػػػا مراحػػػػؿايػػػػذّ راأفام ػػػػأس
اافعسػػـااف يػػاخاأوػػاساات ػػكفاأفايم ػػفاافحػػكاسا  افتافيػػ ااف داهػػ اإفػػ ادي ػػارتايتكةػػؿاافشػػهيرة
ايقطػػػ اعػػػفاك ػػػبااف حػػػثافهػػػذااأاػػػرلامػػػراتاياػػػدعيااأفايم يػػػهامػػػرةااػػػدعياامػػػفامفاكافيسوػػػي 
ا.ااكمتميزةاكايح اإماكثا ت ا ديدةاارت از

ارةػدهااي ػباافاػار واافعػافـاالػواافحقيقػ ااف حثاعفامفاافعقؿ  د االوايافتهادي ارتا دكا
اافموػتكلاهػذااالػواا الترايواكا ات ػارمات ر  اافشؾاإيقاؼادي ارتايقررافهذاا .افذاتادااؿ
ا يم ػفكاإذفاا اإيوػافاالػواافمي ػرةااف هػ اعػفاافةادراذاتهاافشؾاالعؿاموتكلاأعيواتحديدا
اامشػػياخاتمػػثستا ػػؿاعػػفا عيػػدااافاافةػػ اذاتػػهاإفػػ اافي ػػراعػػادا هػػذا .ييوػػهاافشػػؾاالػػواافشػػؾ

اهػػػكاكاعيهػػػا اي حػػػثا ػػػافاافتػػػواا رت ػػػازايقطػػػ اكةػػػؿاإفػػػ اتالها كه ػػػذاا ػػػافاافط يعيػػػ احيػػػث
 .اف ك يتك
اكايشػؾااافػذمامفاافتي ير إيهػااالعؿاالواك كد اكا ييكيتهايدرؾاافذماافي رااف ك يتكاهكااااا

ااميػػااهػػكاف ك يتػػكاا2أكعقػػؿاإدراؾاأيػػااأمامي ػػر اشػػوخاأيػػاا اشػػوخاالهػػكاأيػػها ػػذفؾا مػػاايي ػػر ك
ايعيػػواافي ر كهػػذاا  ػؿامػػفاافي ػػرايعطػ اهػواط يعتػػهاأفاأدرؾاافػذماافشػػؾاكامػفاايطسػػؽاافػذم
ا« تا ػػهاالػػوادي ػػارتايؤ ػػدا ااف وػػـاإفػػ اأكاافحػػكاساشػػهادةاإفػػ ا يحتػػاجاك ػػكد ايعػػواف ػػواأيػػه

فػكااميػهاذفػؾا اف وػـ اافمعرالػ امػفاكأيوػرااأكيػحا ػافي راافمعرالػ اأفا عسػ » افيسوػي ام ػادئ
ا عستػها ػافي راافمعرالػ اأوػ قي اافشػؾاف ػفاإفيهػاا يتهػ اأيوػراكامشػياخا ام واـاافمعرال ا ايت
ااػػػافصاالػػػاف ك يتكافسيقػػػيف اكالا ػػػدةاميقكةػػػ ات قػػػ ااماػػػرلا امشػػػياخاأفاافمعرالػػػ اإفػػػ ايهتػػػدم
اهيػػػاااف وػػػد مفاغيػػػاباالػػػواحتػػػ امهامػػػهاكيػػػؤدمايشػػػتتؿايك ػػػداكاأفايم ػػػفاإذا ذاتػػػه ام تػػػؼ
ايحػكاافي ػراموػارافػتسمساعسيهػااوػيتـاا عتمػاداافتػواكافحقيقػ اامكف اافيقط اهكاأة حاالافي ر
اافتي يػػرالقطاكظييتػػهااػػافص كافييسا ػػكهراال ػػرااميػػاااف يػػاخاهػػذااموسوػػؿاالػػوااماػػرلاافحقػػالؽ
 .الحوباعاطؿاامتداداهكاافذمااف وداعفامتميزةات عسهااال ري اط يع اذاتا كهو

                                                           
1
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p.27 

2
 55ص 2009، سراس ٌٍٕشر، ، ٟ اٌفٍسفح األٌٚٝ، ذرجّح: وّاي اٌذاج ٠ٛسف، ذٛٔس ١ِرا د٠م١حن٠ىادخ: ذؤِالخ 
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اتيهػار إذافميتػااليزيقواا اي هػااافتمييز الػواك هػذاااف شػؼاافقػديـا هػذااافي ػرام ػادئا دأتااااااا
احيػكافااإيوػافايعػدافػـا »ا افةػكرةاكاافمػادة مػفامزي ػاا  كيػهافإليوػافاافتحديػداافقػديـايوػقط
ايقػػؼاافتػػواامرضامادامػػتاثا ػػتاشػػيلاافػػيسافس وػػـ كهذااامايػػراااةػػي اافحيػػاةا مفاعػػا س
يماا ػافي را امتداد ايقاسا اافاافصاكاإيوافاافي راهكايت ق اماا اف كفاالواتو حاعسيها  .كا 
االػ فافػذفؾاافقكؿ ا هذااإم ايي اافتةريحافدي ارتاأتاحتاافتواافيظري اافشركطا يم اتظهراهيا
ا اافتاريايػػ االػػوامرحستػػهاافػػدي ارتواافمك ػػؼااطػػكرةامػػدلاعػػفات شػػؼااليػػهاماافيػػاتاافقػػكؿاهػػذا

ااإيوػػافاالييظػػر اافي ػػر مفاأر ػػافاتيعيػػااهػػزةا مثا ػػ ا ػػافاالقػػط اال ػػرااإيوػػافا ػػأفاالػػافقكؿ
اهػكا كااف امػدةاافمػادةاك ػيفا)اإفػه (افاافةػ اافةػكرةاأكاافي ػرا ػيفاكوط اميزف االوامتمك ا

ااإفه.اميزف االواكيعهايعيوااافصاال را أيها كافقكؿاكافةكرةاافمادةامزيتامف
ارغػػػـااف ك يتػػػكاتأوػػػيساعمسيػػػ يعت ػػػرااري ػػػكرالػػػ فااافيييكمييكفك يػػػااأالػػػؽايطسقيػػػاامػػػفااإذاكااااا

ااف شػػرماافػػكعواك ػػاميتاأفا  ػػداأواوػػييفاحػػديفاإفػػ ا االتقػػرتاوػػياؽاعةػػرهاادااػػؿااثكريتهػػا
اعزفػ االػوا ييوػهاييوػهاةػيااافػدي ارتواكافعػافـاافم تمعػو اكاميػااافط يعػواافعافـاهمااكا ييهما
اأحػسـاالػوافهػااتظهػرااالترايي اميتعس اكيك اتاشؾاوي كفك ي اةراعاتاكأثياخااافة اتأمسي 
اف ػػرادااافػػذهفاياتػػزؿاالػػواال ػػأةات سػػ احػػدساإفػػ اافعػػافـاالػػواحيػػكرهاا مػػااتعػػزككافيػػـك ااافيقظػػ 
ام قيػػاواادهيفػػكااافوػػي كفك واافوػػ سيفاالػػواافهكيػػ احييلػػذا ييػػ ات ػػّكفاافػػدي ارتوااليةػػيركرةايتػػـ
احػكؿاافمتمر ػزاهػك-افهػك–اف ك يتػكاهكيػ اتتوػـ :ري ػكرايقػكؿا ػكؿ»1ميػّام اأيػا «عسػ االقػط
اكافتايػػػػػػؿاإرادةااكعػػػػػػدـااإرادةاكاكافييػػػػػواكاإث ػػػػػػاتاكاإدراؾاافشػػػػػؾاأالعػػػػػػاؿااػػػػػسؿااميػػػػػػاايػػػػػكاة

اإيهػا :افتيػكعافحػتاالػوايقػا» ميػا« تاريايػ -د يقػ اك اإيهػااهكيػ (....) تارياي - ا اكاإحواس
ا كمااف ك يتػػكافحظػػاهػػذاامفاافػػزمفاالػػواافتتّيػػراكاافديمكمػػ ادالؿ ػػامػػفاييػػرّااافػػذماأفهػػكاهكيػػ 
ااميػااالهػذا .افػذاتواعافمػهادااػؿاك افتحديػدااار ػها ػؿااف شػراعػافـادااػؿا ييتهااميااأال ريث تا
ا دراتػػػػهاكاات ػػػػاراافدااسيػػػػ ااإدرا يػػػػ ا ػػػػكا ااوػػػػت طافام  ػػػػراعسػػػػ اغيػػػػر اكفػػػػيساهػػػػكاي ػػػػكفاف ػػػػو

اافيظػرما افعقػؿاا وػتعاي االواحر اا اي دافذفؾ .افحوي اافت ر  امعطياتااارجااا وتد في 
 .اإفهواافحدساكافتداؿااوتدعاخاافك تاييساكالواافريايواك افميهتاافةرؼ

                                                           
1
J. Habermas, Ecrits politiques. Culture, droit, histoire, Paris, Cerf, 1990, p. 237 



 الثالث                         تجليات الفكر الفينومينولجي لتأويلية بول ريكورالفصل 
 

80 
 

اكاعتقادهػايػ اافهكااهػذ اكهػـايتػر ـا-أفهػكامر زيػ اتث يتاأ ؿامفاا ييةاؿاالواافرغ  اإفااااا
اوواالهػك ػافتا "احػف"يأؿايداامياامر زي االواافك تاييسا كالواافعمؿايدامر زي اافتأمؿاالو
 .افتارياي اافةيركرةاالوااآلاراكاامياكف دفي اافستاري اأهمي اتعيرا 

االيقػػؼامػػار سا اكايتشػػهاعػػفا عيػػداغيػػرايػػدا يػػركاافمعاةػػراافييسوػػكؼايستقػػوا :ري ػػكرايقػػكؿ
اهػػكاكا ديػػدامشػػ ؿاكييشػػأ .ام يعػػ اك اشػػؼااLe Soupçonاافظييػػ اأمامػػهاأ طػػاباثسثػػتهـ
 .1زيؼاافكعوا كةيهاكمش ؿاافكعوازيؼامش ؿ
االسوػػياتا أيهػػاايطا ػػاكاكدي ػػارتاكأالسطػػكفاوػػقراطامػػفاافممتػػدةاافػػكعواالسوػػياتايتشػػهايةػػؼ

ا افقيمػػػػػػ اميايػػػػػػسيفايةػػػػػػييفاإفػػػػػػ ااإيوػػػػػػافاشػػػػػػطراعسػػػػػػ اتقػػػػػػـكاكثياليػػػػػػ اAscétiqueازهديػػػػػػ اف
ا تستػػػواةػػػياتهااإحػػػدلاكتعت ػػػر اافػػػركحادااػػػؿاافتي يػػػراإذاتػػػكطفاكهػػػو .ركح/ وػػػد:كافماهيػػػ 
ات تيػػواك .كامعػػراضاافػػزكاؿااايػػ االػػوا ػػها كتسقػػوافس وػػداكافمعراليػػ ااميطكفك يػػ اافػػد  ت
اإفػ اافوػعويتعػيفا كاإ ةػاخافته ػيفااحػا تاأ ةػ اكالػواافحامػؿاأك» افكعػاخ «ةػي ا ميحػه

اافيسوػػياتاهػػذ امثػػؿاأفايتشػػهايعت ػػر .  رهػػااامريػػوامػػفافسػػركحاافمحػػرراافمػػكتايحػػكامتادرتػػه
اافمحظػػكراالػػواك عػػتااف وػػدايػػزكاتاعػػفاافمتعافيػػ اافييػػيس اكاافتي يػػراالػػوااميػػااااتزفػػتاافتػػو

امػثساا ػؿامػف2اافرغ ػاتاك هػراافحيػاةا ػكلاإ ػادةاكتعيوا ااتةارا.افعدمي اهكاكاأ اام ة 
 .أةحا هاأكهاـاالواإ ايك دا ازهدمااعسي

اكيػػعياااػػسؿامػػفاكتاريايػػااتػػدري ياايتشػػ ؿ3ا تماعيػػاايتا ػػااافػػكعوااليعت ػػرامػػار ساأمػػاااااا
اكافتاريايػ   اافط قيػ اافوػيا اتااػارجاالػردماكعػواهيػاؾافيساأارلاافط قواكافتارياو ك ع ارة

اكفػػك كا تةػػادي امحػػددة اا تماعيػػ اط قػػ االػػواتعييػػهاهػػكاذاتفػػااك ػػكداأال ػػرااػػارجا يػػااك ػػكد
امطػرااار ػااتي يرهػااي ػكفاأفايم ػفاالساافدي ارتواافميكاؿااميااعس اهذ امثؿاك كدااالترييا
اايتمػاخايايػواحتمااال يهاكافو ايي اافت ريداكافمكيكعي االواتكغؿاإفاافزمايي اكحت اكاافم ايي 
يديكفك يااط قيااال ريا  .افحيرااإف امار سايدعك .معييااكا 

                                                           
1
P. Ricœur, Le confit des interprétations, Seuil, p.161-162 

2
ن ٚػمٍه اٌؼظ١ُ. ٘ذا ذمٛي "أٔا" ٚأد  خٛد تٙذٖ اٌىٍّح، تً ٕ٘ان ِا ٘ٛ أػظُ ِٕٙا، اال ٚ٘ٛ جس  أٔهلٛي ١ٔرشٗ: "

  ٟ جس ن ِٓ اٌؼمً ِا ٠فٛق خ١ر دىّح  ١ه اْ)اٌفؼً( ... ِٓ خالي  ٠ىٛٔأااٌجس  ال ٠مٛي أٔا، تً 
3
 Nietzsche،Ainsi parlait Zarathoustra،EdGallimard pp pp45-46. 
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امػفافػهاتعػرضاامػاايتي ػ ايهاليااتهاكلاافكعوافيسوي اافمتعافوااميااأفاالركيدايعت راحيفاالو
  تا ػهاالػوايقػكؿ .  ريالػهازعزعػت Les trois blessures narcissiques ثسثػ ا ركحاير وي 

ات ػذي يفاافّوػاذ  ااف شػراأيايّيػ اإفػ ا ػركفامدلاعس اافعسـاكّ ه» :افّييووّااإف اافّتحسيؿامداؿ»
ات ػكفاأفااف عػداعػفا ػؿّاا عيدةاامرضاأفاافعسـاّما ّيفاؿا افاامكؿاالقداافّت ذيباأّما .اطيريف
اي ػػػادا اافّػػػذمامكفػػػك وايواف ػػػكااافيظػػػاـاحقيػػػرامػػػفا ػػػزخاوػػػكلاتشػػػّ ؿا االهػػػوا ااف ػػػكفامر ػػػز

اأّمػااCopernicاا ييػؾ را كاا اوػـاعيػديااارتػ طا ػداامّكؿاافتّ يػافاالهػذا .عظمتػهاتمثيػؿايوػتطيا
ااّدعػػاخاتااإيوػػافاعسػػ افمػػاا يػػ ااف شػػرّي اإفػػ ااف يكفػػك وّاااف حػػثاكّ هػػهاالقػػداافثّػػايواافّت ػػذيب
اك يػافاافحيكافاممس  ايمفا تيزيسهاكذفؾاافاسؽايظاـامفامتميزاامحسّاااحتسفهاالواتاّماا ياخ

اأعمػاؿا ييػؿااهػذ اأّياميػااالػواافثّاييػ اافثّػكرةاهػذ اأي ػزتاك ػد .افحيكايّيػ افط يعتػهاافّطا ااافّدالـ
االعػؿاردكداافمعاةػريفاعيػداأثػارتا ػداأعمػاؿاهػواكا عػد  اأتػ اكمػف Darwin داركيػفاشػارؿ
اافّييوػايّي ااف حػكثا ييػؿ اف شرمّااافعظم ا يكفاإف اثافثات ذيبايكّ هاافحّدةاكيتكّ ااأفا افت 

اا ػػدا يته كأّيػػهاالػػواحتػػ اوػػّيداا ميػػرد ايعػػدافػػـاأّيػػهافسيػػاات ػػّيفاأفااتريػػداهػػواأياميػػا كاالػػوااف اريػػ 
احياتػػػػهاالػػػواكعيػػػه كااػػػػارجاي ػػػرمامػػػااعسػػػػ اكم ػػػّزأةا معسكمػػػػاتايػػػادرةايريػػػ اأفاعسػػػ اأ  ػػػر
 1>>...افّييوّي 

االػػواكافم  كتػػ اافميوػػي ا ركاالػػد ايتتيػػواافمػػؤكؿاحتػػ اعسػػ اتعػػكداأفاافهيرمكيطقيػػااعسػػ ايتعػػيفا
امهػػػػاـاأك ػػػداكاموػػػطكرةاكافػػػذا رةامػػػفاكافايػػػاؿاكافرغ ػػػ ا اف وػػػداأواوػػػااافمتعسقػػػ اأعما ػػػه..تس ـ

ا.2افهيرمييكطيقوااف ك يتك
ادالػػػػػػرةاإفػػػػػػ اافك ػػػػػػكدادالػػػػػػرةامػػػػػػفساافسكغػػػػػػكااكايزيػػػػػػاحاافقػػػػػػديـاافعػػػػػػافـاايهيػػػػػػاراأفا شػػػػػػؾاااااا

اافوػػػػػػػػػا ااافقػػػػػػػػػرفاميػػػػػػػػػذاافتر يػػػػػػػػػ اافحداثػػػػػػػػػ اميػػػػػػػػػزاافػػػػػػػػػذماافحػػػػػػػػػدثاام ػػػػػػػػػرزاهػػػػػػػػػكاافمك ػػػػػػػػػكدات
ااف سػػػػػواا يقطػػػػػاعاذفػػػػػؾاالػػػػػوامتسزمػػػػػيفايتمثػػػػػؿاامكؿا حػػػػػدثيفاافحداثػػػػػ افحظػػػػػ اعشػػػػػر ا تريت

اأالػػػػػكؿاإفػػػػػ اأدلاهػػػػػذااا ايػػػػػراحيثافثقيسػػػػػ  اافميتااليزيقيػػػػػ اتروػػػػػايتهاكه ػػػػػراافقػػػػػديـاافعػػػػػافـاعػػػػػف
اافقالمػػػػػ اكامروػػػػػتقراطي اافع كديػػػػػ اكاإ طاعيػػػػػ اافقػػػػػيـاايهيػػػػػارافػػػػػذفؾات عػػػػػاا كميتااليزيقػػػػػااافهكيػػػػػ 

                                                           
1
Freud, Sigmund : Introduction à la psychanalyse(1916) 

2
Jean GReich, Le cogito herméneutique. - L’herméneutique philosophique et l’héritage 

cartésien, éditions, Vrin, Paris, 2000 
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مػػػػػيسداعػػػػػفااافعػػػػػسا االػػػػػواافثػػػػػايواا  تماعيػػػػػ ا أمػػػػػااكامدكاراافط ػػػػػالااث ػػػػػاتايظريػػػػػ اعسػػػػػ 
 .افقايكيي اكافمواكاةاافحري ا يـاتيامواأدلاإف اافظاالرةاممااكافذاتي اافذات
  االريػػػدةاهكيػػػ اعػػػفا احثػػػااافيػػػردماافػػػكعواوػػػيي ساهػػػذااافثػػػكراتاعةػػػراايػػػـاالػػػواااااا
اأفاهػػػػذااكيعيػػػػو ذاتػػػػهامػػػػفاكاليػػػػ ايوػػػػا اافميتااليزيقو  ػػػػؿاف ييػػػػ اافك ػػػػكداكاليػػػػ ايوػػػػا ات ػػػػكف

امقاكمتهػػػػػػاافػػػػػػذاتيتهااكاةكةػػػػػػياتها كمدلاافػػػػػػذاتاكالػػػػػػاخامػػػػػػدلاعسػػػػػػ اميةػػػػػػ اا ػػػػػػاتاافرهػػػػػػاف
ا.كاإ داعافسحري اافمعطس اافوس ي اافت عي امش اؿاك افس داه
 افياشػػئ اميػػا هػػذا ك تحّمػػؿ اميػػا هكيػػ   اوت شػػاؼ افحديثػػ  افحريػػ  ا تريػػتاااااا

 افهكيػ اافياشػل  هػذ  اف ػاهزة اأزاحػت افق سيػ   ػؿاافتحديػدات مػف عػار ك ػكد موػؤكفي 
 افحريػػ  مػػف ماتسيػػ  عسػػ ايػػركب فػػذفؾ ت عػػا كحػػازت اف ػػاهزة افتقسيديػػ  افهكيػػات
افتػا اا مك ػا مػف اميػا هػذا تحػّكؿ  ػذفؾ ك . كافمعراليػ  كاماس يػ  افوياوػي  ك افقايكييػ 

   اليػه هػك ييػعه مػا كالػؽ افعػافـ فيهػـ افمثسػ  امداة افعقػؿ أةػ ح .افمت ػكع مك ػا إفػ 
ا .افيظاـااف ومكفك و عسيه يمسيه ما كالؽ

 أف  يد .افعافـ ذاتهااكعس  عس  ويدة ك اتت اف اهزة افهكيات ثقؿ مف افحديث  افذات تحررت
اامداتو  درات الو افميرط  ثقتها ك ا وتقسفي  ك  ا عتداد افشعكر هذا  افييعو/عقسها

االشيلا ويدالعها كافحوا و اعف افتاسو إف  شيلا  افثقاالي  كافتزاماتها ارت اطاتها يهاليا
ا  ويداتهما ايهيار  عد كا  تماعي   افيزعات تيامو هك افميرط افتحرر هذا اميطكفك ي 
 كظاهرة ا اتسؼ حؽ ك افحري  افياةؿا يف افحد كتسشو افحر افعافـ الو افيردي  اف رغماتي 
 مشتر   ك مكيكعي  معايير إف   تحت ـ اآلراخاك  ؿ اليها تتواكل افتو 1افياعم  افيو كي 
اشركط ري كر يذ ريا كاماس و افيردم ا ييست كيا  إزاخ  افعيش كدكاـ اوتمرار أف

 إ  ت كف   ثايياا.اف يدة افحياة أك  :افتافي  افثسث  افعياةر مسلم  تقتيو افمشترؾ افوسمو
 2.عادف  مؤووات تكالرت إذا إ  يةح   هذااافشرط ك ثافثا .اآلار أ ؿ كمف ما
 مػف يحػد  شػ ؿ اف ػدد افسي ػرافييف مػف كرثػتهـ ك افمحػدثيف حريػ  تةػكيب إعػادة مػف   ػد

 أةػ ح أاػرل  ع ػارة ك .افمشػترؾ افعمسػو افييػاخ الػو غروػها يعيػد يزكتهػااك ك  م ا تهػا
 افػذات ايحراالػات إةػسح أالػؽ الػوا.تيقيػ اإ افيردي ا افموؤكفي  افحري   راف هك ري كر ها س

                                                           
1
P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. p.28 

2
Ibid., p.202 
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رالػاؽ افحديثػ   عػد مػا ك افحديثػ   الػو افتي يػر إفػ  يػدعكيااري ػكر اإتيقيػ   افموػؤكفي  افحريػ  كا 
  ؿاLe Même "عييها"اؿ يقا ؿ ما فيس -ري كر يقكؿ – اآلار’’ .افذات عيف  كةيه اآلار

ا1.افحميمو معياها ي ّكف ما
 :مقػكميف عسػ  افػذات الييميكفك يا افحديث اتتأوس فسذاتافري كرما اإةسح رهايات كمفااااا

   ػأف اإ ػراركثاييهمػااافاار يػ ا  مػا افدااسيػ  غيرتيػا مػف   ػزخ اآلاػر مػا افتعػاطوا  الهمـأ
 إ  ي كف   افذات ك كد أف ذفؾ ةحيح كافع س كتقكفه تعيه ذات  ك كد افعافـامرتهف ك كد
  سهمػا .افػذات ك ػكد عػف مييةػؿ غيػر افعػافـ الػو ك ػكداف :«فهاايقكؿاري كر وّار عافـ الو

ا »2 .فها مهيأ عافـ دكف تك د   افذات ك الاعس  دكفاذات مك كد غير اآلار افعافـ ييترض
 يتعسّػؽ   معػه افت ّيػؼ ك ا ياػراط أيمػاط الػو ك افعػافـ الػو افيييكمييكفك يػا اميػا تتشػ ؿاااااا
ااااا.اف وػـ عػف افم ػّرد  يايهػا تمّيػز اف ػدخ كالو ميػذ كا تمافهػا»  اهزيتهػاا«الػو  آييػ اتعتقػد اممػر
   وػد  افسم ػافو اميػا مػف افيػرب ذفػؾ فػيس افميشػكد افتعػددم اميػا يمػكذج أف يت ػّيف كعسيه

 اف ك يتػكاك يمػكذج( افعػافـ الكيػ  عػفا عيػدا افميتااليزيقيػ  تأمستػه الػو افموػتترؽ ك افعػافـاك
  ػدفو العػؿ الػو كافعػافـ اآلاػر يوػتتر ه افػذم ذفػؾ  ػؿ  )افهكوػرفواك اف ػايطواك افػدي ارتو
 افسقةدي   افهكورفي   افمعي  ثياياها  يف فيقيـ امشياخ إف  أ كف يذهبااميا  احيث  تت ادؿ
 افتعػاطو عػف   افاةػكص كافتاسػو افظكاهر عف افتعافو الو ةيته عف تاس   د ي كف  هذا
 ك وػيما اإغريػؽ  ػاف كفػذفؾثا تػ  ا معراليػ  د  ت متحمػؿ زاليػ  أعرايػا ك أيهػا معهػا

 الػو أك افمثػؿ  الػو إمػا فييػعكها افماهكيػ  اف كهريػ اك ةػي  عيهػا ييزعػكف كأروػطك أالسطػكف
 أك  اميػ  معرالػ  ثيايػا  الػو افعػافـ يحمػؿا  افيييكمييكفػك و اف امعػ اكالػؽاافتةػكر اف سيػات
افح مػ  ا هػذ  مثػؿ فتسقػو اوػتعدادات مػف الػوادكااسيػا تػكالر  مػا افتقاطهػا عسييػا ثاكيػ  ح مػ 

اافمعرالػ ا ا  افتيػااكأامعيػاااآلاػراحيػكراييتػرضا ا ياكاوػسأ تسقػوا  تطا قػااك فيوػت افمعرال ال
اذفػػػؾا ػػػيفا مػػػااط يعتيػػػاا ػػػدـاعػػػافـامػػػاامػػػزدكجا افاةػػػكصافقػػػاخااافقةػػػدي اكاافيييكمييكفك يػػػا

اادمػ اافعػافـاأشػياخاتركيضامفاا ؿامعهايتحاكراافذماش يهياا كةيها ارامااثـ مرل ب ست 
اافمشترؾ.افةافحيا

                                                           
1
- P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op.cit., p.380 

2
-Ibid., p.360 
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اغريػػبامكيػكعاالػػواكفػكجاافػذاتافػػيس) افػذاتاعػػيفا(اماػراكالػواافعػػافـاالػواافكفػكجاإفااااااا
اتيػػػزاحاافثياليػػػ ا هػػػذااكا.افط يعػػػ احسقػػػاتاكا تمػػػاؿاافشػػػ يهاالػػػواافشػػػ يهاكفػػػكجا ػػػؿاماهيتهػػػا اعػػػف

االػو» افسحػـ «فيحػؿّاااف سوػي ي اافمثافيػ ااالتعستػهاافػذمافتار همػااكاكافمكيػكعافسػذاتافتقسيديػ ا
اأفاذفؾ اا فتحاـاذااكعيهاأماافقةداحؿاييـاأكاييمراأفادكف»ااافسحـ «كافعافـاالواافعافـ

اكافحػػاؿافس سمػػ  اافةػػكالوا ػػافمعي اافحسػػكؿامػػفايػػرباأيػػهاييهػػـاعسػػ ا ػػدا ةػػديهادكفاا فتحػػاـ
ا حوػيااإ اافعػافـااػارجاإ قػاخاإذ .اف قػاخاافحيػاظاعسػ اافقةػدماا فتحػاـامدفك تاأ رزامفاأف

 .اليهاف قاخ
ااميػػػاااآلار ييتقػػػؿاكمػػػااافعػػػافـامػػػااافمػػػزدكجاافيييكميكفػػػك واافسقػػػاخات ر ػػػ اتحةػػػيؿا عػػػدااااااا

فسػػػذاتااا يثر كفػػػك واافتأوػػػيسا مرحسػػػ ايوػػػميهااافتػػػواكاافمكافيػػػ اإفػػػ اافمرحسػػػ اافيييكمييكفػػػك و
ا ديػدا)اطيقوكاهرميػ (تػأكيسوامػيهتاكيػاالوايثرك كفك يااأاافذاتاتأويساإعادةا حيثايقتيو

اأفاي ػػبافسػػذاتااف ديػػداافتأكيػػؿاأفاري ػػكرايعت ػػرافهػػذا .افعػػافـاافػػذاتاعسػػ اييػػتحاأفاشػػأيهامػػف
ايػكعاالقػطافػيساافحػواالافتأكيػؿاكافتػاري اافت ر ػ اافتأكيػؿاعسػ امكيكعااييتاحاافحو افاالوايأاذ
اافيعػؿاإف اافمؤكؿا افيصاافذهاباظاهر ا ؿامفاافيصا اطفااوتيطاؽا هايراداافذماافيهـامف
ا ػػػافمعي ) افػػػدازيف (هيػػػاكافك ػػػكدااافػػػراهفا الا ػػػهاعسػػػ االػػػتحاكاافتاريايػػػ اافت ر ػػػ اإفػػػ اأم

ا .1افهايدغرم
االػواحةرهااعفاكييألاركميطيقا يفسهاافتادامرماافتعريؼاري كرايت ي اذفؾاعفاكاليساااااا
ااطػأاإفػ اوػا قاا ػداي ػهامار سا افا اال ذا2د ستاماكيسياـاذفؾاالعؿامثسمااافيهمي اافعمسي ام رد

أفااإثػػر اعسػػ اوػػيقكؿاري ػػكرا الػػ فايتيػػرك اأفادكفاافعػػافـا تأكيػػؿاا تيػػكااحػػيفااف وػػيـاافيسوػػي 
ا L’intersubjectivité كاف ػػيفاذاتيػػ اافتيريػػ اعسػػ ااميػػاايكاالػػذاييتحػػكاافػػـااف ك يتػػكاالسوػػي 
ااػػػارجا ػػػافتمك ااافمثػػػافواافيسوػػػيواافاطػػػاباعسػػػ اح مػػػتاتأمسيػػػ / هيركميطيقػػػااةػػػكري اكا تيػػػكا

ا. 3افيعؿااارجاأماافتارياي اافةيركرة

                                                           
1
Grondin, "Herméneutique", in Dictionnaire des notions philosophiques, dirigé par Sylvain 

Auroux, Paris, PUF, 1990, pp.1129-1133. 
2
Georges. Hans Gadamer : Méthode et vérité, Seuil, Paris, 1976, p.148 

3
ٚاٌفٍسفح، ٔذٛ ِشرٚع ػمً ذؤ٠ٍٟٚ، اٌ اد اٌؼرت١ح ٌٍؼٍَٛ  اٌٙرِٕط١ما: ػث  اٌغٕٟ تادج، ٌٍٙر١ِٕٛط١ما  د٠ىٛد ذذ ٠ اخأظر 

 ص 2008361ٔاشرْٚ، ،
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متحكف االافهكي اافثا ت اااأارلهياؾاهكي اثا ت اكااأفت يفافياااكعيداامركريااإف اافهكي اااااا
االواافمتتيراأما اافماتسؼاتكا هاحيث(..) افزمفاالواا وتمراري اتييد مقا سهاااكافمتحكؿ 

اا.افشاةي االواثا ت امزعكم افيكاةاإث اتاأماتييدا اهكي اهواكااآليي اافمتحكف اأماافهكي 
اافمتأفم اافذاتاعمسي هفيسوي افيسوي اافري كري اافهيركميطيقااتؤوساااا اافمستزم اكاافياعس 

اغيرامتكاةؿا ياخ)اف امع اافذاتاأم (كافزمفاإيهااافيعؿاع رااف راديتـاهذاايتش ؿ كافقادرة 
ااف دخاميذا افمعط افيساافذاتايوميهامااإف»ا :ري كراكافيهالي ا احيثايقكؿا ا ؿافسيتسؽ

ا«هزيس ا أيايي اير وي اذاتاإف اأفاتاتزؿااطراالهياؾاأعطيتاإذااك اامياامقا ؿاالو1ا
اكافرمكزاكافتاري اكاآلاراافعافـادكفاكوطاتاذاتها يهـاافم تؼاافعافـاعفاافميقطااافمثافو
اافمستزم اافذات اع راأم L’A-venirيحدث-افمااع راهكيتهااتتش ؿاكافياعس اافعمسي 

ات مفامر زي اهيا .افوردااسؿامفاإ اهكيتيااييهـا االيحفا هذااممر .افزميي اافةيركرات
 2.ري كرافدلاافوردي اافهكي 
االسوػػي االػػوامر زيػػ ام ايػػ اكافػػدييواكافتػػارياواكافركالػػوامعاييػػهاامد ػػوا  ػػؿاافوػػردايحتػػؿااااااا
اكافحػدثاكافقةػ اكافركايػ اافح ايػ اأمامعااكافم تكباافمسيكظا افوردايعيواكاافري كري ااافهكي 

ا ػؿاالػواايػه .كافشػيكي اكافييي اكافاطي اافمادي ااآلثار :عدةاالوامكايااافوردايتعيف .افتارياو
اافميػاؿاالػواكرمػزمامػادماتكثيػؽاكاتذ راايه .مفاأحداثامراكمااحدثافمااتمثؿاإعادةاحا ته
ا سحظػػ ااإموػػاؾاإفػػ اافييػػافاأكاأكاافمػػؤرخاافػػراكماكرالهػػاامػػفايرمػػواأحػػداثاأكافحػػدثااف معػػو
ا.متايس ازميي - االواكتث يتهااعا رة

اايػػه .ك عػػد اأثيػػاخ / افحػػدثا  ػػؿاكاف مػػاعواافك ػػكداافيػػردمامػػفا اػػراشػػ ؿاهػػكاافوػػردااااااا
افػيساافوػرداف ػف .مراحسػها ػؿا هاالػواافمتسيظاافيعؿاافمركم أكاافيعؿاايه .أزميتها ؿاالواافيعؿ
ا فيػػ ا أيكاعػػهاافوػػردايمثػػؿاهػػؿا.حةػػرفهاا اد  تايحمػػؿاكأثػػرايػػصاهػػكا ػػؿاالحوػػب امتسيظػػا
اا ييػػ افسهكيػػ اامتػػدادااافوػػردايمثػػؿاافتػػاري ااييػػ واعسػػ اكاييتاحهػػااافيرديػػ اافهكيػػ ا يػػاخا فيػػاتامػػف

ا.3» اآلارازميي اكاافك كد ازمييادااؿ

                                                           
1

ضّٓ وراب: اٌٛجٛن ٚاٌدِاْ ٚاٌسرن،  ٍسفح تٛي د٠ىٛد، ذرجّح ٚذم ٠ُ: سؼ١  « اٌذ١اج تذثا ػٓ اٌسرن»تٛي د٠ىٛد، 

 5ص 1999اٌؼرتٟ اٌ اد اٌث١ضاء، ، اٌغأّٟ، اٌّرود اٌثما ٟ
2
P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Stock, Paris, 2004, p.146 

3
Ibid., p.180 
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يوػتقيـااحتػ ااآلاػرافحيكرادكماا حا  ا اال يهافك كداالواكمم فاعرضاافيردا افافمااااااا
احياتػه ا معػايوايموػؾا اأيػها مػا .اأشػ اههامػااكافتعػاكفا ا  تمػاعاحا ياتػهاكيوت مؿاك كد 

  .كافستكي اكافتارياي اافمديي ا ماعتهاويرةامفاأة حا زخاامت اإ 
اتػاري ااييػ ارؤيػ اإطػاراالوااف عضا عيهااافتارياواأزمي اعس اكةؿاافورداايطكفك يااتراهف
اامزميػ ارداأم-)ا ي كايػا L’épochè(افهكوػرفواافيييكمييكفػك واافػردام ػدأااليهػاايسعػبافستػاري 
ااف ماعيػ اأكاافيرديػ اكافحيػاةاافتػاري االهػـاالػوامر زيػاادكرااافػدالـاافحيػكرازمايي اإف اافط يعي 

ا.1يت زأا ا  ؿ
ا مك  ػهاتيقػؿاكأاس يػااميه ػااتر كيػااي ػكفا ػدا ػؿا افػذ رلاإموػاؾاالقػطافػيساافمػدّكفاافّوػرداإف

اافم عثػرةافماتسػؼاافمراحػؿاافتػأفييواافت ميػاافحظػ اهػكاافّوػرد .اآلاريفاإف اكافت ارباافا رات
اتأكيسيػػ عػػفاااتػػهيايا.يييةػػـا ا  ػػؿاتحياتيػػااردهػػاا ماتسػػؼااإموػػاؾاسحظػػ فاايػػه .حياتيػػاامػػف

ا اري ػكراأفا يػد .افهكيػ اإشػ افي ا هػااكأعيػواافػراهفاافعةػراإشػ افي االػواافتوػاكماإفػ اافػذات
اافعقػػدماهسػػمياافمكايػػاامػػفااف ثيػػراالػػوايايػػوا اأيػػهارغػػـااإيػػديكفك وا افشػػ ؿامعهػػاايتعػػاط 

ا.فسمويحي ااف ركتوتيتي 
ا

                                                           
1

 39، ص فنةمدلتٛي د٠ىٛد، 
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 ر  : االعتراف عسد ر كالمبحث الثأس : االعتراف
اا:اافهكيػػػ اافميطقيػػػ اكاافشاةػػػي اوػػػيرةاا عتػػػراؼاهػػػواوػػػيرةافسهكيػػػ ا أشػػػ افهااكاتةػػػارييهاااا
افوػػردي ا اهكيػػ ااإيوػػافاافقػػادراييتقػػؿامػػفاذاتااإدراؾاإفػػ اذاتاافيعػػؿاكامػػفاذاتااف ػػػسـاكا

 ايوػتتيواعػفاافكوػالطا:اعسمػاتاكا ثػارا اهيلػاتاكاد  تاف ػؿااايتقػا إف اذاتاافوػردا ا
كا اتحةػيؿامك ػباف ػالفامعتػرؼا ػها ػساافسعتػراؼهمااتعيواأيهافػيساتمػتات ر ػ ام اشػرةا

كاالرةا افمعي اكا افك كباكاهواذاتاالالضاالواافد ف اكاالواافقيمػ ااعتراؼا تكويطا اويرةا
واي ا افعطاخاكاافت ادؿا  دامفاك كداو با مقتيا افػـايك ػداعمػؿاالسوػيواكا ػااافحيػثاالقػدا

اهاهياايظهراعكفاافمعا ـاالهؿاوي كفاأكؿامفاتةيحاافمعا ـاوااا عتراؼيشرا عيكافا
 ايػػتامػػفا  ػػؿاافتحقػػؽاافيييكمييكفػػك واالػػواإي ثػػاؽاا20كاا19فاإفاافيسوػػي اامفماييػػاافسقػػريياااا

افمياهيـاافمك ه اكاافمي ركفااإغريؽامفاافعةرااف سوي وايذ رامػيهـاافمعسػـاأريوػطكاالقػدا
 ػػاؤكاا يطيػػ اافمع مػػيفااف تػػاباافيوػػيرافػػعدابا ػػافتيفاعيػػداافشػػعراخاكاافاطػػاخامياالػػذاامفيػػاظا

اافمياو  ا
متحيػػػراااليػػػواافك ػػػهاامكؿااايط اعػػػايظػػػرةاااطيػػػ اتوػػػتهدما افمعػػػا ـاشػػػليهااتحػػػدثااهيػػػاؾاااا

يم ػػفاافتعػػدداافػػد فوافسظػػاهرافسيػػظامػػفاترتيػػبامق ػػكؿا ايعػػا ساإحواوػػياا ةػػح اامفيػػاظاكا
افميهكم ادكفاافكةؿاإفػ احػدا االمػفاهػذااافك ػهاأم ػفافيػاااتما ا وتعإيماايراعواحؽاتيكعا

افسيظػ اهأفاتتاذاعفاتعدداد ف اميظػ  االػوا يمتهػاااإوػتعمافي اكاافك ػهاافثػايواكمػفااعتػراؼـك
ك ها اراال فا  م ايياامفاافاسؼايظهراعيدامقاري امع ػـا ػآاراكاهػكااػسؼاي عسيػاايعتقػدا
أيهاتمتايقصامااالواافم دأاافياظـافستعػدداافػد فواكامػفارت ػ اغيػراذفػؾافسمػراساافستػكما اإفا

معيكماافمسحكظاعس اةعيداافتػرضاافيسوػيواافاةكةػواهذ اافثترةاتقكمااإحواسا افيقرااف
افستػػػػ ااما توػػػػتعسفافمعاف ػػػػ اافمع ميػػػػ اادكافػػػػيساذفػػػػؾا ػػػػؿاشػػػػوخاال يػػػػهاإفػػػػ احػػػػافسعتػػػػراؼ

هػػذ اااات ػػر اإذاأيػػهاتػػدؽاعػػفااإدراؾا ايقس ػػاتافمشػػتر  اي ػػكفاافمػػركرامػػفاد فػػ اإفػػ اأاػػرلا
افمقػك تاافتػوااالػوااإيزياحػاتاكاإشاراتاافم ازال احكؿام دأاي طاافتعدداافد فواكاافػتح ـا

عسػػ اأثػػريفامػػفاافمع ميػػ اافااةػػ ا افسوػػافاافيريوػػواييةػػؿا ييهمػػاااأطسػػاإذااا تيازهػػاتيػػمفا
إفػػ اا1859 ػػرفا امػػؿاكايظػػرا ييهمػػاا ػػامكساافسوػػافاافيريوػػواافػػذماأفيػػهاكايشػػر افيثػػرمامػػفا
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فاراماكافتػػوارااف  يػػرافسوػػافاافيريوػواالػػوايشػػر اافثاييػػ اافػذماأشػػرؼاعسيهػػاا  يػكارك 1ا1872
فاالكرتيػػػاراةػػػاحباافقػػػامكساافعػػػاـاا مػػػاا  م اييػػػااأفاير ػػػااإفػػػواأيطػػػكاا1985تعػػػكداإفػػػ اوػػػي ا

رااف  يػػػػراأفاأاليػػػػؿا ػػػػامكسافس سوػػػػي ي ا ػػػػساميػػػػازعاايػػػػافػػػػذمارألاأ فاراماالػػػػواتةػػػػديرارك كا
اا1880كيعت ػػرا ريػػامتافيتػػرماافػػذماعريػػهاعريػػااد يقػػااكاافتػػواأيػػيي اإفيػػهامحادثػػ امػػارسا

يػػػؼاأفيػػػتامع مػػػوافستػػػ اافيريوػػػي اكاافتػػػوا ػػػدمهااوػػػي ا  ػػػؿاكالاتػػػهااتحػػػتافػػػكاخاتحػػػتاعيػػػكافا 
عسيػهامػفاااييػكلافحايراكاافمايوافست ا مااااوتعماؿأكغيوتا كيتا ا مااكامزيتا يفا

ثسثػ اا ااتةػار ػداتكوػطاافيػزعتيفاافةػيكيتيفاكاافمحدثػ ااا وتعماؿاإمسخاكاافت اتاكاهذاا
كمػػفاهيػػااوػػيس أاالػػواافحوػػ افاافػػ اا19إفػػ اافقػػرفاا16رفا ػػركفامػػفاافمماروػػ اافستكيػػ امػػفاافقػػ

السوػػيتيفاالػػواافح ػػـا ػػالمتيفاعسػػ اتةػػكريفاماتسيتػػيفافستعريػػؼاهمػػااالسوػػيتادي ػػارتاكاالسوػػيتا
همػػااافحاةػػؿاعيهمػػاا اأمػػااامكؿاالػػافتعريؼاعيػػد اظهيػػرااا عتػػراؼ ايػػتا اعةػػرافافمشػػ ؿا

تتشػػ ؿاافيظريػػ اافدي رتيػػ االػػوام اشػػرا اإعت ػػاراتااليػػواعسػػـاافػػييساعقسػػواااتةػػاؿفستمييػػزاالػػوا
افح ػػـاكفيوػػتاهػػواعيػػديااعاريػػ اعػػفا ػػؿااليػػؿامػػفاأ ػػؿاأيػػهاتم ػػفافحر ػػ اافي ػػراافتػػواتوػػكغا

افمياوػػبا اكاأمػػااافثػػايوايي ػػزاتحػػكيساااوػػتعمافهاإفت ػػاخاافمحتشػػـاإفػػ افيظهأعتػػرؼ اكاإفػػ ا
واإفػػ احاوػػماا  يػػاال اافتعريػػؼاإفػػ اافػػر طاالمػػاا ايػػتايػػرلاأفاافمػػركرامػػفاعسػػـاافػػييساافعقسػػ

هػػكاافػػذمايػػتح ـا شػػرحاافمعػػارؼاافتػػواهػػوامػػفا عػػضاافك ػػك امطسػػباايوػػيديتافي افترااافمقار ػػ ا
اهذ اافدراو اامكف ا.

دي ػػػارتا حيػػػثاهػػػكامػػػديفافػػػػهااإفػػػ ري ػػػكراييحػػػازاطكعػػػااؿاكاالػػػواهػػػذااافوػػػياؽاي ػػػدا ػػػكاااااا
كفك يػػػااافح ػػػـاكاذفػػػؾايػػػدااإوػػػتيراغاكاافػػػذماحةػػػؿاعسػػػ احػػػذؼا يػػػعتايي عياةػػػراالييكم

وػػماتا كهريػػ افت ر ػػ االعػػؿاافح ػػـامػػفا  ػػؿاافيسوػػي اافترييوػػيديتافي اكامػػفاهػػذااافميطسػػؽاالػػ فا
ت سيػاتاالعػػؿاأعتػرؼا قسػػـامتػر ـاافتػػأمستاإفػ اافسوػػافاافيريوػواهػػواعظيمػ اافيالػػدةاالقػداي هيػػاا

افةػدؽااا تشػاؼ رارايميوايتػأاراافتعريػؼاعسػ اإاا وتاداـعس اافظركؼاافتواحيتا هذاا
كاإيماخاإف اافتردداكاافشؾاكاإف اافمقاكم اافتواو قتاافتأ يداافةريحاعس اافيقيفاكامفاهيػاا

 ػػػيفاافسيتقػػػاؿالػػػ فاافيظريػػػ اافدي ارتيػػػ االػػػواافح ػػػـاافتا عػػػ افعسػػػـاييػػػساافمس ػػػاتاتػػػداراميهكمػػػاا
عيفاماتسيػػػػػيفافسشػػػػػ رةاافمع ميػػػػػ اد فتػػػػػيفافيعػػػػػؿاأعتػػػػػرؼاكاافستػػػػػافا عسهمػػػػػاارك يػػػػػراعسػػػػػ االػػػػػرا
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تحةيؿهمكيكع ا افػدهفا ػافي راكاتسقػوا اأاػداهاممػر اعسػ اأيػهاةػادؽاهأكا كةػيها ػذفؾ ا
الهكايدعكااإف امااوما اري كراطكعػاا يييكمكفك يػاادي ارتيػ االػواافح ػـاإفػ اافػر طا ػيفاأطػراؼا

اتعماؿا وػػػعسػػػ اافةػػػعيداافيسوػػػيوا ػػػدااأفااف شػػػؼاافمع مػػػوا ػػػداالةػػػؿا ييهمػػػااعسػػػ اةػػػعيدا
اافيكموا.

أفاتيتشػػرامػػااذفػػؾاعسػػ ااا عتػػراؼإيػػاال افهػػذاا قػػواأفايقػػكؿاأيػػهافػػيسا مقػػدكرماالسوػػي االػػوا
أرضادي ارتي االساي يواأفاتروـاعس ا هػ اافػذاتاموػاال افسشػؾاكافسحيػرةاإعطػاخاشػوخامػفا

حييلػػذاالػ فاإم ػػافاافي ػػرافاهػػكاافػػذماوػػيعطوافسي ػػرافااا عتػػراؼافمثايػ افستمييػػزا ػػيفاافمعرالػػ اكا
كاهكاشػ ؿافسحيػرةادكاوػم ايظريػ ااافتسط ماـا يايتهاالافي رافاش ؿاك كدماكادييكما ايقدرات

غاف ػػػ اأفايوػػػتكالوامعيػػػا اييػػػااري ػػػكراالػػػواافمقػػػاـاافثافػػػثايػػػمفاالييمػػػكافك يػػػاااإيوػػػافافقػػػادرا
إشػػػ افي اافهكيػػػ اافشاةػػػي اافمتةػػػس ا يعسػػػ اافوػػػردا االافهكيػػػ اافشاةػػػي اكاعسػػػ اهػػػذ افشػػػا س ا

اتواتطسػػػؽا كةػػػيهااهكيػػػ اوػػػردي اكاأمػػػااافوػػػماتاافػػػثسثاافتػػػواتتميػػػزا هػػػااتي يريػػػ افسوػػػرداافػػػذ
إش افي ااإيوافاافقادراالتتاػذاهيلتػاا ػارزةافسعيػافايػمفاافػدكراافوػردمافهػذ اافوػيرةاافػذماأعػدا

كاإيػػػاال اإفػػػ اافييػػػؿاا كاأتمػػػهاتأمػػػؿاحػػػكؿااإيوػػػافاافياعػػػؿاسـفػػػهاتأمػػػؿاحػػػكؿااإيوػػػافاافمػػػت 
اإي ػػازاالػػ فا ػػدكر هافاارج ايتميػػزاالػػواافيظػػاـاافوػػردما ع ػػكرااافمميػػكحاإفػػ اافقػػدرةا افقيػػاساإفػػ 

 اتقػػؿاتعسقػػاا افشاةػػياتاا وػػيميكطيقاا هكيػػ اهػػواافتػػواتييػػردا هػػااافوػػردياتا مػػااأفاافح  ػػ 
هافةياتاافاسقي  اميهاا امالعاؿا االافشاةي اهواافتواتأتواافيعػؿاالػواافوػردا اكاإذااالمقكفػ ا

الػػواافوػػرداإيمػػااهػػوامػػفاعػػيفا ػػيساافتػػد راافوػػردمااافشاةػػي اهػػواإذاامقكفػػ اوػػردي اكظييتهػػا
ا1ديااافقكؿاهوامكطفاكمكيكعاافح   فسح   اييوهااالافشاةي اإفاأرا
 افذاتات س اذركتيفاالواييساافك تامااافػذا رةاكاافكعػدااا عتراؼإياال اإف اهذااال فامش س ا

 االامكف اتيقسبايحكاافمايواأمااافثايوااليحكاافموتق ؿاغيػراأيػهايي تػواافتي يػرا ييهمػاا معػاا
 افػذاتاالافػذا رةاكاافكعػدافػداافحظػ ااإي ػازاتت ػايفامكايػعهااافسعتػراؼيمفاافحايراافحػوا

يمتػػػافام ػػػكيتيفافسهكيػػػ اافشاةػػػي االمػػػااافػػػذا رةايقػػػااالػػػوااف دفيػػػ ا ػػػيفاافعيييػػػ اكاإييػػػ اكاهمػػػاا 
افتأ يداأواوااعس اافعييي امفاغيراأفاي كفاتمييػزاافهكيػ ا اإيييػ اغال ػااتمامػاامعيػا احيػكرا
 زلواأماامااافكعداال فاتيايؿااإيي امفاافثقؿا حيثايثاراافكعداعمػداا كةػيهامثػا افإليييػ ا
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كفافقػػػكاـاافمعيػػػ اهػػػكاافيوػػػيافا ػػػافيظراإفػػػ االهػػػاذيفااممػػػريفاييػػػاالافاإفيهمػػػاااطػػػراوػػػس وام ػػػ
افػذا رةاكاافي ػتا ػػافيظراإفػ اافكعػدا معيػػ اأفاأذ ػرايعيػواأفا اأيوػػ اكاأفاأعػدايعيػػواأفا ا
أي تا حيثايػؿاهػذااافوػسباوػيراالؽا ػؿااطػكتاياطكهػااالػواوػ ستاافتحسيػؿاافكاحػداتسػكلا

اآلثػارا ػؿا ػافم راكاكامحػاآلارا اكاالواحقيق ااممراأيهاتمتاإشػ اؿافسيوػيافا اعس ػ افهػاا 
وػػكخاافطكيػػ ا مػػااأفامظػػاهراافمحػػكا اتوػػع اإ اإايػػاخامػػاا قػػوا ػػافع ساغيػػرا ا ػػؿافسمحػػكا
الافت ر  اافذا رةاي ق امػااذفػؾااطػراافيوػيافام ػيفاكايهػالواتعطيػهاإفػ اعمػؿاافػذا رةاةػيتهاا

 عػػػضاافمأوػػػاكي ا حيػػػثايػػػرلاري ػػػكرا ػػػأفاافيوػػػيافاهػػػكاعػػػدكافسػػػذا رةا حيػػػثات ػػػاداافػػػذا رةاالػػػوا
امحيافاأفات كفامحاكف ايالو اأحيافاإوتحةاؿا يػع امػفا قايػااافطكالػافاامعظػـافسيوػيافا

افقػديساأكغيوػتكييكسااكعيػداافر ػكعاااعتراالػاتإفاهذااافها سافيويافايهالوافػيساغال ػااعػفا
افقػػديساأكغوػػتيفااااااعتراالػػاتأكغيوػػتكييكسااف يػػافاافتي ػػهافػػذاتاافػػذا رةاالػػوا تا ػػهاااعتراالػػاتإفػػ ا
اXمقكفتػهاإيػواأفامػفايتػذ راأماأيػااييوػو ايعت ػراأفاافتػأمستاحػكؿاافػذا رةاالػوااف تػا يفااالو
 ػػافمعي ااا عتػػراؼتييةػػؿا هػػذ اافةػػكرةااعسػػ اأوػػاسااطػػاباإ ػػرارافػػيسا  م ػػافاا X1كا

افشعالرماأفايوتكالوامعيػا اكاعيػداافتعمػؽاالػواإعتراالػاتاأكغيوػتكييكساياامريػااشػؾاأفاييسػحا
افتػواأموػؾاأريوػطكاا ياةػيتهااكا ػداشػؽاعسيػهاأفاي عػؿاافتمييػزا ػيفااحك تالوااإحاط ا ػافت

افحر ػ االحػديتاأكغيوػتكييكساافػـايقةػداالػضافتػزاااتةػاؿاميااكاتقديراافيكاةؿاالػواةػسبا
افزمافامااطرةا تسؽاافحايراكاافمثسثاعس اييوهاكاإيماا افيدامفاذفؾاأفاييتحااآلفاعسػ ا

اا عتراالػاتأكغيوتكييكسااافرليوواالوااايشتاؿفاو باالهذااماا اااإفهي امعس ا  س اف  دي ا
تػأمساةػريحاحػكؿاهػذ اافػذا رةاكهػذاامػااافسعتػراؼإذافـاي فاميتظراامفاهػذااافمرتػؿاافمػدهشا

حيفايتحدثاعفاتقسيداافيظرااف اطيواالوا تاباميا ااافػذاتاأمػاامػااا"ايسكرتشارفزا"دعاا عد ا
يػديفا حيثاتةيراافػذا رةاموػلكؿاعيهػااكااتي يرتترؾام ايهاافساا عتراؼال فاهاف اا" كفافكؾ"

غايػ ا* ػ طسؽاإشػ افي اافهكيػ اافتػوافػـات ػفاعيػداأغيوػتكييكسااا هتمػاـري كرافهذااافتحكؿاكا
اافهكيػ ااههمهافيت دداافعهداماا دفي اافعيي كااإيي اافتوا ايتاك دتااليمااوػ ؽايػمفاميهػـك

اافهكيػػ اافوػػردي اهػػذ اكايعت ػػراافوػػردي ام ػػافاعمسهػػااافمييػػؿا حيػػثاك ػػدياافػػكؾاي هػػؿامي هػػـك
أفاافهكيػػ اافشاةػػي اهػػواهكيػػ ازمييػػ اكامػػااشػػتؿا افػػهاالقػػطاهػػكاتعطيػػؿاال ػػرةااف ػػكهرا اا"فػػكؾ"

أمػػااافػػكعواكاذا رتػػهااليكاليػػافا  ػػؿاشػػوخاكاأفاافػػذاتاعيػػدافػػكؾافيوػػتاإيييػػ ايم ػػفامعاريػػتهاا
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اافهكيػ اافعيييػ اإفا دفيػ افعيفاالا   اافعػيفاكااإيػوايي اهواعػيفا ػؿاذاتاعػيفاالػواأعسػ اهػـر
ماافي افتسؾاافتوا دمهاافكؾاكا ػداعريػيااميهػااااعت اراتفيسافهااأفاتةدراحيفاإذاإ اعفا

مشركعااأك افعيكافاافهكي اافوردي اافتواتكطفاافتيكعاالػواةػميـا ػؿامتػامرةافسحيػاةاأمػااافعييػ ا
افتوامفاافتي راكاافذا رةاالسفات ػدايػدااحقيقيػاافهػااإ امػااافكعػدامثػا امييػ ام اييػ افسعيييػ ا ػؿا

فسمعارال اييتقؿاإف اافسحظ ااف ر وكيي افتعػرؼاافةػكراالقػدااافم ايي اإياال اإف اافسحظ ااف ايتي 
 افػػذاتاإيتظػاراافمػػاايقا سهػػاااا عتػػراؼهػذااافتحقيػػؽاحػػكؿاموػاهم اافػػذا رةاالػوا1وػػكفاغإاتػتـا يرا

 كفك يااافتػػػذ رايفوػػػاامتػػػداداالػػػواافكعػػػداحيػػػثاكيػػػااالػػػواافمقػػػاـاامكؿاتحسيسػػػهافتعػػػرؼاافةػػػكرا
ماافذمايمثؿا هداافذا رةاميػهاحافػ اااةػ االافتػذ يرااف سوي ي االوامقاف اعيكايهاااف هداافي را

 افػػذ رلا مػػااهػػكاتػػذ يرامثػػػا راإيمػػااهػػكاييتوػػباإفػػ اافم مػػػكعاامكوػػاافظػػكاهراافييوػػي اافتػػػوا
تميزهػػااافتير ػػ ا ػػيفامػػك ييفاأحػػدهمااإشػػتدادماكااآلاػػراإرتاػػالواالاسةػػ اافقػػكؿاالػػواافسحظػػ ا

رايم ػػفاافحػػديثاعيهػػاامػػفااػػسؿا افػػذاتاكافتػػواتكةػػؼا تعػػرؼاافةػػكاافسعتػػراؼاف ري وػػكيي ا
كةػػيهاا ػػذا رةاافمتأمػػؿا افػػذاتاي ػػكفاافتطػػا ؽا ػػيفاافتعػػرؼاعسػػ اةػػكراافمايػػواكاافتعػػػرؼا
عس اافييساعييهااكمفاامو اباافتواأاليتا يااإفػ ااف مػاا ػيفاافػذا رةاكاافػكعواعيػداطػرؼا

أمػااافثاييػ ا افذاتاال يهاظػاهراأفاامكفػ ارا عػ اإفػ اافمايػواإوػتر اعي ا ااا عتراؼإش افي ا
متطسع اإف اافموتق ؿاالهواإوتشراالي اكاإيماا ييهمػاامػفاافتعػارضاكاافت امػؿام تمعػيفاتعطػوا

 افموػتق ؿااافتزامػات افذاتامداازميياا المااالواافك تاييوهاعس اتاري احياةاكاعسػ ااا عتراؼ
أمػػر ا افمػػدلااف عيػػداإفام ػػدااإيييػػ ا مػػااأفاييػػتشايػػرلاأفام ػػدااإيييػػ اياتيػػواكايظهػػرامػػفا

 افاديعػػ اافتػػوات ػػاداتعطػػواإفػػ اافكعػػداييػػسايمػػطاافػػزعيـا يػػ طاافمعيػػ اافػػذما ػػافااإعتػػراؼا
 تط يقػػهاعسػػ اشػػوخامػػاا عامػػ اكمػػفاافيػػركرمااف حػػثاالػػوامماروػػ اافكعػػداعييهػػااعػػفاأوػػ ابا
فتقيدادااسيااهذااامايراعسػ اطريػؽااإعتػراؼاافمت ػادؿايػرلا ػكراري ػكرا ػأفاامشػ اؿاافيرديػ ا

اا عتػػراؼمػػفاشػػليهااأفاتةػػؿا ػػيفااإعتػػراؼا افػػذاتاكا ػػيفااا  تماعيػػ شػػ اؿافسقػػدراتاكاام
افمت ػػادؿاالافقػػدراتاافمقةػػكدةافػػـايشػػهداعسيػػهاامالػػراداالقػػطا ػػؿاهػػوامػػفامطافػػبااف ماعػػاتاتقػػاا

اػاصا ي ػرةاافهكيػ اوػكاخاااتةػاؿذاتااا عتػراؼتحتاطالس اافتقػديراكايػرلاري ػكرا ػأفاال ػرةا
 اإشػػػهاداافػػػذماوػػػيقكؿاأفاا ػػػا عتراؼفشػػػوخامػػػاا عامػػػ اأكاتعريػػػؼاا ػػػا عتراؼتعسػػػؽااممػػػرا ا
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افتيػػاكتا  يػػرا ػػيفاافهكيػػاتاافتػػواتقتيػػوا ػػدراتاشاةػػي اكاافهكيػػاتاافتػػوامػػفاااةػػ اإ امػػ ا
ااا.اا  تماعوافر اطا
 افػذاتااالوػرهااالػواثػسثااا عتػراؼري ػكراأثيػاخاتطر ػهاإفػ امشػ س ااؿيعكدافيقكؿا أفا كاااااا

وػكيي افتعػػرؼاافسحظػ اافثافثػػ ا افسحظػ اافهيتيسيػػ اغيراكاافسحظػػ اافااف ايتيػ افحظػاتاال عػداافسحظػػ 
فستعػػارؼااليػػواافسحظػػ اامكفػػ ا ػػافاافتعريػػؼاتعريػػؼافشػػوخامػػاا عامػػ احيػػثا ايػػتاافعافقػػ ا ػػيفا
افعػػػيفاكاافتيػػػراعس ػػػ اميػػػاا اوػػػكاخاتعسػػػؽااممػػػرا ػػػافح ـاافيظػػػرمافػػػإلدراؾاأكا ػػػافح ـاافعمسػػػوا

عيواميزاكافػيساأحػدهماا ػاآلاراالهػكاافشػوخا عييػها حيثاالواافحاف اامكف اعرؼاتافساتيار
كافيساشوخا اراكاالواهذااافدكراماايةدؽاعس اامشياخايةدؽاعسػ اامشػااصاوػكلاأفا
افي رافاأ ترامأوػاكي اكا ػداك ػداافتعريػؼاييوػهاالػوامكا هػ امحيػ اافي ػرافاكاالػواهػد اافسحظػ ا

ظػػػ اافثاييػػػ االهيػػػاؾامحاكفػػػ ايم ػػػفاافقػػػكؿا اك ػػػكدةافسيػػػرؽا ػػػيفاافػػػذاتاكاامشػػػياخاأمػػػااالػػػواافسح
اعسػ اعمسيػاتاتعريػؼاإذا امػتاافػذاتامقػاـااالػا عتراؼإحداثاافيرؽا يفاامشػياخا أييػاايقػـك
امػػفاشػػأفاافتعػػارضااايشػػطارافشػػوخاكا هػػذ اافمثا ػػ االػػ فا افهكيػػ ا ػػيفاافعيييػػ اكااإييػػ افػػـايهػػـز

يساافتيػرااآلاػػرا اافم ػدلوا ػيفاافعػػيفاكاافتيػراافسهػػـاإ اإدااحمػؿاافعػػيفاعسػ امعيػػ ااميػااكافػػ
اافػذاتامقػاـاافشػوخاااعتراؼاإيوافااآلاراكف فا افذاتا ذاتهاا افايقتيػواأ تػرامػفاأفاتقػـك

كامعيػ ااإشػهادااسػؽام ػاؿاكاوػاامػفاافت ػاربااا عتػراؼال ييؿاافقرا  اافد فيػ ا ػيفامعيػ ا
 افػػذاتاالػػواهػػذ اافسحظػػ اييتشػػراالػػواأشػػ اؿااميػػاااا عتػػراؼعسػػ اافكةػػؼاكاافتأمػػؿا ا مػػااأفا

أ ػػدراافتػػواتػػأفؼا معػػااةػػكرةااإيوػػافاافقػػادراكاليػػالهاافػػد فواافاػػاصاال يػػاال اإفػػ اهػػاتيفا
ف دفيػػ اافتي يريػػ اكاافتيريػػ اعسػػ اهيلػػ اااوػػتهداؼافدراوػػتيفاوػػكؼات ػػكفامهمػػ اافدراوػػ اافثافثػػ ا

 ايػػتاوػػ  ي امت امسػػ اذااايوػػميهاميػػافمت ػػادؿاالافم ادفػػ اكاافت االػػؿاوػػكؼايعطيػػافافمػػاا عتػػراؼ
كالواهذ اافسحظ اويقؼاعيداال رةاافمقاكم اافتواتعارضاال رةاافم ادف ا ي رةاافماافي اامةػسي ا
افتواتزداداعمقاا يفاال ػرةاافكاحػداكاال ػرةاافثػايوا حيػثاوػت كفافس ييػ اافمقكفيػ اهأحػدهـااآلاػر اا

 ادفػػ اكا تػػرضاهػػذااافتي يػػهاوػػكؼا يمػػ اتي يهيػػ اف ػػؿامػػاا قػػوامػػفاتحقيقيػػاامػػفاأ ػػؿاتيػػريطاافم
فك واافػذماأت عيػا االػوااافمت ػادؿاييػساافمػيهتااف يييػاا عتػراؼيط ؽا كراري ػكراعسػ اغػرضا

وسوػػستاأحػػداتاافي ػػراافتػػوايمثػػؿاحػػدثافاافسحظػػ اافهيتيسيػػ اااعت ػػارافدراوػاتاافوػػا ق ايعيػػوا ػػها
ها مػااهػكا ػكاباعسػ افستعارؼاك دار حيااهذ اافيريي اأفامياداافتعارؼاافهيتيسػوايي تػواالهمػ
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الػػواك ػػهاافي ػػراافتر ػػواعسػػ اافةػػعيداافوياوػػوافيقا سػػهاا"هػػك س"تحػػدارليوػػواذفػػؾاافػػذماأفقػػا ا
افموػأف اافهيتيسيػ ا عيػكافاافةػراعامػفاأ ػؿاااري اوتحكذفؾاا"هك س"هيتؿا افرداعس اتحدما

كاافتػػواوػػكؼاتيقػػاداهػػد اافمحػػاك تاإفػػ احػػداي تػػتاافشػػؾا اةػػكصاال ػػرةاافةػػراعااا عتػػراؼ
اا اكاافتواوتكالرافيااالرة افةكغاافيريي اافتواميادهااأفاافةػراعامػفاأ ػؿاا عتػراؼاعييه

وػييحؿاالػواافػكعواافشػقواإفافػـاي ػفاالػوامقػدكرااف شػراعسػ ات ر ػ االعسيػ افسعتػراؼاافمت ػػادؿا
ا.عس امثاؿاافه  اا حتيافي اافمت ادف اا

ااوتشػػػ ا نااافمعرالػػػ ايظريػػػ اتػػػكازماا عتػػػراؼاالػػػوايظريػػػ اعػػػفاافحػػػديثاأفّا اري ػػػكرا ػػػكؿايعتقػػػد
اافيسوػػي اتػػاري افيػػاا السيػػذ راتاريايػػ ا ياعػػاتامػػفاايطس ػػاناامكايػػه كذفؾاوػػا ؽاحػػديثاكتةػػيييانا

االػػوايظريػػ اوػػكلاافحػػديثاافعةػػراحتػػ ااإغريقػػواافعهػػداالػػوامػػيسد اشػػ ستاافتػػواافسحظػػ اميػػذ
ا.كافي راافكا ااأطر االهماالوات عتمداافمعرال 
ا ػيفاهػكاافمكازيػ االيهػاااف حػثاا عتراؼ مثػاراالوا ديدةالسوي اامعافـاكيااري كراعس ايراهف

اك ػد نا اةػعيداافقػكؿاافيظػرماعسػ اافيسوػيواكافتشػتتاافستػكماةػعيداافقػكؿاعسػ اافتعدداافػد فو
اافةػراعاال رةاهيتؿا يطرحااف قاخاأ ؿامفاةراعاناا كةيهةاهك زاايؤكفهااافتواافةراعاال رةامف
اا عتػراؼاوػؤاؿاذفػؾاطػرحاالػوايػرـكاكهػكاا عتػراؼ اأ ػؿامػفاافةػراعاكهواإيثيقي ازاكي امف
اافيسوػػي ا سػػباالػػوايهاليػػانااا عتػػراؼاموػػأف اإدراجاإفػػ اعمػػداكافوياوػػ  حيثااماػػسؽاةػػسباالػػو

ا.افوياوي 
اافتػواافػدي ارتو اافمػيهتا كاعػداأكفػ امػفاتعيػيفاهػكا مػااا عتػراؼاد  تاأكفػ اري كرايوتقو
 ف تػػاباتحسيسػػهاالػػواأّمػػا.افاػػاطئامػػفاافةػػالباتمييػػزاك ػػدرةاافح ػػـامس ػػ ا ػػيفاتسزمػػانااتيتػػرض

ا قػدرةاإ ػراراهػكا مػااا عتػراؼ االعسػايظهػراحيػثاافرا ػا اافتأمػؿاعيػداري كرااليتك ؼا"افتأمست"
ا1.افتعريؼاكاافمعرال اتر  ايتادرافـادي ارتاعيداالا عتراؼاافسمتياهي اا 
ا حديثػػها تماثػػؿاا عتػػراؼامشػػ ؿايت ػػاكزاأيػػهاإ  امعرالػػ ا ػػايطاعيػػداا عتػػراؼا ػػافاك افمثػػؿا

امػفا  ػداا عتراؼ  ؿاالواالسوي افكياات يوا اافر طاكظيي اك اافر طاكاافتر يباميهـكاعف
اافػػػر طاعمسيػػػ اأفّاايعيػػػواممػػػاا اافمعارالػػػ اتيػػػ طهاافػػػذماافتػػػأفيؼاعمػػػؿايػػػمفاافزمػػػافاعيةػػػر
ا:فسعتراؼاافثسثواافتأفيؼاعيداري كرايتك ؼا افزمافامشركط 
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ا.افحدكساموتكلاعس اافيهـاأم :افحدسايمفاافتحةؿاتأفيؼ.اأ
اموػػػتكلاعسػػػ اا عتػػػراؼادكراافمعارالػػػ اتػػػؤدماهيػػػا :افميهػػػـكايػػػمفاافمعارالػػػ اتػػػأفيؼ.اب

 .افميهـك
ا ػايطاالسوػي اكمفّاا.افايػاؿاةػعيداعسػ ااإيتػاجاإعػادةاأم :افمايس ايمفاافيو اتأفيؼ.ات

 Heidegger كهايػػدغر Husserl هكوػػرؿاإفػػ اافعػػكدةا ايػػتاافتمثػػؿاعسػػ اتقػػـك
ا شافمعػػاااػػسؿامػػفاافكا ػػااأرضاإفػػ اكافيػػزكؿاافتمػػثستاوػػماخامػػفافساػػركجايػػركري 

اافمعرال اإش افي امفاا عتراؼاإش افي اافيييكمييكفك واافتحررا افاكهيا
ا افموػػؤكفي اافتعػػرؼاافمةػػحكباعسمػػاتاعػػفا حثػػاناااإغريقػػواافمػػأثكرا سػػباالػػواري ػػكراييػػعيا

ا ك افػذاتا افهكيػ اا عتػراؼاميػا ااإف اعكدةاأيياناا كهواامروطي اافت ر  اإف اري كرايعكدال 
امػاتكالرتاكمتػ اكافتعقػؿ اكافركيػ ا ا اتيػارايتميػزااماػسؽاافػذماالواافيسويواافقكؿااسؿامف
اعػػػفاموػػػؤكف افت ػػػكفاافػػػذاتاارتقػػػتاكا ػػػراراافي ػػػكفاا عتػػػراؼاارتقػػػ اافيعػػػؿاالػػػواافشػػػركطاهػػػذ 

امػفاشػوخاهكيػ اتحديػد :تعريػؼاهػكا مػااا عتػراؼاأفّااإفيه هكاياسصاأفايم فاما كاا راراتها
ا مػػااكافتيػػر كاافعػيفا ػػيفاافػػر طااػسؿامػػفاشػػوخاهكيػ اتحديػػد:معارالػػهاهػكا مػػااكاافتمييػػزااػسؿ
اأكامػااشػوخاهكيػ اتعيػيفافػذفؾ .كافموػؤكفي اافيعػؿااػسؿامػفاشػاصاهكيػ اتحديػد :تعػرؼاهػك
ا1.يعرؼاأفايوتطيااأحدهـاي عؿاأفاعس اافقدرة تعيوامااذات

اك ػػيف mnémé افػػذا رةا ػػيفاأ امػػهاافػػذماافتمييػػزاالػػواري ػػكراحوػػباأروػػطكاموػػاهم اتظهػػر
اهػػػوا مػػػاا؛افػػػذا رة«افتػػػذ راكاافػػػذا رة حػػػكؿاافمػػػك زةاروػػػافتهاكثقتػػػهاافػػػذمamnésiesافتػػػذ ر

ااوتعةػػػاخاي ػػػرزاافتػػػذ راكالعػػػؿاافػػػذ رلاحيػػػكرا ػػػيفااوتحيػػػار كاهػػػكا مػػػااحيػػػكر كافتذ ر
اأّيهيػػػػاااف رغوػػػػكيي اافمقار ػػػػ اعسػػػػ ااعتمػػػػادانااري ػػػػكرايعتقدافمايػػػػو اتمثيػػػػؿاأكاافتالػػػػباحيػػػػكر
اافكوػػيطاهػػذااافميط عػػ  كاافػػذ رلاكاافمحيػػ ا افػػذ رلا رغوػػكفايوػػميها ييمػػاااسيطػػاناا كوػػيطانا

اافػػييساالػػواافةػػكرة :افػػزكجامػػفايت ػػكفاافػػذمافسةػػكرةاافتعػػرؼاافػػذا رماإفاافػػذ رلاافةػػكرةهكا
اافيسوػػي اميػػذاافمػػكركثاافتقسيػػدمافستػػزااف ػػذرماافحػػؿاامكؿ يقػػّدـاا يط ػػاعاتر هػػااافتػػواكافةػػكرة

 2.فسذا رةات كييانااامالعاؿاأ ثراافتعرؼاي عؿاافذمااممراامروطي  

                                                           
1

 609ِظ د سثك ذورٖ ، ص  ،كآلس فنرفث للاهمتٛي د٠ىٛد ،
2

 53، ِظ د سثك ذورٖ، ص  فنرفكسة فنتمزيخ و فناةمنتٛي د٠ىٛد، 
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 المبحث الثألث: الذاكرة، التأر خ، السس أن 

إفاافحػػديثاعػػفاثسثيػػ اافتػػاري اكافػػذا رةاكافيوػػيافاهػػكاحػػديثاعػػفاتسػػؾاافدراوػػاتاافتػػواااااااا
حاكفػػتاافتعامػػؿامػػاامػػااهػػكامػػاضاكالػػؽامػػيهتا ػػداتػػـاتحقيقػػهاعسػػ اموػػتكلاافظػػكاهراافييزياليػػ ا
كحت ااف يكفك ي  احاكفتاتحقيؽاافد   اافمكيكعي اكافحتمي احت اترتقػوافتيعػتاأيهػاادراوػاتا

عفاافقدرةاعس ااوتر اعاافا راتاافشػعكري اافوػا ق االػواافسحظػ اافراهيػ ااحديثاعسمي تارياي ا
مااافتعرؼاعسيهااأيهاا ذفؾاأكاافػتم فامػفااوتحيػارافحظػاتاافمايػواالػواافحايػراحوػبا
افحا   احديثاالػواغسػؽاافمثسػثامتعسػؽا افتيسػ اعػفاافمعسكمػ اأكاعػدـاافقػدرةاعسػ اا وػتر اعا

اكافتازيفا

هـامرت طا افيهـاافعاـ امفا كؿاري كرا دـاطرحااااةاات وػداأ ثػراالػواف فاهذااافيااااااااا
 تا هاافذا رةاكافتاري اكافيويافاكافذمايعداحقػاا اػرا تػاباالسوػيواهػاـاالػواافقػرفاافعشػريفايعػدا

يمثػػػؿا مػػػ ااف سػػػكغاافي ػػػرماف ػػػكؿاري ػػػكراكافػػػذما وػػػدات ػػػاربا- ػػػكرجازييػػػاتوا-حوػػباافمتػػػر ـا
عػػػفاافمػػػكت اافعشػػػؽ اا يتحػػػار اافعػػػكدةامػػػفااموػػػر ااحياتػػػهاالػػػواهػػػذااافمؤفػػػؼ اكظػػػؼارؤيتػػػه

ا1ا ييتاحاعس اافيسوي اامفمايي  اافيفاكالييميكفك يااهكورؿا
كفذفؾايم فااعت ارا تاباافػذا رةاكافتػاري اكافيوػيافاامتػدادااال ريػااف تػا يفا اػريفاهمػاااااااااا

افت ر ػػ  اافتػػوات مػػاا اكهػػذ ا2 1990كافػػذاتاعييهػػاا ػػآاراها  1985-1983افػػزمفاكافوػػرداه
 ػيفاافيهػػـاالػػواافيسوػي  اكافيهػػـاالػػواافتػاري  اكافيهػػـاالػػواافيقػداامد ػػو اكتيهػػؿامػفامػػدارساال ريػػ ا
 ثيػػرة االريوػػي اكأفماييػػ اكأي سكوا وػػكيي  اهػػواافتػػوا عستػػهاييهػػواموػػار اافي ػػرما رالػػدافستأكيسيػػ ا

 3افيسويي االواافي راافتر واافمعاةر

ييطسػػؽااري ػػكراالػػوا تا ػػهاافػػذا رةاكاافتػػاري امػػفاافيييكمييكفك يػػاافييتهػػواعيػػدااماػػسؽ اااااااا
 كسايحسؽا افقارئاع رامكيكعاتاال ريػ اعميقػ امػفاالسوػي اافػذا رةاإفػ االسوػي اافيوػياف امػفا

                                                           
1

جٛدج و٠ٕاذٟ، أسراذ اٌفٍسفح اٌّؼاطرج تاٌجاِؼح اٌٍثٕا١ٔح، ِٓ اٌؼاد ١ٓ تفىر تٛي د٠ىٛد، اذ سثك ٌٗ أْ ذرجُ وراب ٘ذا 

. ٚواْ جٛدج و٠ٕاذٟ ل  اشرغً  ٟ أطرٚدرٗ تثاد٠س دٛي ثٕائ١ح لطث١ح اٌذر٠ح،  ٟ 5002اٌذاخ ػ١ٕٙا وآخر سٕح األخ١ر 

 ت ا٠ح اٌسثؼ١ٕ١اخ ِٓ اٌمرْ اٌّاضٟ، ذذد اشراف تٛي د٠ىٛد
2Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil, 1990 
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تحسيػػػؿاموػػػتكياتاافػػػذا رة اافشاةػػػي اكاف ماعيػػػ  اإفػػػ اتحسيػػػؿاموػػػتكياتاافيوػػػياف ااف راغمػػػاتوا
مفاافذا رةاافمسزيم  اوياويا اإف اافتيػرافاافةػعباكيمػ اافتػاري اهػذااافقػكس اك ػأفاكافمأمكر ا

 تا ػػ اافتػػاري اتوػػع االػػوايهايػػ اافمطػػاؼاإفػػ اإيقػػاذاافػػذا رةامػػفاافيوػػياف ا ػػيفاافيسوػػي اكافحيػػاةا
يحتػػؿاافتػػاري  ا أرشػػيؼ ا تيوػػير ا وػػرد ا  يػػاخ ا  عػػادةا يػػاخ ا تمثػػؿ احيػػزااهامػػااعيػػدا ػػكؿا

هذ اافمكيػكعاتااليمػاا ييهػااالػواإشػ افي ارليوػي اهػواإشػ افي اتمثػؿاافمايػوااري كراكاتشترؾ
كالػػواهػػذ اافموػػأف اكتسػػؾ ايظهػػرا تػػاباافػػذا رةاكافتػػأري اف ػػكؿاري ػػكراك أيػػهااطػػاباعػػفاتػػاري ا
شػػقو اعػػفاشػػقاخااإيوػػافاالػػواتػػاري امسػػوخا ػػافعيؼ ا أيػػهااطػػاباعػػفاحسػػـااإيوػػافافسكةػػكؿا

اشقووايتواخؿا كؿاري كرافوتاأدرم.اهؿايت سـاعفاتاري “إف اذا رةاعادف ا

ف يػػػوا اأ ػػػكؿايػػػاافشػػػقاخاافتػػػاري ا افيعػػػؿاهيػػػاؾاامتيػػػازا ايم ػػػفاراليػػػهافستػػػاري اكهػػػكااااااااا
ا متيػػازاافػػذمايوػػمحافػػيساالقػػطا تكوػػيااافػػذا رةااف ماعيػػ اإفػػ امػػااكراخا ػػؿاذ ػػرلاالعسيػػ  ا ػػؿا

ذاتهااكتتسػؽاييوػهااا ذفؾا تةحيحاكيقداكحت ات ذيباذا رةام مكع امعيي احيفاتي مشاعس 
عسػػػ ا  مهػػػااافااةػػػ ا هػػػااحتػػػ اأيهػػػااتةػػػ حاعميػػػاخاكةػػػماخاأمػػػاـا  ـااف ماعػػػاتااماػػػرلا

ا.1كتةادؼافذا رةامعي اافعداف االواطريؽاافيقداافتارياوا

تحػػػػتامظسػػػػ اافيييكمييكفك يػػػػاا“يتيػػػػاكؿا ػػػػكؿاري ػػػػكراموػػػػأف اافػػػػذا رةاكافظػػػػاهراتاافػػػػذا رماااااا
فػػػػؾا عمػػػػؽاالسوػػػػيواكتػػػػارياوايتػػػػكصا يػػػػااالػػػػواثيايػػػػااافي ػػػػرا اكذ”ا ػػػػافمعي اافهكوػػػػرفي افس سمػػػػ 

اإغريقػػػػػػو اااةػػػػػػ اأروػػػػػػطكاكم حثػػػػػػهاالػػػػػػواافػػػػػػذا رةاكافتػػػػػػذ ر اإذايػػػػػػد ؽاالػػػػػػوامعيػػػػػػ ا سمتػػػػػػوا
افتواهػوامػرةا“ فياسصاإف اافقكؿاإفاافذ رلاا (anamnésies)ا وتذ اركا(mémé)افذ رل

ذا رةا  شػػػػ افي ا ف ػػػػفاافػػػػ”امك ػػػػكدةاكمػػػػرةام حكثػػػػااعيهػػػػااتقػػػػااعسػػػػ اميتر ػػػػاتاد فيػػػػ اكتداكفيػػػػ 
 ا”افتمثػػػػػؿ“موتعةػػػػػي ات عسػػػػػهاييتقػػػػػؿا ػػػػػيفاأال ػػػػػاراافيسوػػػػػي ا وتقةػػػػػاخاميػػػػػاهيـاأاػػػػػرلامثػػػػػؿا

 اكتحديػػػدهااأكاإعػػػادةاتحديػػػدها اهيػػػااي ػػػدا ػػػكؿاري ػػػكراي تعػػػداعػػػفاأال ػػػارا” اكافتايػػػؿ”كافتةػػػكر
مارتفاهايدغر اافذمايعيباعيهاإهمافهاموالؿاافيقداافتارياو اكيوػتييراالػواافمقا ػؿا تيوػيراتا

 يريػػػي اافتةػػػكرااف يػػػرا“  اإذايت يػػػ ا1896رما رغوػػػكفاةػػػاحبا تػػػاباافمػػػادةاكافػػػذا رةاههيػػػ
ك ايقتةػػػرا ػػػكؿاري ػػػكراعسػػػ ا”اافػػػذ رلاافمحيػػػ اإفػػػ اافػػػذ رلاافةػػػكرة“غوػػػكيوافسمػػػركرامػػػفا

                                                           
1
 726تٛي د٠ىٛد، اٌذاورج ٚاٌراد٠خ، ِرجغ ساتك ذورٖ ، ص  
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افػػػذا رةاافشاةػػػي  ا ػػػؿايتيػػػاكؿا افتحسيػػػؿاافػػػذا رةااف ماعيػػػ اميطسقػػػاامػػػفاأال ػػػاراعػػػافـاا  تمػػػاعا
  اكافػػػػذا رةا1925با تػػػػا واامطػػػػراا  تماعيػػػػ افسػػػػذا رةاهافيريوػػػػوامػػػػكريساافيػػػػا س اةػػػػاح

افػذماأيوػباافػذا رةا“  اهياايعتػرؼا ػكؿاري ػكرا ييػؿاهػذااافعػافرـااف ػرمخ ا1950اف ماعي اه
االػػوا كيػهاشػػ ؿا إفػ ا يػافا مػػاعوايوػميهاافم مكعػػ اأكاافم تمػا اكتت سػػ اأهميػ اهػػذااافميهػـك

ه  اكافتػاري اأكاافػذا رةاافتاريايػ امػفا هػ امقدم افست ايفاافحاةؿا يفاافذا رةااف ماعي امفا 
ثاييػػ  ا مػػااتأ ػػداالػػواافدراوػػاتاافتاريايػػ اا تػػداخنامػػفاافثماييييػػاتامػػفاافقػػرفاافمايػػو امػػاا ييػػرا

ايكرااك اؾافكغكؼاكغيرهما

  ا1988ييػػػا شا ػػػكؿاري ػػػكراأال ػػػارا ػػػاؾافكغػػػكؼاافػػػكاردةاالػػػوا تػػػاباافػػػذا رةاكافتػػػاري اهااااا
 ا1992-1984كأال ارا ييرايكرااافذماأشرؼاعسػ اعمػؿايػاـاتحػتاعيػكافاأمػا فاافػذا رةاه

 افّمػاااعت ػرا1”فػذا رةام ػردامقاطعػ امػفاافتػاري وا“القداتواخؿاماا اؾافكغكؼاعمااإذاا ايػتا
كيػػػػكعاا ديػػػػداامػػػػفامكيػػػػكعاتاافتػػػػاري امثسهػػػػاامثػػػػؿااف وػػػػداكاف ػػػػيساهػػػػذااامايػػػػراافػػػػذا رةام
شػػراه اإ امػػػ ا“ اكعػػػّززامكا ػػؼا ييػػػرايػػكرااافػػػذماتي ػػهاإفػػػ ا”تػػػاري اافتػػاري “كافمػػكت اك ػػػزخنامػػفا

فػ اماػاطراهػذ اا حتيػا تاافتػواتػتم فامػفاافتػاري ا”اافحيستاافتذ اري االػواهػذااافعةػر  اكا 
اكتةادر .

تػػػػاباثػػػػسثاميه يػػػػاتاماتسيػػػػ  ا ػػػػدْأامػػػػااافػػػػذا رةاتكظيػػػػؼااوػػػػتعمؿاري ػػػػكراالػػػػواهػػػػذاااف ااااا
الييميكفك يػػػػااهكوػػػػرؿ اميه يػػػػ ات ػػػػدأا افكةػػػػؼافتةػػػػؿاإفػػػػ اافمعػػػػيشاكافمعيػػػػ اافػػػػذاتوافست ر ػػػػ ا

هػػذااافتةػػريحامػػفاافمتػػر ـاييػػرضااإ ػػرارا ت سيػػاتاافقػػكؿاافيييكمييكفك يػػااعسػػ اا2افمكيػػكعي 
اافتأكيسي :ا

إف اافذا رةاعس اأيهااظاهرةاتق ؿاافكةؼاالحددافهااافذا رة:افيي رام افا كؿااليقكؿاْايهايظرا
ا ا يي  اكحت  اا–وماتامفااسؿادراواتاوا ق  احا تاامشياخ اا يتقاخ  اافذ رل  ا–يظاـ

اأفا اكافكعواك اتريوافييوها ااإرادة اتيترضاك كد اافت ايف  اترت طا افتدااؿاافتعدد  افذا رة
ذاتوافهااوعادةاا وتر اعاثـاافت ر  ات كفاميعزف اعفااف ماع اا عداافكةؼاحدداافمعي ااف
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افمكيكعي اأكاافتكظيؼاأكاافميهتاآلفياتاافتذ راافتعامؿامااافذا رةاعيدا كؿاري كراييرضا
أك اافتمييزا يفاإعادةاافتذ راك يفاافذ رلاكافذماييرضاوم ايظاـاافذ رلاكافذمايحددافتعددا

ا وتر اعاالت كفاالوا عدهااافيردماإمااكافدر اتاكافتيكع ا فاافذا رةاتتماش امااافقدرةاعس ا
اافدر اتاالتت س االواايها ؿا اإما ااف ماعو  اتحمؿااف عد ايتماش امااافذ رياتاميها افتعدد

:افقدا يؿا سك افااافموييفاري كراإيوافاياتسؼاعفااآلاراالواعدداا متسؾاحيثا اؿا كؿ
تدؿاري كرا رؤي اافقديساك دااوا1يمس كفاذ رياتاأ ثرامفاافش افا اكف فاعيدهـاذا رةاا ؿ

وطيفاالواكةؼاافذ رياتاكافذماأشاراإف اتعقداموارهاامفاحيثاا يتقاؿاإف اافذا رةاغأكا
احيثا اؿا:اهواأش اؿاايي افهااتشع اتاد يق اأكا سيس ااافد  اػ

ت رزامفاأش اؿاايي اافهااتشع اتاد يق اأكا سيس اافد  ا ات رزامفااسؿااسيي ايوتطياااااا
ااإف االواحا تاأحسـاافيقظ اافمست و ا ايم فاأفايوتوسـافها ااسيي اذا راتوا إفاا2يدعكها

افتمييزا يفاإعادةاافتذ راكافذ رلاييرضاوم اا يتقاخا فاافمعقكؿا ايتقا ؿاماااوتر اعا
 ؿاافمايوااالوا ؿافحظ ا ؿاييرضافسوت ا  افح ـاافميؿاافذمايريد اافمايوا مااهك ا

كؿاري كراوتدؿا رؤي اهيرما رغوكفاكافذمايرلا افاافذا رةاوي كفك ي اهذ اافوم ا عستا 
اييرضا اافتمييز اهذا ايريد اما اكتتماش اما ا افميؿ اترت ط اأم ا افعرض  االيزيكفك ي   اف كهر
االواافقكؿ:ا ا كؿاري كرافاةته امفاالييكمييكفك ي  اأارلاكهواحا تاامشياخ  اوم  ك كد

حميم  اغركباافشمساالوامواخاااصاالواةيؼاتظؿا ري  امفاافحدثاافيريداافمشاهدااف
اافوعيداي ق االواافمايواوا يااكاآلارافاالواغرال امظسم ا اتشتاؽاافعيفاا3معيف أماافيـك

ا.فرؤيتهااك اامذافافوماعهاا

 عداعرضاافوماتاطرحا كؿاري كرايركرةااف حثاعفاافميهتاافذماييمفاا وتر اعااااا
افقسؽاافك كدما حثات وداالوا كفه:اميهتايم فاأفااافوسيـافسمايواالواافسحظ ااآليي اكالؽ

ياتزؿاتعدداافذ رياتاالواافثيالياتاالوايوؽاش ها ي رةااميماطاافمثافي اافتواطرحهااما سا
الي ر اأكاااتزاؿاافتعدداالوار طاافمتقار اتا افيكاةااف امع افهااكالقاافي رةاافتماثؿاافتواطرحهاا
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ا اتوم اش ه اأف ايم ف اد في  ايكاة اأروطك  اميهـك اهذ ااالت يشتايفال دف جعالسواكالؽ ف ف
افحسكؿا دات كفاغيرامم ي ايظرافط يع اافذا رةاافتواتتعامؿامااإحداثاتيرضاافتأكيسياتا

ا1افمتعددة.

راوػػ ادإفاافقسػػؽاافػػذماطرحػػها ػػكؿاري ػػكرايعػػداإث اتػػاافت سيػػاتاافمػػداافيييكمييكفػػك واعسػػ اااااا
افس حػػػثا تقػػػارب افتقػػػاربااافمقػػػااهافػػػذا رةاكافتػػػواتتميػػػزاحوػػػ  ك ػػػيفاافعػػػادةايميػػػاامػػػفااافػػػذا رةاـك

الهمهاامكيػكعياا اهػذ اافمشػ س اتعامػؿامعهػااأييػااهيػرما رغوػكفافمػااميػزا ػيفاذا ػرةاافعػادةا
كذا ػػػرةاافػػػذا رةاالػػػوا تا ػػػهاافمػػػادةاكافػػػذا رةا اكمشػػػ س اأاػػػرلاتتعسػػػؽا افػػػذا رةاطرحػػػتاالػػػواال ػػػرا

أفاافػػػركحاحوػػػبا ػػػايطاتمتسػػػؾاأالسطػػػكفااكهػػػواافتقا ػػػؿا ػػػيفاحيػػػكراافػػػذ رلاكاف حػػػثا احيػػػثا
افذ رلافماا ايتاتوتقراالواعافـاافمثؿا اف فافمػااحسػتاالػوااف وػداالػواعػافـاافحػساتعريػتا
فسيويافاكهكاماادالعهػاافس حػثاعػفاإعػادةاافميوػواميػذاافػك دةا اكالػواذفػؾا ػاؿا ػكؿاأفاافتػذ را

ا عمسهاالواافو اح اع ساتيارايهرافييوها قػداافيػاساتسػؾا فايهراافيويافاهكاافذمااالا.ا2يقـك
افسيوػػػيافاكهػػػكاا وػػػتذ اراأكا افا ػػػراتاافتػػػواعايشػػػكهااإذفاافػػػذا رةافهػػػااك ػػػهاالعػػػاؿاميػػػهامقػػػاـك
افػػذا رةاافوػػعيدةاحوػػبا ػػكؿاري ػػكر اأكاافييػػاؿايػػداافيوػػيافاحوػػباأكوػػطفاكافػػذمايقتيػػوا
اف هداافعقسواكافداالااافييوواكامطراا  تماعي اهذااافك ػهاافيعػاؿاهػكاميطسػؽاالييػكاميثكفك يػاا
افذا رةا فاافداالاافستذ راهػكاتحقيػؽاأمييػ ااوػتر اعاافمايػوا مػااهػكا  ػؿاأمايػهاكةػدؽامػاا
افتعػػرؼاكافتحقػػؽامػػفامعايشػػتهاافوػػا ق ا مػػااهػػكاكهػػذ ااممييػػ ايم ػػفاأفاتتحقػػؽا مػػاايم ػػفاأفا
اإحيػاخاافةػكراأفاافقػدرةا ية هااإح اطاافيشؿاهواطمكحات وداأ ثرا عداطرحا رغوكفاميهـك

أييػػوااعت ػػرا-يـاتوػػمحا تحقيػػؽاافت يػػؼاافوػػسيـاكتعػػدااي ػػازاافي ػػرااإيوػػافعسػػ ااوػػتر اعاافوػػس
عمسيػػػ اافتعػػػرؼاأكاافتحقػػػؽا مثا ػػػ اافمع ػػػزةاافةػػػتيرةافسػػػذا رةاهػػػذااا عتػػػراؼاافػػػذما دمػػػها ػػػكؿا
ري ػػكرافػػـاي ػػفامػػفاف ػػؿاا عتػػراؼا ػػؿايعػػداإايػػاعهاافػػذا رةافاطػػكاتاافمػػيهتاافيييكمييكفػػك وا

رةاموتقس اعفاافذات اأعادهااإف اافذاتافيايػعهااإفػ ا عداإاياعهاافسكةؼاافحقيقوا ظاه
ا.افت ر  اافمكيكعي 
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ط ؽا كؿاري كراافيسوي اافيقدي اعس اافتاري امفااسؿاافمقاري ا ػيفامهمػ اافمػؤرخاكمهمػ ااااا
افقايػو ا فا سهمػػااي حػػثاعػػفاافحقيقػ  ا سهمػػاايريػػداأفاي ػػكفاافحقيقػ ا عػػداأفا ػػافاافثػػايوا

افمشػػػػار كفاالػػػػواافحػػػػدثا سهمػػػػاايحمػػػػؿاأمييػػػػ اتحقيػػػػؽاافمكيػػػػكعي اهػػػػكااممػػػػا فاكامكؿاهػػػػكا
كافت ػػردامػػفاافميػػؿاإفػػ اأماطػػرؼاف ػػفايوػػتحيؿاأفاتتحقػػؽاافمتسقيػػ اافمر ػػكةاالػػواهػػذااافشػػاصا

اليػػرضاافػػزمفاشػػري ااثافثػػااهػػكاافمػػكاطفاافػػذمايحمػػؿا ػػيـاافسي رافيػػ ا-افمػػؤرخاكافقايػػوا–افثافػػثا
مااي عػؿاتداسػهاغيػرام تمػؿاك ػذفؾافػفايتحقػؽاك ياع ات ريراح ـاافقايواكأماي اافمؤرخاكهكا

طمكحاافمؤرخاكافقايواهذ اافرؤي اام وػتمكفك ياا اتاسػكامػفاافمػداافتػأكيسو ا فا ػكؿاكظػؼا
افرمػػزامػػفاا ػػؿاافتأ يػػداأفاافتػػاري ا ايم ػػفاأفاي ػػكفاعسمػػاايقيييػػا ا ايم ػػفاأفايرتقػػوافتحقيػػؽا

اتاوػػا ق اإفافػػـايقػػؿاايػػهاتعامػػؿامػػااافةػػدؽاافػػذماتاييػػهاافػػذا رة"اإفاافتػػاري اتعامػػؿامػػاافحظػػ
اممػػكاتاكافسػػذيفا ايةػػيعكفا مػػساأكا سمػػات اكهػػذاامػػااالػػرضاافتأكيػػؿاأكاافقػػراخاتاافمتعػػددةا

يػػمفاافقػػراخةاافيقديػػ ااوػػتدؿا ػػكؿاري ػػكرا ػػآراخاالسوػػي اافمػػدارساافحديثػػ ا1فسحظػػاتاافوػػا ق ا"
شػاراالػوا تا ػهاافػذا رةافيحقؽاالهماامكيكعياافسظػاهرةا ااوػتدؿا طػرحامػكريساافيػا ساكافػذماأ

اافػػػذا رةاافتػػوا روػػػهااافتػػػاري اأشػػػاراإفػػ اافتػػػدااؿا ػػػيفاافػػػذا رةااف ما عيػػػ ااف ماعيػػ اإفػػػ اميهػػػـك
افيرديػػ ا االتكةػػؿاأفاافتػػكاري اتيػػرضاعسػػ اافيػػردامثسمػػااهػػكاافشػػأفا افيوػػ  افسمػػتعسـاافػػذماي ػػداكا

كةػػؿاإفػػ اك ػػكداييوػػهامرغمػػااعسػػ احيػػظاافتػػكاري ادكفاااتيػػاراميػػهامقيػػدا ػػافتقكيـاافموػػتمرات
عيػػػؼا تامػػػفاافاػػػارجايمػػػارسايػػػتطهاعسػػػ اافػػػذا رةا افػػػذااطػػػرحايػػػركرةاتحقيػػػؽاافتسػػػؼا ػػػيفا
افذا رةااف ماعي اكافذا رةاافتاريايايي ا ا عتماداعس اافحسقاتاافمتعػددةافسم تمػااكهػكامػاايمػيحا
افتػػاري ايكعػػاامػػػفاافمةػػدا ي اأكا مػػػاا ػػاؿاهافيػػػا سا:اهػػكامػػاايحقػػػؽاافع ػػكراافزميػػػوا ػػيفامػػػفا

ا.2تاري اافمعسـاكافتاري اافحوا ا ؿاكحت ايكواادالرةاامالؽاافزميوافسذا رةاافتاريايايي ا"ااف

 عداأفااوتدؿا كؿا رؤي اهافيػا ساكافقالمػ اعسػ امشػ س اافتعػارضا ػيفاافػذا رةاكافتػاري  اااااا
عرضامفارؤي ا يراكشمافواكافقالم اعس اافيػيؽاالػوا تا ػهاافتػاري  ايػيؽايػاتتاعػفاوػسط ا

تاافمقدوػػ اافتػػوا معػػتاكاياػػدعتافمرا  ػػ اافحااامػػاتاهافعهػػداافقػػديـاافم مػػؿا ػػافتسمكدااف تا ػػا
كافمػػػداارج  اهػػػذاااف مػػػااأدلاإفػػػػ ارالػػػضااف ماعػػػاتاافيهكديػػػ اميػػػػهامعاف ػػػ اتاريايػػػ اعسميػػػػ ا
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مػػػفا تػػػابازااػػػرك"ايم ػػػفافهيػػػركدكتاأفاي ػػػكفاأبا24فتػػػارياهـاكهػػػكامػػػاا ػػػاخاالػػػواافةػػػيح ا
ري ا افامفاااتراعاافيهكدا"اهذااافكا اا افاميطسقاافسحيػرةاعيػداافتاري  اإ اأفاافمعي االواافتا

 يراكشمافواحكؿامةدا ي اافتاري ااوتدؿا كؿاري كرا ي رةاافترا  اافقسقػ افستػاري اافيات ػ اعػفا
افمكا ااافتري ػ افسػذا رةاكافتػواطرحهػاا يػرفاكراا اكافػذما ػاؿا:اأمامةػيراغريػباعرالتػهامكا ػاا

فات ػػكفا موػػعاهااكميه هػػااكعيكايهػػااييوػػهااتارياػػاامػػفايمػػطاميػػاداافػػذا رةاهػػذ ا افقػػداأرادتاأ
يػكرااا يػر"أماأفاا ا1فسحتيافي ا اغيراأفاا حتياؿا افذ رلا ػدافحػؽا هػااكأفقػ اافقػ ضاعسيهػاا

رالضااوت داداافوػسطاتافستػاري اكافتسػؽاعسيػهاالػوازيزايػ اافتػكاري اا حتيافيػ ا ارالػضاأفات ػكفا
تذ ارماأكاافك ع اافتذ اريػ االقػاؿا:اعةػراا حتيػا تاوػيتسؽاافذا رةامقيدةا مسمكساافيةبااف

 ػؿا2يهالياا اكاوت داداافػذا رةافػفاي ػكفا ػداييػواإ االتػرةازمييػ امحػدكدةاغيػراأيهػاا ايػتاالترتيػاا
هػػذ اافقػػراخاتاافمقت وػػ امػػفاال ػػراافيػػا سا يػػراكرمػػافو ا يػػرفاكرااأكاحتػػ االريػػداريػػؾايتشػػهاالػػوا

هتاام وػتمكفك يااافػذماكظيػها ػكؿاري ػكراعسػ اافتػاري اميػها تا هااػارجاافثػكرةاتعػدات ريػرافسمػي
أشػػاراإفػػ اك ػػكداا فتحػػاؽا ػػيفاافػػذا رةاكافتػػاري االػػوافحظػػ ازمييػػ اهػػواافمايػػو اف ػػفاافةػػدؽا
افموػػػػػ ؿاالػػػػػواافػػػػػذا رةاأكاافمع ػػػػػزةاافةػػػػػتيرةاياتيػػػػػواالػػػػػواافتػػػػػاري افتعػػػػػدداميه يػػػػػاتااف تا ػػػػػ ا

ؽاافيقػيفاكافمكيػكعي اافعسميػ امةػدا ي اافتاريايايي  اغيػاباافشػركطاافتػواتعػدايػركري افتحقيػ
افتاري اتتقسصافمااتو ؿاإرثااالواكثالؽاأكاشػهاداتامػفاأشػااصا ايم ػفاافتحقػؽامػفامػدلا
مكيػػكعي اطػػرحهـااغيػػراأفااف سمػػ اافحيػػ افسشػػاهداكافتػػواتحكفػػتاإفػػ ا تا ػػ اتػػذكباالػػوا ميػػ ا

آلثػػارامػػفا ػػؿاكثػػالؽاامرشػػيؼاافتػػواتعػػكداإفػػ ايمػػكذجا اػػراهػػكاافمؤشػػر اكهػػكا ػػدكر ايحػػكماا
ط يعػػ ا ػػؿاافكثػػالؽافيوػػتاشػػهاداتا مػػااهػػواحػػاؿاشػػهاداتاافشػػهكدا ػػافرغـاعػػيهـ اأيػػؼاإفػػ ا
ذفؾاالافاافك الااافتواتعت ػراثا تػ افيوػتا سهػااأحػداثاد يقػ اأفاافعديػدامػفاامحػداثاافمشػهكرةا

امفاامياـاذ رياتاأحداافياس.   أيهااتارياي افـات فاالوايـك

ةاةاد  ا ييمااافتاري االساميهاأكوااميهااكزمايهايعػافتا طريقػ اأ دا كؿاري كراأفاافذا راااااا
ماتسيػػ  ا ػػدات ػػكفاافػػذا رةامكيػػكعاافستػػاري اف ػػفامػػفاافموػػتع ؿاإفتاؤهػػااأكاأفاي ػػكفاافةػػدؽا
الػواافتػػاري ا ػػديساعيهػػاايوػػتطيااافتػػاري اأفايكوػااكافاي مػػؿاكافايةػػحح ا ػػؿاحتػػ اأفاي ػػذبا
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يوػتطيااأفايسق هػاااكمثافػهاالػواذفػؾاهػكاأفااف ػرالـااشهادةاافػذا رةاحػكؿاافمايػو اغيػراايػها 
اف  ػػػرلايم ػػػفاأفاتحػػػرؼاأكاتػػػركلا مػػػااهػػػو ايم ػػػفاأفايميػػػاااف ػػػثااليهػػػااف ػػػفا ايم ػػػفاييػػػوا
ك كدهػػػااميهػػػاامرت طػػػ ا ػػػذا رةاةػػػاد  اأ ػػػدا ػػػكؿاأفامةػػػدا ي اافتػػػاري اتتيػػػاخؿايظػػػراافتيػػػابا

افتػواك عػتا افيعػؿ اإعػادةاعر كفاافتحقؽاكهػكامػااييػرضاعسػ اافمػؤرخاإعػادةاإيشػاخاامحػداثا
افمرا عػػ اكاف تا ػػ اتتيػػاخؿامقاريػػ ا افػػذا رةاافتػػواتمتسػػؾاافػػكعواكافتحقػػؽاكهػػكامػػاايث ػػتاافشػػ ه ا
افتواأ رتهااأوطكرةااليػدكساهافػدكاخ اشػ ه ا حثػتاالػواافػدكاخاالػواظػؿاثياليػ اافاػكؼامػفا كيػها

اومااكافتياؤؿامفا كيهاعس ااا

كافم تمعػاتادراوػ اتاريايػ افت ػكفاميطسقػااإتمػاـاامهمػ اافتػاري اهػوادراوػ امايػواافيػردااااا
 ػػداياتافػػـاتوػػتمر اأكات ػػاكزااماطػػاخاوػػ قت اأكااحترامػػاامحػػداثات ػػكفاع ػػرة اأكاإحيػػاخافمػػفا
ماتاأويا اف فاهذ اامميي اأكاافمهم احوبا كؿاري كرات ق امؤ س اكيمتس هااالقطامػفاةػياا

 ػػذ ر اةػػاد  اهػػذ ااممييػػ ات سػػتامػػفااافتػػاري اكر مػػاا ػػدامػػات ايحتيػػيهااميػػهاعػػايشاافتػػاري 
اسؿا كفه:اهذااافذالفااف تا وايمدداإفػ اموػتكلاافتػاري اعمػؿاافػذا رةاكعمػؿاعػسجاافحػزفاإفا
عػػسجاافحػػزفاييةػػؿايهاليػػااافمايػػواعػػفاافحايػػراكييػػتحاافم ػػاؿافسموػػتق ؿاك ػػدايةػػؿاعمػػؿا

ا1.فا يام اافمايوداي حتاالواإثارةامافذا رةاإف ا سكغاهذ افكا ايتاإعادةاإيشاخاافمايوا 

هػػذ اافرؤيػػ اطرحهػػاا ػػكؿايتي ػػ افمعاييػػ اك ػػكداطػػريقتيفاالػػوااف تا ػػ اطريػػؽاااتارتػػهامدروػػ ااااا
افحكفيػػػاتاكافتػػػواطرحػػػتاإم اييػػػ اارتقػػػاخاافتػػػاري اإفػػػ امرت ػػػ اافعسػػػـاافحقيقػػػو اكطريػػػؽاافوػػػرديفا

معاييػ اافذيفااعت ركااافتاري ام ردام مكع امفا ةػصا اعس ػ افهػاا اف حػثاافعسمػو اهػذ ااف
أووػتافػػدلا ػكؿاراليػػاا ػافرداعسػػ اافمدروػػتيفا  همػاؿاامكفػػ افقيمػ اافوػػرداكتقػديساافثاييػػ افػػها
عس احواباافمكيكعي اافعسمي االاتاذامك ؼاكوطاامفاافيي ادكفاا  تيػاعاافتػاـا ػها ػاؿ:ا"ا
فحػؿاهػذ اافمشػ س ا اأكداا وتوػسـاإفػ اافحػػؿاافوػهؿاافػذمايتشػ ثا ػافقكؿاإفاافتػاري ام حػػثا

يةيهاأدباكيةيهااآلاراعسـاكافاأ وتمكفك يااافتاري ا اتوتطيااإ اأفاتو ؿاهػذ ااغامض
ا2افحاف ا وي ااهذ اا يتقالي اافوهس ا اتتكاالؽامااطمكحوا".
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فا ػػػػػػافاافرهػػػػػػافا“يػػػػػػكفوا ػػػػػػكؿاري ػػػػػػكراأهميػػػػػػ ا افتػػػػػػ افمرحسػػػػػػ ااافوػػػػػػزدا يػػػػػػثايقػػػػػػكؿ:اااااااا كا 
 االػػػ فاهػػػذ اافمرحسػػػ اهمرحسػػػ اافوػػػرد ا اام وػػػتمكفك يااام  ػػػرايقػػػرراالػػػوامرحسػػػ اافتيوػػػير/افيهـ

تيهػػواافرهػػاف اإذاأفاالػػواافمرحسػػ ااف تا يػػ اي عسػػفاتمامػػااعػػفاافقةػػداافتػػارياو اأماافقةػػدامػػفا
 ػػػؿاإيػػػهاالػػػواهػػػذ ا”ا مػػػا“تمثيػػػؿاافمايػػػوا مػػػاا ػػػداحةػػػؿ امهمػػػاا ػػػافاافمعيػػػ اافمعطػػػ اف سمػػػ ا

يرالعهػػػااافتػػػاري اإفػػػ ااافمرحسػػ اافثافثػػػ ات ػػػرزا قػػػكةاا وتعةػػػاخافااف  ػػػرلافسػػػذا رةافسمايػػػواكافتػػػو
ك ػػداوػػ ؽاف ػػكؿاري ػػكراأفاتيػػاكؿا يػػي اافتػػاري اهػػذ امػػفازاكيػػ اافعس ػػ اا1”اموػػتكلاإعػػادةا يػػاخ

  1985-1983افكثيق ا يفاافتمثؿاكافح و االوا تا هاافزمفاكافورداه

يعػػػافتا ػػػكؿاري ػػػكراإ وػػػتيمكفك ي اافتػػػاري اايطس ػػػاامػػػفام ػػػدأيفارليوػػػييفاافم ػػػدأاامكؿاهػػػكااااا
ا هتمػاـا افكا عػ اا  تماعيػػ ا وػم امشػػتر  افسيمػاذجاافتيوػػيري اكهػذااافتػػاري اا  تمػاعوافػػيسا

اا  تماعي ا  م ردا طاعامفا طاعاتااف حث ا ؿاااتيارافحقؿا عييه اهكاحقؿاافعسـك

اا  تماعيػ اكافم دأاافثايواي هـاتقطيااافتاري االواهذااافحقؿاهياايتميزاافتػاري اعػفا قيػ اافعسػـك
 ػػافتر يزاعسػػ اافتتييػػراكا اتسالػػاتاأكاافت اييػػاتاافتػػواتػػؤثراالػػواافتتييػػرات امػػاامػػااتحمسػػهاهػػذ ا
امايرةامفاد ف ازميي ا ّيي  اكهذ اافد ف اافزميي اهواافتواحمستاترات ي االوا تا اتااليريايػدزا

ؿ اتمتدامفااممداافطكيػؿاإفػ ااممػداافقةػيرامػركراا اممػداافػدكرما اكتشػيراهػذ اافد فػ ا ردكي
افزميي اافمتعددةاإف اتيكعاأيماطاافتيويراالواافتاري االػواهػذااافةػدد ايوػتعيدا ػكؿاري ػكراال ػرةا

 ا كفاأيهافػيساهيػاؾاالػواافتػاري ا1971 كؿااليفاافمع َّراعيهااالوا تابا يؼاي تباافتاري اه
الػواافتيوػيرايحظػ ا امتيػازااػاصا اايتيػاكؿا ػكؿاري ػكرامدروػ اافحكفيػاتاافيريوػي اامػفايمػط

هيميػػتاعسيهػػااافةػػكرةا”امتػػامرةا  ػػرل“ تحػػكؿا  يػػراالػػواتةػػكراافتػػاري اكميه يػػ اتدريوػػه ا ػػػيا
 ردكيػػؿا ااكتت سػػ اافوػػم ااإ وػػتيمكفك ي اام ػػرزاالػػواافػػر طاافػػػذمااالردييافػػداافعافيػػ افشاةػػي 

افمقيػػػػاساا  تةػػػػادماكاف تراالػػػػو اافمقيػػػػاساافمػػػػا راكا تةػػػػادم اأمااأ امػػػػهاهػػػػذااامايػػػػرا ػػػػيف
ا  تةادااف معواافمهتـا افك الااافشامس ااف  رل امفا ه  اكااتياراافحق  اافطكيس امػفا هػ ا

 ا”تػػاري اافعقسيػػات“ثاييػػ اثػػـايقػػؼاعيػػدا يػػؿامػػاا عػػدا ردكيػػؿاافػػذما سػػكراتك هػػاا ػػالـاافػػذاتاهػػكا

                                                           
1
  211صا- ِرجغ ساتك ذورٖ تٛي د٠ىٛد، اٌٛجٛن اٌدِاْ ٚاٌسرن، - 
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اافعقسيػػػ اميػػػذامرحسػػػ اتأوػػػيسااكامزمػػػ اافتػػػواأعق ػػػتاهػػػذااافتك ػػػه ييقػػػبا ػػػكؿاري ػػػكراعػػػفاميهػػػـك
ا.افحكفيات

يقا ؿا ػكؿاري ػكراتػاري اافعقسيػاتاهػذااكمآز ػها أال ػارام مكعػ امػفامي ػريفاافػذيفاتمػردكااعسػ ا
 ا 1969هافيمكذ  اافرال ػ االػوامدروػ اافحكفيػات اكااةػ اميشػيؿاالك ػكاالػواحيريػاتاافمعرالػ ا

  اافسػػػػػذافايقتر ػػػػػافامػػػػػفاةػػػػػيت اافتيوػػػػػير/افيهـ ا1975كميشػػػػػيؿاكوػػػػػيرتكاالػػػػػوا تا ػػػػػ اافتػػػػػاري اه
اتيػػكعااؿامقػػاييس افموػػتعارامػػفاالػػفاروػػـا (Jeux d’échelleكيتيحةػػهاايطس ػػاامػػفاميهػػـك

افارالطاكافهيدو اافمعماري اكعسـااف ةرياتا ماايظهرامفااػسؿاافعمػؿااف مػاعواافػذماأدار ا
عػادةا تا ػ  ات ق اافموأف اامواوي االوا ؿاهذ ااممكراا1996 اؾاركالواعاـا موأف ا تا  اكا 

عادةا ياخ اموأف ارؤي  اموأف اتأكيؿاكمعي اذفؾ ا حوػباتيػكعاأيظمػ اافمقػاييسا موأف ا ياخاكا 
يمػػااافعس ػػاتاافتػػوا قيػػتااييػػ ا هػػذ  اأفامػػاايظهػػراعيػػدماايتيػػراافمقيػػاسافػػيساهػػكاافتوسوػػؿ اكا 

اافمقيػاساالػواافهيدوػ ايهػـاافمػؤرخ مفاعمسيػ ا تا ػ ا“اعس اافموتكلاافما راكتارياواإفاميهػـك
 اذفػؾاأفاافاطػاباافتػارياواي  يػ اعسػ اطريقػ اعمػؿا”افتاري اهوا معي امعيفاعمسي اهيدوػي 

يا ز اك ؿاعمؿايا زايػداؿايػمفامحػيطامشػاداوػا قا اإفاإعػادةا ػراخةاافمايػواهػواإعػادةا
عادةااف ياخاهواأعماؿامأفكالػ  فػدلاا ياخ اكأحيايااعس احواباتهديمياتام سي :ااف ياخاكافهدـاكا 

افمػػػؤرخاالػػػواهػػػذااافموػػػحاام وػػػتمكفك ياايقتػػػرحا ػػػكؿاري ػػػكراالػػػوايقػػػد اافتػػػارياوافكيػػػااتشػػػتتا
اافعقسي اافي ا واافذماةعباتيوير ارغـا ثػرةا افتاري االوايهاي اافقرفاافعشريفااوت داؿاميهـك

اافتمثؿ“افتيويرات ا ػرا اتيػكعاافمقػاييس اهػذااافتيػكع ا”اميهـك افذمايتياوباماااوػتعما تاميهػـك
ااف ردكيػؿاهيػاايظهػراهػذااافتػاري ااف طػوخا ػيمطا  افيظراإف اويادةاافتاري ااف طوخاالواافميهػـك
مفاأيماطاافتتييراا  تماعيافاتيكعاافمقاييساهػذااكتػدااستهااتيػرز االػواافتأكيػؿاافػذمايقترحػها
 ػػػكؿاري ػػػكر اال ػػػرةاافتمثػػػؿاأكاافتةػػػكر ا كيهػػػااام ثػػػراديياميػػػ االػػػواافحقػػػؿاافتػػػارياو اكام ثػػػرا

 يػػرااعػػفاتعدديػػ اافمعػػايواكافتمػػايزاكافتػػزاميفاافمتعػػددافسظػػكاهراا  تماعيػػ اهػػذااافتمثػػؿايشػػ ؿاتع
افمرحسػػ اافيهاليػػ افعمسيػػ ا تا ػػ اافتػػاري  اف ػػفااف اتػػبايشػػدداعسػػ اةػػس اافمحا ػػاةا ػػيفاافتمثػػؿاأكا
افتةػػكر ا ػػػيافحظػػ امػػفاا شػػتتاؿا عمػػؿاافتػػاري  اكافتمثػػؿاأكاافتةػػكرا ػػػيافحظػػ امػػفافحظػػاتا

ا.اتاري ةياااف
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كيشػػ ؿااف ػػاباافثافػػثاافماةػػصافسيوػػيافاإطػػاراافسيقػػاشاحػػكؿاموػػأف االػػػواامػػااافيوػػياف:اااااا
غاي اامهميػ  اهػواافعس ػ ا ػيفاافعيػؼاعسػ اافيحػكاافػذمايظهػر اتػاري اافقػرفاافعشػريف اكوػ ؿا
افتطسػػااإفػػ اذا ػػرةاعادفػػ اع ػػراا عتػػراؼا اإوػػاخةاكافمقػػدرةاعسػػ اافتيػػرافاك قيػػي اافتيػػرافاهػػذ ا

إفاموػػػاراافتيػػػرافاحػػػيفايعػػػكداإفػػػ ام ػػػافاأةػػػسه اكحػػػيفايػػػتـا“ياػػػتـا ػػػكؿاري ػػػكرا تا ػػػهايقػػػكؿ:ا
ا عتػػراؼا افػػذاتاالػػوامقػػدرتهاااماس يػػ اامواوػػي اكهػػواتحمػػؿاافت عػػ  ايةػػ حاافوػػؤاؿاهػػكاأما
يظػػرةاتوػػمحافيػػااتأمستيػػااحػػكؿاالعػػؿاافتيػػرافا ػػأفايسقيهػػااعسػػ ام مػػؿاافػػدرباافتػػواا تزياهػػااالػػوا

اأمراافذا رةاكافتاري اكافيويافاك دا موتهااركحاافتيرافواهذاااف تابامااهك

يتعسػػػؽا حػػػدكدا”اإفااف ػػػكاباعػػػفاهػػػذااافوػػػؤاؿاامايػػػرايشػػػ ؿايكعػػػاامػػػفاااتمػػػ اافااتمػػػ اااااا
افذا رةااإيوايي اكافتاري اافذمايع زااإيوافاعفااإفماـا  ؿاشمكفيتهاميها ايوتطيااأةػسا
أفايتػػذ را ػػؿاشػػوخافػػذااكظػػؼا ػػكؿاري ػػكراافتأكيسيػػ امػػفاا ػػؿااإحاطػػ ا ػػهاحيػػثاأفاافيوػػيافاا

يعػػدااالعػػاؿافتيػػادماامحقػػاداكافةػػراعاتا االافتػػاري ايث ػػتاأفاافعيػػكاافعػػاـاافػػذماط ػػؽاالػػواأثييػػا
إفاافم تمػاا ايوػتطيااا–عػدـاتػذ راافشػركراا–كويس اوياوػي امثافيػ اافتحقيػؽاافوػسـاامهسػوا

أفاي ق اإف ايهاي اغايػ ااعسػ اييوػهارغػـاأفاافشػعرااإغريقػواط ػؽام ػدأااإيوػيافامت ػاهسا
 راراافوياو اكافتوات دكاك أيهااتريدااإرغاـاعس اعدـااوتر اعااااماايي تػوااوػتر اعهااهػذاا

افاييتحا هارواف اافرمزا اميػهاا ػداي ػكفااري كرا ها كؿاأرادتعارضا يفاافوياوواكافشاعرااف
افيوػػيافايقييػػاافسػػذا رةاأكاهػػدماافكظييتهػػااف ػػفاالػػواامةػػؿاهػػكاشػػرطاالػػواوػػسمتهاا ا فاد ػػاا

ا ػػػؿافسيوػػػيافاكافمتمثػػػؿاالػػػػواف ت ػػػؾااافحيػػػكراكافتيػػػاباهػػػكاافػػػذمايعػػػػززامةػػػدا ي اافشػػػؽاافمق
أفايوػػ ؿاافيوػػيافاك ػػكد االػػواافك ػػكداف ػػفافػػيساعسػػ احوػػابا ػػؿاافك ػػكداا اأمايي تػػوافػػذا رة

ااا.ميهايادـااف عضاالقط

افيويافاييػتحاافم ػاؿافػدمتاظػكاهرامعقػدةافػـاتطػرحاالػواالييميكفك يػااافػذا رةاميهػااتعػافتااااااا
افيوػػيافاافػػذا رةاافمعا ػػ افع ػػ امعقػػدةا ػػيفاافتػػاري اكافػػذا رةاكهػػكايتاػػذاعػػدةاأشػػ اؿاي ػػداميهػػا:ا

افيويافاكافذا رةاافمتسعبا ها:اأكاافمػرت طا تشػكيهاا كافذماةييهايركرماالواواح اافسكعو
امعييػػ ا افظػػركؼاا يدكفك يػػ اكاإاػػراجاافػػذماتريػػد اكوػػالؿااإعػػسـامغػػراض افتػػاري ايتي ػػ ا

فت اهػػؿاامحقػػادا افيوػػيافاافمػػأمكراكافمػػرت طا ػػافعيكاافعػػاـامػػثساميا ػػؿاافمةػػافح ا ػػيفاامالػػرادا
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كفػػػذفؾايم ػػػفااعت ػػػارا تػػػاباافػػػذا رةاا يشػػػكرايايػػػتاافػػػذماأةػػػدر اهيػػػرماافرا ػػػااأكاحتػػػ امثػػػؿام
  اكافػػذاتا1985-1983كافتػػاري اكافيوػػيافاامتػػدادااال ريػػااف تػػا يفا اػػريفاهمػػااافػػزمفاكافوػػرداه

 اكهػػذ اافت ر ػػ  اافتػػوات مػػاا ػػيفاافيهػػـاالػػواافيسوػػي  اكافيهػػـاالػػواافتػػاري  ا1990عييهػػاا ػػآاراه
مد و اكتيهؿامفامدارساال ري ا ثيرة االريوي اكأفماييػ اكأي سكوا وػكيي  اهػواكافيهـاالواافيقداا

 افتوا عستهاييهواموار اافي رما رالدافستأكيسي اافيسويي االواافي راافتر واافمعاةر
يظهػػػرا تػػػاباافػػػذا رةاكافتػػػأري اف ػػػكؿاري ػػػكراك أيػػػهااطػػػاباعػػػفاتػػػاري اشػػػقو اعػػػفاشػػػقاخاااااا

 أيػػهااطػػاباعػػفاحسػػـااإيوػػافافسكةػػكؿاإفػػ اذا ػػرةاعادفػػ ااإيوػػافاالػػواتػػاري امسػػوخا ػػافعيؼ ا
هػػؿايػػت سـاعػػفاتػػاري اشػػقووايتوػػاخؿا ػػكؿاري ػػكرافوػػتاأدرماف يػػوا اأ ػػكؿايػػاافشػػقاخاافتػػاري ا“

 افيعؿاهياؾاامتيازا ايم فاراليهافستاري اكهكاامتيػازاافػذمايوػمحافػيساالقػطا تكوػيااافػذا رةا
 تةػحيحاكيقػداكحتػ ات ػذيباذا ػرةام مكعػ ااف ماعي اإف امااكراخا ؿاذ رلاالعسي  ا ؿا ذفؾا

معيي احيفاتي مشاعس اذاتهااكتتسؽاييوهااعس ا  مهااافااة ا هااحتػ اأيهػااتةػ حاعميػاخا
كةػػػػػماخاأمػػػػػاـا  ـااف ماعػػػػػاتااماػػػػػرلاكتةػػػػػادؼاافػػػػػذا رةامعيػػػػػ اافعدافػػػػػ االػػػػػواطريػػػػػؽاافيقػػػػػدا

فك يػػااسػػ اافيييكمييكاتحػػتامظ“يتيػػاكؿا ػػكؿاري ػػكراموػػأف اافػػذا رةاكافظػػاهراتاافػػذا رما”اافتػػارياو
 اكذفؾا عمؽاالسويواكتارياوايتكصا يااالواثيايااافي ػرااإغريقػو ا” افمعي اافهكورفي افس سم 

 ا(mémé) ااةػػ اأروػػطكاكم حثػػهاالػػواافػػذا رةاكافتػػذ ر اإذايػػد ؽاالػػوامعيػػ ا سمتػػواْميرمػػو
واافتػواهػ“ اأماا وتذ ار افياسصاإفػ اافقػكؿاإفاافػذ رلا(anamnésies)اافذ رل اكأياييو

ا.1”امرةامك كدةاكمرةام حكثااعيهااتقااعس اميتر اتاد في اكتداكفي 

                                                           
1
 32ص -، اٌذاورج ٚاٌراد٠خ، ِظ د ساتك اٌذورتٛي د٠ىٛد اٌّظ د  - 
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 الخأتمة:

 ػػكؿااافتأكفيػػهيهػػواهػػذاااف حػػثاالػػوامكيػػكعااموػػاساافيييكمييكفػػك واأيػػااأ ايوػػعيو اكا
 را ثقؿاةعك اتهاكامتعتهاالػواييػساافك ػت االأمػااةػعك اته اأفاأهميتهاافيسويي اإ اأري كراكا

فػػ اإمػػراافػػذماايػػطريواالتتمثػػؿا اموػػاساالػػوايػػدرةاافدراوػػاتاافعر يػػ احػػكؿاالسوػػي اري ػػكر اام
فاافػػركحاافقسقػػ اكاافيا ػػدةاأ اوػػتمرار ا مػػااا راختهػػاةػػسي اكاحتا ػػهامػػفامؤفياتػػهاامأتر مػػ امػػاا

فػػ اإاػػرلاالػػواافيسوػػي اافتر يػػ  ا ثػػراافيسوػػي احػػكارااكايقاشػػاامػػااافتػػأكيستاامأفري ػػكر ا عستػػها
ب اكاافتحسيػؿاافييوػواكاافوياوػ اكااآلداااميثرك كفك يػاوػاطيراكا ايباحكار امااافػديفاكاام

ااإيوػػػػايي ا اكاي يػػػػوا الا ػػػػهاكاشػػػػمكفي اأفاتقػػػػراامؤفيػػػػاتاري ػػػػكرافتشػػػػعرا وػػػػع اأكا ػػػػؿاافعسػػػػـك
ا. اممػػاايطػػرحاةػػعك  امتا عتػػهاالػػواموػػاراالسوػػيواغيػػواكامتشػػ ااكامسػػوخا افميا ػػآتاطسعػػه

افتػػػواتعتػػػرؼا قةػػػكرهااكاتياهيهػػػااافاافػػػركحاافيسوػػػيي اعيػػػداري ػػػكرا أيمػػػااهػػػواافػػػركحااف شػػػري أكا
فػػػػ اافحػػػػؽاكاافحقيقػػػػ اكا يػػػػاخاإفاييقػػػػدهااذفػػػػؾاطمكحهػػػػااأشػػػػ ك هاادكفاعثراتهػػػػااكا اتايػػػػواكا
ا.اإيوافيوايي اإ

حسػػؿامكيػػكعاايػػمفاالسوػػي االيسوػػكؼاالقػػطاأيػػهافػػـاي عسيػػواأأمػػاامتعػػ اهػػذاااف حػػثاالهػػوا
حػرزاأ هػا اكاا ػأسا ف اا رتواالواافست اافيريوي اكاالواتر متهػااا ػراتاإييؼاأ ؿا عسيوا

 ثػػرامسلمػػ افتي يريػػاااف زالػػرماكاالسوػػيتيااأ ثػػراد ػػ اكاأ ثػػراغيػػ اكاأعسػػ امػػيهتاالػػواافتحسيػػؿا
الػوااافتأكيػؿاإشػ افياتوسمي االوايظرم اال دؿاافتأكيػؿايؤوػسافتسػؾاافعػكدةاافقكيػ اافعر ي ااإ

وػػسمواشػػ افياتاتيػػربا  ػػذكرهااالػػواافتػػاري اافتر ػػواكاافعر ػػوااإإافيسوػػي اافتر يػػ  اكاهػػوا
يمػاطاافيهػـاأاطاافتيوػيراافماتسيػ  اكايمػأفاتمازجايهاميهتامر بامأاف اا اإياال عس اافوكاخ ا

اافهيرمييكطيقػػاكافيييكمييكفك يػػااكااافتأمسيػػ يطكفػػك واكاافػػد فو اكايتػػالتااف ػػدؿامػػااافيسوػػياتاام
افسوػػايياتاافيريوػػي اافحديثػػ  اكا ػػافاي سكو وػػكيي اكاااةػػ  اكااف ييكيػػ اكاافيسوػػي اافتحسيسيػػ ااإ
السوػػػيي اتوػػػع اافػػػ ااأيثرك كفك يػػػا عػػػاداإةػػػ هايػػػمفاري ػػػكرايتيػػػاكؿا ػػػؿاذفػػػؾا ػػػركحايقديػػػ  اكاي

 اكاتتكوػػطاافثياليػػاتاافمتيا يػػ االػػواافيسوػػي اافتر يػػ اكاتقػػيـا اموػػاسيوػػافامعرالػػ امػػااهػػكااإ
اليمػػاا ييهػػااعس ػػاتات ادفيػػ ا دفيػػ  احيػػثاتثيػػرا ييهػػااافشػػدةاكات ػػرزاةػػراعهااافمريػػراكاف يهػػاا

اتؤوسافعس تهااافت ادفي اكاافت امسي .ييااعفاافايكطاافتواتموؾااليماا ييها اكاأت حثا
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افوػػػياؽاافميهػػػكموافيسوػػػي اري ػػػكراحسسػػػتامكيػػػكعااموػػػاساافيييكمييكفػػػك وااكالػػػواهػػػذا
اافتػأكيستاكاف ػدؿامػاعيداةاح ها يتي  افماػاضامػفاافيقػاشاايأتوافذماا كؿاري كر افتأكفي

تمثسػهاهػكاييوػه ااتحسيػؿافهػذاااف ػدؿاهػكامحاكفػ اأاليػؿأفاعتقػدتاأكاافيسويي اافتر ي اافحديث  ا
 ةػػرؼاعػػفاييوػػواادعػػاخاالهمػػهاالهمػػاامطسقػػااالحوػػبا ػػؿاف ػػكفاااف حػػث  ػػكؿاتمثسػػهاالػػواهػػذااأ

افستأكيؿاهكتط يقه.الهـااذفااالأاليؿ اكافتط يؽيمااي تمؿاالواافيعؿاإاافتأكيؿاييوه

 حيػػثاافيييكمييكفك يػػا ايتمثػػؿاالػػواتطعيمهػػااافسهيرمكيطقيػػاإفاافتطػػكيراافػػذما ػػاـا ػػهاري ػػكرااااا
ا ػهافع ػ ا اكافػر طا ػيفعمسيػ اإيتػاجاافمعيػ ااكافقػراخةاالػوةريااأماـادالرةاييو اافدكراافػذماتقػـك

اكأيطكفك يػااافيهـ كه ػذااياسػصا وػتمكفك يااافتأكيػؿااكافم ادرةاك يفاكأالؽاافتق ؿالياخاافت ر  ا
كيػكحاككيػكحاإ اتػتـاإ ا تأكيػؿاالهػوا اهػاات يػيفاالػواافا اتتـري كراإف اأفاافيييكمييكفك ياا

الػػوااافيييكمييكفك يػػ  هػػذ اهػػواافت ر ػػ ااكيػػكحا ت ػػيفاي وػػطاايييوػػه اي يػػاكيػػكحااافت يػػيف الػػوا
ااا.فسيييكمييكفك يااأفاتتـاإ اتتـاإ ا تأكيؿا ايم فهذااافمعي ا

ميهمػػػػاااكافهيرمييكطيقػػػػااكحا ػػػ ا ػػػػؿيتيػػػحاأفاافتػػػػدااؿا ػػػػيفاافيييكمييكفك يػػػاااشػػػػؽاممػػػا
كدفيػػػؿاعسػػػ اأفاافػػػيصا ايم ػػػفا حػػػاؿامػػػفااكشػػػمكفي  ركالػػػ ادفيػػػؿاعسػػػ اعافميػػػ اافمعاف اػػػرل 

إيمػػػػااي يػػػػباأفاتتظػػػػاالرااكاحػػػػدة امحػػػػكاؿاأفايحػػػػ طا ػػػػهامػػػػيهتاأكاأفاتوػػػػتيزؼاد  تػػػػها ػػػػراخةا
اي س .اك   اييي هذاااف الفاامزفواافذماافسيص  كافرؤل اادم افياتكاآلافمياهتا

فا سيهمػػااأكاحػدةامػػفاحيػػثااالمهمتهمػػا اااكافهرمييكطيقيػػااافيييكمييكفك يػاستقػػوتمػػااك ثيػراا
كمكيػػكعاإيػػهاافمػػؤكؿااأييػػا اإيوػػافاافتػػواتمثػػؿا ييكيتػػهاهػػكااك يػػافا ييكيػػ إييػػاحاافحػػاك ت

فػػدلاري ػػكرام ايػػ امرمك ػػ اعسػػ اوػػاح ااافتأكيسيػػ تقسػػدتاافيسوػػي اافقػػداافك ػػتالػػواييػػسااافتأكيػػؿ
اافتأكيػػؿحقػػؿااؿك تا اتػػهادااػػهتمامػػاتامي ريهػػا.اإاةػػ حتايػػمفكأافي ػػراافتر ػػواافمعاةػػر ا

 ميػػااافيسوػػياتاافتػػواادعػػتاافقػػكؿا افيوػػقي  ااكاف سػػواعسػػ فػػدفيؿا ػػاطااعسػػ ااييتاحػػهاافشػػامؿا
ا.كافحقيق اافمطسق 

"اافتػػأكيستالػػافاري ػػكرايسػػحاالػػوا ت ػػهاااةػػ احػػكؿا"الركيػػد"اكا"ةػػراعاااممػػركالػػواحقيقػػ ااااااااا
"مػػفاافػػيصاافػػ اافيعػػؿ"اعسػػ امقار ػػ افستعػػرؼاعسػػ امشػػركعهاافيسوػػيواافػػذماتياكفػػهامػػفااػػسؿاك

الػواافتحسيػؿااتػهأكمػدلا راتؤوػسافموػتق ؿاافيسوػي  ااكا ال ػاراافتػوطرحهافس ثيرامػفاافميػاهيـ ا
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ااك اوػػػيماافيسوػػػيي اافوػػػا ق  ااكيقػػػداافيظريػػػات اكافتأكيػػػؿ عسػػػ اعمسيػػػ ااأوػػػاسافاتيظيراتػػػهاتقػػػـك
ا.ااكميراثاافتأكيسي يراثاا يطكفك يااافتكاليؽا يفام

الػػوامرحسػػ امػػفاافػػزمفااي ػػازااهامػػاافسي ػػراافتر ػػو ااكافاشػػ ستكافا سيػااافاافيييكمييكفك يػػا ااااا
ي ػػكفاافتي يػػؾاهػػكاافةػػيت اافتػػواتمثػػؿاتػػارياوااكمػػفا عػػدهاف يهػػاات ػػدكايهايػػ افستقسيػػداافتر ػػو ا

ي يػػػػؾاافمر زيػػػػ ااف ييكيػػػػ امطسػػػػبا ديػػػػدااي ػػػػداامػػػػفاايطػػػػسؽااكفػػػػوايحػػػػكاالهػػػػـاافميتااليزيقػػػػااإفات
فاتسشػو مااهكامطسباف ػؿاافيظريػاتاافتػواتتا عػتا عػدااف ييكيػ .اااالييكمييكفك ي اؽا يوػحااكا 
عكيةػػػ ا ااأزمػػػ  ا ايعيػػػواحوػػػباري ػػػكراكافيمػػػاذجاافتيوػػػيري اكاالػػػكؿاا يديكفك يػػػ افيسوػػػيي  ا

كهػذااالهااافحقيقػ اافمطسقػ  ايم فاافاركجاميها ا مااافاافيقدااف ذرمافسميتااليزيقاارا اااف اادع
الػػ فاادرا يػػاافسزمػػ ا ااك تع يػػرا اػػر.ااإيوػػايوافك ػػكداافمكيػػعه مقتيػػا ا ػػؿامحاكفػػ اايستػػو

ا اممااي عؿادكراافيسوي اافمعاةرةاةعباعس ايحكاد يؽ.أارلاأزم يكفدافياا

ماتسيػ اكامت اييػ ا اتوػتيدااتػأكيستأماـاهذااافشعكر االافاري ػكرايػدعكامػفااػسؿاالسوػيتهاافػ ا
افػ ايظريػػ امحػػددةاكامطسقػ  اكاهػػذاامػػااا ػػد االػوامقافػػها"اتعػػارضاافتياوػيرا"ا حيػػثايؤ ػػدا ػػافا
ا اػػتسؼاامػػرامشػػركع اكايػػركرماحتػػ اييػػمفاا وػػتمراري افسي ػػرا ةػػي اعامػػ  اكافسيسوػػي ا

مػػازؽااحييمػػاارألاافاافعسػػـاافحػػديثاالػػوارهايػػد  ةػػكرةاااةػػ  اكاهػػذاامػػاا ػػافا ػػدافمػػحاافيػػها
افميتااليزيقػػػااميػػػػذااالسطػػػكفاكةػػػػك اافػػػػ اييتشػػػه اكاافحػػػػؿاهػػػكاك ػػػػكداحػػػػكاراتوػػػاؤفوادالػػػػـا ػػػػيفا

كااف ييكيػػ  اع ػػرا ػػؿاافظػػكاهراافمعقكفػػ  اكاغيػػراافمعقكفػػ اافتػػوات شػػؼاهػػذ اافةػػس اااإيوػػاف
اعسػػػػ امثػػػػؿاافتيػػػػكير اكاا وػػػػتيعاباافشػػػػامؿافحػػػػدكدااالقيػػػػاااافتأكيػػػػؿامزفيػػػػ  ااما  اعت ػػػػار ايقػػػػـك
كشػػ َّؿاا يعطػػاؼاافهيرمييػػكطيقواعيػػداري ػػكراايعطاالػػانافتكيَّػػاناالػػواالسوػػيته.اف ػػفافػػـااافتػػارياوا.

اهاتافااا إف اإهماؿااف عديفاافيييكمييكفك واكافتي ػرماالػواالسوػيته.االسقػدا قيػتااا يعطاالافتيضر
عيػػػد  اك قػػػوامثػػاؿاافيسوػػػي اافتي ريػػػ اهػػػكاافسهرمييكطيقػػػاافيييكمييكفك يػػااهػػػواا التػػػراضاافموػػ ؽا

اافميعطػػػؼاافهػػدؼاافػػػ ذماتوػػػع اهيرمييكطيقػػػا اإفػػ اافكةػػػكؿاإفيػػػه.اك  سمػػػاتاأاػػرل افػػػـاييػػػضر
افهيرمييػكطيقواكافستػكماالػػواالسوػيتهاإفػ اافتاسػػواعػفاالسوػي اافػػذاتافةػافحاالسوػي اافستػػ االهػكافػػـا

اتمكيػاييةؿامطسقانا يفاالهـاافذاتاكالهـاافعسماتاكافرمكزاك ػؿاافتع يػراتاعػفاافحيػاةاافتػوا
اي وِّداهذااافيهـااماير افدلاري كر اطريقانايركريانامفااسفهااتسؾاافذات.اكا
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 ما حكار الو افداكؿ حاكؿ اف داي  اليو  افذاتري كراالوامش س االهـا محاك ت ظهرتاااااااا
ارري ػكا اسػص ؛ افػزمف مػركر مػا ف ػف اف ييكيػ   ػذفؾاكيقةػد ؛ افػذات عسػ اافتأكيسيػ اافمتعافيػ 

ي ػادافسػيصا ػراخةام ػرداتعػدافػـاافهيرمييكطيقػاامف .معػااافتػأكيسيفا ستػااعسيػهاتتييػراأيػهاإفػ  اكا 
افذاتػػه ااإيوػػافافيهػػـاافكحيػػداافطريػػؽاأةػػ حتا ػػؿا اافظػػاهراافمعيػػ اكراخاوااف ػػامفافاػػامعيػػا 
اافتط يقػػػاتا ماتسػػػؼاري ػػػكرااوػػػتعافا ػػػداك اافياعسػػػاافػػػذاتاهػػػذ اك ػػػكداعسػػػ احتػػػ افس رهػػػافا ػػػؿ

اكالعػؿازمػافامػفاك كدهػااكعياةػرافسػذاتاأاليػؿاالهـاإف افسكةكؿاافيقدي اامد ي اكافمماروات
ا.افمم فاعس امييتح ادالماات ق احت اكتأكيؿا راخةاكورداك تا  إف 

كامػػااياسػػصاإفيػػهاالػػواامايػػرااأفاري ػػكر االػػسايػػكداأفاي ػػيفافيػػاا شػػ ؿاكايػػح امةػػادرةااااااا
 اإ اأيهػػػػااتعمػػػػؿاعسػػػػ اتمديػػػػداميظكمتػػػػهاهايػػػػد ر ا أيهػػػػااتػػػػديفافمػػػػارتفاافهرمييكطيقيػػػػ السوػػػػيتها
 ا مػااأيهػاا افمكدعػات امفااسؿا  كفهاا أياة اهذ اافسي اافطكيسػ اافمتعسقػ اافتيكييي اافهيمي 

أمااالتػػػراضااافعسػػػـامف اأكاغػػػاداميراإفػػػ اأاػػػذاهايػػػد ر  سػػػتاكعػػػفاطيػػػبااػػػاطر ا ػػػأفايعمػػػدا
ةادرامفاتمكيااافموسكبامفامزاعـاافعسـ اعيداري كر ا ايتيواك ايومفامػفا ػكع ا ػكفا
م اييػػػػ اايع ػػػػاسا اموػػػاساعيػػػػد اهػػػكاافتأمػػػػؿاافاػػػاصا افػػػػذاتايحػػػكاافمكيػػػػكع اأماافك ػػػكد اكا 

اافتحسيستاكافتيويراتاافتواتتر مهااافذاتات ا امكيكعاافك كد.

ازاري ػػكرافسػػذات االػػواتسػػؾااف تػػباامايػػرةاافتػػواأفيهػػااالػػواكمػػفاهيػػاايعػػوا ػػدناافمػػاذااايحػػااااااا
مؤفػػؼاالسوػػي اافػػ فاذاتيػػ ا ػػػػ:اافيوػػياف اافػػذا رة اافتػػاري  اافػػذاتاعييهػػاا ػػاآلار االهاتػػهاافار ػػ ا
افميا لػػ  ا اتعيػػواافعػػكدةاإفػػ اافػػدازيف ا ػػافمعي اافهيػػدغرم اكف ػػفاهػػواطػػرحات ػػامسوااػػاصا

 ايم ػفاأفاييهػـااف ػالفا معػزؿاعػفا ييكيتػه االيهػـا اكاف ييكيػ امعنػا اال حوػباري ػكر ا افداعيف
اف ػػالفامػػرت طا عس ػػ اتػػأثيراكتػػأثرا اأ ثػػراك اأ ػػؿ اكمفاافتقػػكيضاأكاافتهػػديـاافهيرمييػػكطيقو ا

".اافهرمييكطيقيػػ  حوػػباري ػػكراهػػكامعيػػوا افػػذاتاكحػػدها اكهػػذاامػػااأطسػػؽاعسيػػها"الييكمييكفك يػػاا
فػػيسا أ ػػؿاأهميػػ  احتػػ ا ايقػػكؿاافسيييكمييكفك يػػااافهرمييػػكطيقوك يػػاخناعسػػ اهػػذا االػػ فاافميعػػرجا

ا.فسهرمييكطيقااافيييكمييكفك و كهري امفاافميعرجا

اييتقػػدا اميه يػػ اتأكيسيػػ اإفػػ ايقػػكداافػػذماافم اشػػراغيػػراافطكيػػؿافسطريػػؽات ييػػهاإطػػاراالػػواااااااا
اعسػػ اافمعتمػػداافمثػػافواافتيوػػيراااةػػ ا كاي هػػا االيػػ عضاهكوػػرؿاأييػػااالييكمييكفك يػػااري ػػكر
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االهػػػـا مفاااذاتيػػػ االييكمييكفك يػػػااتأوػػػيساالػػػواهكوػػػرؿازعػػػـا مػػػاايػػػرالضااكافم اشػػػري افحدوػػػي ا
اوػسكؾادكف" ػدمااتميػواأفاري ػكراحوػبايم ػفا اعيهااهكوػرؿاتحدثاافتوااف شري اافمعاياة
ايحر هػػااافتػػواهكوػػرؿاالييكمييكفك يػػاا اػػسؼ"افرمػػكزاتأكيػػؿاهػػذ اميعطػػؼاكهػػو اامستكيػػ اطريػػؽ
ا.اافتأمسي اافيسوي احسـ

اال سهمػػػا اافسهرمييكطيقػػػااامتػػػداداتظػػػؿاافيييكمييكفك يػػػااالػػػ فااف ايػػػب اهػػػذااماعػػػدااكأمػػػاا
اعسػػػ ا ثيػػػرةامكايػػااكالػػػوا تػػابامػػػفاأ ثػػراالػػػوايؤ ػػدافػػػذفؾاافػػييس افيهػػػـاتػػػأمسوام ػػرسامػػيهت
 :يقػكؿاافػذماكهكافيييكمييكفك يا ااتطعيمهااأكاافيييكمييكفك يااالواافهيرمييكطيقاغرساايركرة

اافك ػػتاالػػواف ػػفا ا افظاهريػػ اتػػتطعـاأفاافهيرمييكطيقػػااعسػػ اي ػػباافقػػكؿااإذفاالػػواأتػػرددافػػف"
اديـتهػػػػػاعػػػػػفاأييػػػػػااتحػػػػػدثاافيييكمييكفك يػػػػػااالػػػػػواافهيرمييكطيقػػػػػازرعااعػػػػػفااليػػػػػهاتحػػػػػدثاافػػػػػذم

اافهكوػرفو ازيهػااالػواافيييكمييكفك يػاهكااافهيرمييكطيقاهدمتهااكماافسيييكمييكفك يااافهيرمييكطيقا
اميػػهامحاكفػػ اكالػػواوافتعػػافام ػػدأاااةػػ ا اعثراتهػػاااكيقالةػػهااتت ػػاكزاتأكيسيػػ اعسيهػػاايوػػسطاإذ
اافػػذماافيسوػػيواافتقسيػػداأميػػزاأفاأحػػباي ػػد ايقػػكؿاافيييكمييكفك يػػاكااافهيرمييكطيقػػاا ػػيفاستكوػػطف

اهكوػرؿاالييكمييكفك يػااإف اكييتمواالسوي اتأمسي  يمفاييدرجاإيها:ثسثا اةالصاإفيهاأيتمو
االييكمييكفك يػػػااإفػػػ اكييتمػػػواتأمسيػػػ ا اافيييكمييكفك يػػػاافهػػػذ اايػػػهرمييكطيقا ػػػديساي ػػػكفاأف يػػػكد

ا.افيييكمييكفك ياافهذ اهرمييكطيقاا ديساي كفاأفايكداهكورؿ
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 قأئمة المصأدر بألعرب ة:  - 1

 دد١ُ، ٚ الح اٌغأّٟ سؼ١  :ذر ،فنتمزيهم وفنةسد فنيبكت وفنةسد، فنتلمن ،د٠ىٛد تٛي -6

 -1 ط  اٌّرذ ج، ، اٌج ٠  اٌىراب ناد األٚي، اٌجدء ؤاذٟ، جٛدج اٌفرٔس١ح ػٓ داجؼٗ

2006  
اا -2 اافتايمو ار عهاعفاافيريوي االزمأن  السرد، الزمأن المر ي كؿاري كر  اتر م اوعيد  

اا2006 ا1 ادارااف تابااف ديداافمتحدة اطا03 كرجازيياتو ااف زخا

ااااا -3 ا كؿ  افسيشراف  الت س ر محأ لة ف  فر  دري كر  اأطسس اأوعد  اك يه اتر م :  
 .اا2003كافتكزيا اافط ع اامكف ا

 اتر م اعديافاي يباافديف اافمر زاافثقاالوااإلسسأن الخطأ  فمس ة اإلرادةري كر ا كؿ ا -4
 .اا2003 يركت اافط ع اامكف ا-افعر واافدارااف يياخ

ا -5 ا كؿ  اه رم س ط ق  التأ  الت: دراسأت صراعري كر  اعياشو اميذر اتر م : مرا ع ا– 
 .اا2005دارااف تابااف ديدة اافط ع اامكف ا– كرجازيياتوا

ا -6 ا كؿ  ا رادةالتأ    من السص إلى ال ع   بحأثري كر  امحمد اتر م :  حوافا كر ي  - 

 اا.1،6986ط ٚاالجرّاػ١ح، اإلٔسا١ٔح ٚاٌثذٛز ٌٍ داساخ ػ١ٓ
ا -7 ا كؿ  اافعر ي  االذات ع سةأ كآخرري كر  اافدراواتاافكحدة ا كرجازيياتوامر ز اتر م    

 .اا2005افط ع اامكف  ا يركتا

ا كؿ -8 ابعد ط   تأم  ري كر  امرا ع : امسيت  االؤاد اتر م ػ اميشكراتا  امهي ؿ  عمر
 .اا2006ا اتسؼ اافط ع اامكف ا 

 اتر م اكتحقيؽاكتقديـ:ا كر زيياتو ادارااف تاباالذاكرة،  التأر خ  السس أنري كر ا كؿ ا -9
 .ا2009اف ديدةاافمتحدة اافط ع اامكف  ا

 اتر م :ا ماؿاافحاجايكوؼ اتكيس اتأمالت م تأفز ق ة ف  ال مس ة األ لىدي ارت:ا -60
  2009سيشر ا وراساف
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تر م احوفاافعمرايواوسوس :اافمعرال اافيسويي :اافداراااالستقأد  االعتقأد: كؿاري كر:اا11 -
ا2011راتك قاؿاافويع ا امكؿااف يياخادا

اا-12 اري كر: اتيويؽاالعأد ، الجزا  األ    الثأس ، ترجمة مجم عة من البأحث ن كؿ  
ا2003تكيس ا يفاافح م ا-ف ا رطاجالتحواافتري تي

اا-13 اري كر: امرا ع ابعد ط   تأم ، الس رة الذات ة ال كر ة كؿ امسيت  االؤاد اتر م :  
كتقديـ:اد.اعمرامهي ؿ اافياشر:اافداراافعر ي افسعسـك اميشكراتاا اتسؼ اافمر زاافثقاالوا

اا2006افعر و ا يركت ا

اا-13 اري كر  اسظر ة التأ    الخطأب  فأئض المعسى كؿ اوعيد اتر م  اافمر زا  افتافو 
اا.2003 ا01واافدارااف يياخ اطافثقاالواافعر 

 اتر:اميةؼاع داافحؽ ام س اافعرباكافي راافعافمو ااؿا التأ     كؿاري كر اافيص-14
ا1988 ا3عدد

اافة احاا-15 ا دار اعةيكر ا ا ر اتر م  ا  ااف ييكي  اك اافهيركمييكطيقا ا: ا ريزكيؿ أديت
ا.1993افقاهرةا

ا

ا

 
 
 
 

ا
ا
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 قأئمة المراجع :-2

امهي ؿ اغ- اعمر اتر م  افسيييكمييكفك يا  اافهيرمييكطيقو ا افميعرج ا اف رايداف 
 2007ميشكراتاا اتسؼ اافداراافعر ي افسعسكـ اياشركفااف زالرا ط

.ا يركتاكمشكراتاا اتسؼا:امقدم االواادااليدا ا ر- ا–افهيرمييكطيقااافداراافتر ي افسعسـك
اا.2007_2006ر.اافط ع اامكف ااف زال

ا- اميشكراتا سئمة الة  ة ف  ال مس ة المعأصرة –الك ج ت  المجر ح التحواافمو يييف: .
ا.ا2013لراافط ع اامكف ااطاب.ا يركتاميشكراتاا اتسؼ.ااف زا

 طيقااتر م امةطي اافيحاؿ:ام س اال راكيقدارمييكاكافشعري اكافهي كؿاري كر:ااف سغ ا-

.ميشكراتااإاتسؼا ا كؿاري كرالة رم س ط قأ  الحجأج مقأربة لتأ  م ة عمارةاافياةر:ا-
ا2014اف زالرا 

ا- ااحمد  ا ف امر زامسظ ر ة الحق قة عسد س تشه، مجمة ال كر العرب  المعأصريكوؼ  
ا1998وي اا102/103ا يماخاافقكموا يركتاعددا

ا اتر م :ا ا راعةيكر اافدارااف يياخ عصر البس   ة من ل    الى ف ك أديفا زركاؿ اا-
 ا1986ط:

ا يركت ا، فمس أت معأصرةعديافاي يباافديف- ام س اافمؤوو ااف امعي افسيشراكافتكزيا   
ا2008,ا1 اط:2افعدد:

 ايمفا تاباافك كداكافزمافاكافورد اتر م امن ال ج د ة الى فمس ة المغة كؿاري كر ا-
اا1999وعيداافتايمو اافمر زاافثقاالواافعر و ا يركتاط:

اياةر- اعمارة المغة  التأ   ، مقأربأت ف  الة رم س ط قأ الغرب ة  التأ    العرب  ’
اياشركفاط:االسالم   ا2007,ا1 اافداراافعر ي افسعسـك
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 اتر م ايحواافهكيدم اد.ايكرارسس ة المعأصرةسظرة شأممة عمى ال مس ة ال  افام ركاا-
ا1975ع داافعزيز اداراافمعرال  اافقاهرةا

ا- اهؼ   اافيياؼالك ج ت  المجر حافمو ييو ادار اا اتسؼا-  اكميشكرات اف ياف  يركت
ا2013اف زالر اافط ع اامكف ا

كاتقديـ:اوعيداافتايمو ا .تر م ال ج د  الزمأن  السرد، فمس ة ب   ر ك رديييداككرد:اا-
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 :ملخص

كىز  س  2002-1113لقد لسس الفيلسىف الفسوس ي بىل ٍز ت يى الهسومى حياجه وفكسه مً أجل جطٍى طيقا أو ما ٌسمى بىظٍس

خي...جم إسخفاد بىل  اث عدة مست الىص ألادبي والفلسفي ، والدًني والخاٍز ل، فؤسهم بآزااه في الفلسفت الخـؤمليت وبىاء هظٍس الخؤٍو

كىز مً املبادئ التي جاءث بها الفيىىميىىلىجيا، ودعا إلى جؤسيس هسومىي لم ًمىعه مً طيقا فيىىميىىلىجيت ، إال أن هرا ى ٍز

كىز تهدًمه ليس الفيىىمىلىجيا  إهخقادها ومساجعت املفاهيم الخاصت بها  في ما حعلق بالخفكير املخعالي، فما حاولت هيرومىطيقا ٍز

كىز  إهخقد لكل، إهما الىظسة املخعاليت للراث/التروسىدهخاليت، ال ألنها طغت على املعسفت و الىجىد، ومً هىا  يف فيىىميىىلىجياهىسسل  ٍز

 املعاهاة فهم ألن  ، ذاجيت فيىىميىىلىجيا جؤسيس في هىسسل  شعم لما زفض الحدسيت على املعخمد املثالي الخفسير ،خاصت جىاهبها بعض

ت كىز   حسب الًمكً هىسسل    عنها جحدث التي البشٍس ت. طٍسق سلىك  دون  قدما جمض ي أن ٍز  ملخٍى

كىز للهيروميىىطيقا ًخمثل في جطعيمها بالفيىىمىلىجيا  س الري قام به ٍز بحيث صسها أمام دااسة جالجيت قىامها  ،ومً هىا فإن الخطٍى

ل مً جهت الىص والراث والعالم مً جهت أخسي ،   فكالهما للهسمىيىطيقا، ا امخداد جظل الفيىىميىىلىجيا لكًالخفسير و الفهم  والخؤٍو

 الىفس. لفهم كسسجؤملي م مىهج

ل ، الخطعيم الكلمات املفتاحية كىز ، فيييىميىىلىجيا ، هيرومىيىطيقا ، الخؤٍو  ا: بىل ٍز

Résumé : 

 a consacré sa vie et sa pensée au développement de هLe  philosophe français Paul Ricœur 1913-2005اااااا

l'herméneutique ou de la soi-disant théorie de l'interprétation, Il a contribué ses idées dans la philosophie 

de la contemplation et la construction de plusieurs théories de textes littéraires, philosophiques, religieux 

et historiques ...... ,Paul Ricœur a alors profité des principes de la phénoménologie,Il a appelé à 

l'établissement d'une hiérarchie phénoménologique,Mais cela ne l'a pas empêché de critiquer et de réviser 

ses propres concepts par rapport à la pensée transcendantale, Ce que l'herméneutique  de Paul Ricœur a 

essayé de détruire n'était pas la phoenomologie dans son ensemble, mais la vision transcendantale de soi / 

transcendantalisme, Non pas parce qu'il a submergé la connaissance et l'existence, ici Ricœur a critiqué la 

Phénoménologie de Husserl à certains égards, en particulier l'interprétation idéale basée sur l'intuition et 

rejeté la prétention de Husserl à établir une phénoménologie  personnelle, Parce que comprendre la 

souffrance humaine dont parle Husserl ne peut, selon Ricœur, aller de l'avant sans un chemin tordu, Par 

conséquent, le développement de Ricœur de l'herméneutique est de l'immuniser avec la phénoménologie 

Donc, nous sommes devant le cercle de l'interprétation de base et de la compréhension et de 

l'interprétation du texte et du moi et du monde d'un autre côté,La phénoménologie reste une extension de 

l'herméneutique, qui est une méthode contemplative de compréhension de soi 
Mots clès  : RICOEUR- Hermèneutique- Phènomènologie-Interprètation-Greffe. 

Summary : 
 devoted his life and thought to the development ofهThe French philosopher Paul Ricoeur  1913-2005ااااا

the Hermeneutics or so-called theory of interpretation, Contributed his ideas in the philosophy of 

contemplation and the construction of theories of several literary, philosophical, religious and historical 

texts….., Paul Ricoeur then took advantage of the principles of Phenomenology,He called for the 

establishment of a phenomenological hierarchy,What Hermeneutical Paul Ricoeur tried to destroy was 

not phenomenologyas a whole,But the transcendent view of self / transcendentalism, Not because they 

overwhelmed knowledge and existence,Hence, Paul Ricoeur criticized the Husserl Phenomenology in 

some respects,Especially the ideal interpretation based on intuition as rejected Husserl's claim to establish 

a personal phenomenology, Because understanding the human suffering that Hosserl talked about can not, 

according to Ricoeur, go ahead without a twisted road,Is to immunize them with phenomenology,اSo that 

we are in front of a constituency of interpretation, understanding and interpretation of the text, self and 

the world on the other hand,Phenomenology remains an extension of Hermeneutics,They are both a 

contemplative approach devoted to self-understanding. 

Key words : Ricoeur-Hermeneutk-Phemenology- Interpritation-Gref. 


