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عرروع عررف الوْلَررٌع الوونَررِ "ثررٌم هّهررٌه" ر ْْرريه الظرربهر ثررْف القفرربة الجوىرربنِ للولَرروخ ًرغوثررخ 

 بلْف كاللْْف ًمنيغْْف مز بّيّف.مغإلَ  ب ّؾْالني ن  أمعزجوا  خ،ّ بن اللّنْ  اإل

ن رؾ مرف "االنزوثٌلٌعْرب" ال ز ؾرٌهح ؽرٌم  ثعجبهرروً أ ،نَربنِإهّهرٌه ىرِ ففربة إلَ  فبلولَوخ ثبلنَجخ

ال كفرل فْيرب لل عز رل  ،ًمَلهيب ال نيغِ مؾظٌه فِ "هطبنخ الجرواىْف" ،ِ )الوغجخ فِ الٌعٌك(اإلنَبنالوعل 

ن ال ّ لر ل وائو ٌٍٍ ثواىْف ع لْخ أع بلو الولَوْخ الغيّوح علَ أو ؽوص فِ ن  أو هّهٌه اللّنِ. ًمف ىنب اعزج

 ّ بنِ:إال ّزٌقف علْيب أُ مٌقف 

لو مف ؽْش ىِ ٍؤام فلَوِ رظل معل خ فرِ ن رؾ مرف الزٌقرف لخ اإلأًمَ ...لو غبئت ىنب"النكو الوعلِ لإل

.ب"كهّ   أب ال ن نفلق علْو رٌقو  أالنُ ّ هف 
1

 

 "فلَروْخ   ًظْورخ   ّ ربنلإلهفغ هّهٌه الز لْل الالىٌرِ ال َْؾِ )الالىرٌد الفجْعرِ( الرنُ ّعفرِ  ًىهنا

ً ّهرٌن أ ،ثؾْش ّنؾظو كًه الولَوخ فِ الَؤام ثْن ب ّ زلك اللّف اإلعبثرخ crypto-philosophique" م نعخ  

 ّ بن ؽْش رنزيِ الولَوخ.منفلق اإل

ل انؾَررو قررما كرربن مشرروًال الالىررٌد الفجْعررِ ًالع لررِ إ :ىررٌهّهررٌه الَررؤام اليرربر الررنُ ّفوؽررو  ن  أثْررل 

فيرل مرف ال  هرف إعربكح اٍزهشربع  ،نزشوإلَ  و الولَوخ منن كبنؾإلًْاٍزنون ىف و ثعل الن ل الغنهُ النُ ًعيزو 

 غْو الىٌرِ َّ ؼ فلَروْب ثبٍرزهنبه أًعرو الضرواء ًالع رق فرِ الوهرو الرلّنِ رأًّلِمف منظٌه  اإلّ بنِالقفبة 

عرف الرنض  ن بؽ رشرهلو الزرِ ر ْريه ػروًهح  أٍلٌثْخ ً بن الزٌهارِ( مف فالم الٌقٌع علَ فظبئظو األّ)اإل

 ؟الولَوِ

 ،إعبكح طْبغخ العالقخ اإلشرهبلْخ ًالنظوّرخ ثرْف الولَروخ ًالرلّفإلَ  ىنا الَؤام ىٌ النُ ٍْلفع هّهٌه ن  إ

 ،َر  ثربلزٌرو الرلافلِ ًالؾٌّْرخ الَرغبلْخِ رز  الزر ثعل مب رهرٌن عرف فلَروزوأىِ  ،رٌفْ ْخ رألْوبدكًن الجؾش عف 

لرق علْيرب عجربهح "الٌٍربؽبد ؽأّؾرلك ليرب مقربهط غْرو نَر ْخ ًال كلْرخ  apories "مزبىبد"إلَ  ًروؼِ كًمب

فبق الزِ ّوزؾيب ال نعوط الغلّل النُ َّرلهو و آإلًْرعنِ ثبلنَجخ  mediations imparfaites غْو ال هز لخ"

 فِ ٍؤالو الولَوِ.
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 P.Ricoeur: Soi-meme comme un autre, Seuil, Paris, 1990, p 36 
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ففٌؽ الز بً ثْف الولَوخ ًاللّف ثوىد رجبعب فِ مَبه هّهٌه الولَروِ  ن  إف ىنا ال نظٌه ّ هف ال ٌم م

ًىرِ مرب ّ هرف ع عيرب فرِ كًائرو  شرغلزو عجو ال زبىربد النظوّرخ الزرِ رٌقرف عنرلىب فرِ ال جبؽرش الهجروٍ الزرِ

 .فِ ال ٌم ًالوعل ًالَوك ًالع ل األفالقِ :ْخ الوبعلخ"اإلنَبنىلْخ "األ

القْررٌؽ يررب رَرر ؼ ثبٍزهشرربع ن  أنعز ررل  ن ن ررف ىنررب عنررل مورربىْ  صالصررخ مؾٌهّررخ فررِ فلَرروخ هّهررٌهأّ هررف ً

 .الومي ًالَوك ًاالٍزعبهح :ًىِ ؽَت عجبهرو( ّ بن الزٌهارِ)اإل الٌاطلخ ثْف النظْف الولَوِ ًاللّنِ

ٌه رؾلْلْررخ اإلهاكح الجشرروّخ فررِ ع لررو ال ٌٍررٌعِ "فلَرروخ لررَ الزررِ اشررزغل ثيررب هّهررًمررف اإلشررهبالد األ

.اإلهاكح"
2

 

" الرنُ ّظيرو فرِ االنيّربػ الجشروّخّنفلق هّهٌه فِ رؾلْلْزو لإلهاكح الجشوّخ مف موبهقخ "رنبىِ الؾوّرخ 

 م رررب ّؼرررعيب فرررِ ًػرررعْخ "اٍرررز الم رجعرررِ" ،الغرررنهُ ثرررْف الشرررعٌه ثبالفزْررربه ًالعغررري الوعلرررِ عرررف رؾ ْ رررو

independence dependante
3

لَْرذ . كواىربد الٌاقرع ال وروًع علْيربإيب مؼفوح ل جٌم ن  أًىٌ مب ّعنِ  

فْبد ؽجْعْخ ًقْ ْرخ ًٍرلؾ مف مع:  علَ قجٌم مب ال روعلوال  إثل ال ر ٌر  الؾوّخ مف ىنا ال نظٌه "فعال مغوكا"

 مزؾه خ.

 ،ًرعغري عرف ؽلرو ،ًرظرفلر ثرو ،النُ ىٌ مب رالقْو اإلهاكح le malفِ ىنا األفق رزنيم إشهبلْخ "الشو" 

ًػعْخ القفْئخ. مف ىرنا ال نظرٌه ّروفغ هّهرٌه كرل ال ؾربًالد الولَروْخ إلَ  فززؾٌم اإلهاكح مف أىلْخ الوعل

 كرل ىرنه ال ؾربًالد روؼرِ ن  أمعزجروا  هاكد الزوَْو الع النِ ل شهلخ الشو فِ ثعلّو الفجْعِ ًاألفالقرِأالزِ 

ىاءه ًىرٌ فعرل ال ٌاعيرخ إثرلال مرف ال ٌقرف الٌؽْرل ال  هرف رقوْوي رب ً "عنهّخ" الشرو ً"فؼرْؾزو" ر ٌّوإلَ 

 ًالوفغ.
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 Ricoeur: philosophie de la volonté. 

T1: le volontaire et l'involontaire, Aubier, 1950 

T2: Finitude et culpabilité 1,l'homme faillible, Aubier ,1960 

T3:Finitude et culpabilité 2,la symbolique du mal, Aubier, 1960 

3
 le volontaire et l'involontaire, Seuil, 2009, p 454 
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لْيرب رغوثرخ الشروإالنارْخ الؾوح ك رب روؼرِ للقوًط مف موبهقخ اإلهاكح 
4
 le َّزهشرف هّهرٌه "الومري" ،

symbole  ثبعزجبهه "َّ ؼ ثبلزوهْو" الزأًّلْخمف ؽْش فبعلْزو"
5
هْو ثهشروو عرف رغربهة إنَربنْخ ال رنربم ثربلزو 

الناد علَ نوَيب ًفق م زؼْبد "الهٌعْزٌ ال زيرلر" الرنُ  بفيٌ مف "الٌٍبئؾ" الزِ رزعوع ثي ،النارِ ال جبشو

.ع بلو األفْوحأرؾلس عنو فِ 
6

 

 اإلنَبنالوبعل ً اإلنَبنهّهٌه اىز بمو ثَؤام الومي مف فالم إعبكح ؽوؽو لضنبئْخ ال لهح ًالقفْئخ ) أثل

لنٌ ًاالعزرواع ْخ ماد الظلخ ثبلوعل األفالقِ كبلقفْئرخ ًالراإلنَبننل الزغبهة مف منفلق الٌقٌع ع القفبء(

 رأًّلْرخيرب ررٌفو فَرؾخ ن  أاعزجرو  ،لرنض الزرٌهارِاإلرَ  موبىْ  رعرٌك ًىِ فِ مغ ٌعيب ...ًاالنؾواع ًالؼالم

ؽْرش  الومري مرف ن  أنزظ هّهرٌه زًاٍعخ مف ؽْش كٌنيب رؾ ل كالالد ميكًعرخ )ظربىوح ًفوْرخ(. ًمرف ىنرب َّر

ٌّعرل فرِ ملز رَ الفوّرق  ،كضو م رب ّعجروأفيٌ ّهشف ًّظيو  هؽت مف ال وبىْ  الولَوْخأىف و اللاللِ أًٍع ً

رج َ ؽجَْخ الشعٌه ًالٌعلان. مْيح  ّن ل رغبهة ؽْخ ثلًنوً ،ثْف الزغوثخ الظبمزخ ًالقفبة النظوُ ال غوك

ّنهشرف غفرب ه  ً كنبّرخأفيٌ لرٌْ لغريا  الزأًّلِل مف فالم الوع ال  إو ّزفلت كًمب في ب ًال ّزؾ ق ن  أ ِالومي ى

و ّ نؼ ال عنَ مرف فرالم اىكًاعْزرو اللاللْرخ العؼرٌّخ ؽْرش ّ زرون ال عنرَ الظربىو ن  أ الَوُ فْظيو فِ ؽ ْ زو

ف ًلرِ عرفيرِ الزعجْرو األ ،ّؾبئْرخالومٌى ث لهاريب الهشروْخ اإلًرزَ   .الزأًّلثبل عبنِ الالؽ خ الزِ ّهشف عنيب 

إلرَ  عْرلىبر رلر للولَروخ مظربكه انفالقيرب ًر بَر ؼ ثربلزوهْو مرف ؽْرش كٌنيريرب رن  إ .لٌعٌكّخ لإلنَربنالٌػعْخ ا

ٍررفٌهُ ن الررلّنِ ًاألبالوهررو غْررو الولَرروِ الزررِ مررف أى يررب النظرر ألن رربؽًروَررؼ ال غرربم  ،منبثعيررب األًلررَ

 ب(.)األٍفٌهح ىِ الومي موًّ  

 ،يء الضبلرش مرف ع لرو ال ٌٍرٌعِ فرِ فلَروخ اإلهاكحالرنُ ىرٌ الغر ،ّ لر هّهٌه فِ كزبثو "هميّخ الشو"ً

 ،عرروائ  الفيررو األفالقررِإلررَ  ثرربلٌقٌع علررَ طررٌه "الزررلنٌْ" الزررِ رؾْررل ،رؾلررْال لومررٌى االعزررواع ثبلشررو

. ثبلقفرأً"الننت" النُ ىٌ اٍزجفبن الرٌعِ  ،"االطفوبء اإلليِ" عف ؽوّقلق ثبالنؾواع عً"الننت" الزِ رز

 ًالقررالص ًفررق نظرربر ٍرروكُ ال زعل ررخ ثرربلقلق ًالنشررٌء ًأٍررجبة الشررولألٍرربؽْو ب هّهررٌه ّ ررلر رظررنْو ن  أك ررب 

)مررب كعرربه  ْخ ليررنه الَرروكّبد الزررِ ّعفررِ ػرر نيب األًلٌّررخ لل ظررخ الزٌهارْررخاإلنَرربنفرربق اللاللْررخ َّزهشررف آ

  طلْخ(.جؾ ثيب فهوح القفْئخ األرورالزِ  كمْخآ ثبألٍفٌهح

                                                           
4
ًىرٌ ر لْرل ال ّنهرو هّهرٌه االنز ربء إلْرو ًلرٌ مرف منظرٌه ررأًّلِ  reflexiveال ّقوَ أن  مويٌر "اإلهاكح النارْخ الؾوح" ىٌ مؾٌه الولَوبد النارْرخ الزأملْرخ  

 ن لُ.

5
 ر ىنب هّهٌه عجبهح كبنفْخ ؽٌليب إلَ مويٌر مؾٌهُ فِ فلَوزو الزأًّلْخ الزِ ميط ثيب رؾلْالرو الوْن ٌنٌلٌعْخ األًلَ لإلهاكح.َّزقل 

Ricoeur: "le symbole donne à penser" Esprit Juillet – Aout 1959, pp 60-76 

6
 soi – même comme un autre p 22 
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نوَرو فرِ عبل رو" اإلنَربنبم الوعرل ًالوهرو الزرِ ّوير  ثيرب شرهأاألٍفٌهح ثينا ال عنَ "رؤٍرٌ كرل 
7
ًلرنا  

ّؾبئْررخ ال ظررلّخ )أُ ًظْوزيررب اإل ن  أثبعزجرربه  الالمع ررٌم –ّرروفغ هّهررٌه ر ٌّ يررب مررف منظررٌه صنبئْررخ ال ع ررٌم 

 عبنجيب الوميُ( ىٌ األٍبً ًلٌْ ًظْوزيب الزوَْوّخ ال جبشوح.

لخ األفالقْررخ )ٍررؤام الشررو( مررف فررالم ال نظررٌه أنِ لل َررف فررِ ال ررلفل الررلّْف هئَْررْزْنَررزنزظ ىنررب نزْغزرر

 ،الهبنفْرخ(معؼلخ "الؾوّخ ال  ْرلح" )اإلشرهبلْخ  الولَوِ النُ ّ لمو هّهٌه ل ويٌر الومي: منيلخ الومي فِ ؽل  

كرل طرلخ ثبل  رلً )اإلشرهبلْخ  ،مف ؽْرش ثعرلىب الن رلُ ،ػبعذأًمنيلخ الومي فِ رغبًى معؼلخ الؾلاصخ الزِ 

 (.الزأًّلْخ

ْخ )الزرِ اإلنَربنرغوثخ الؾوّخ  ن  أمشلكا علَ  األفق الهبنفِإلَ  ّعٌك هّهٌه ثٌػٌػ ،فِ ال نؾَ األًم

ىررِ ثرربل نظٌه الهرربنفِ "أفهرربه  ثبالنوزرربػ علررَ "مورربىْ  ؽلّررخ" ال  إن رررله  أالع ررل الع لررِ( ال ّ هررف  أىررِ مجررل

 رهشف عف قظٌه الٌعِ ًمؾلًكّزو.مٌعيخ" 

ًىٌ كزربة "الرلّف فرِ  ءرو الفوّوخ ل شوًال كبنؾ ال ؤٌٍ لولَوخ اللّف الؾلّضخمف ىنا ال نظٌه ّ لر قوا

ؽلًك مغوك الع ل"
8
)ٍرلجب  لرو"األل بنِ مف اإلشهبلْخ الن لّخ فِ روهْوه فِ مويرٌر "اإل الوْلٌَعالنُ فوط فْو  

مرف منظرٌه ٍرؤام و "ال ٌػرٌال الرلّنِ" نوَر ثزأًّللْهزوِ  ّغبثب فِ ن ل الع ل الع لِ(إفِ ن ل الع ل ال ؾغ ً

ىرٌ  كزربة كربنؾ ن  إ ْخ. ًمرف ىنرب ّزَرنَ لوّهرٌه ال رٌماإلنَربنالشو ًالوعبء النُ ىٌ فِ ع ق موبهقرخ الؾوّرخ 

فلَرروِ لوميّررخ الشررو ًللررنض ال زؼرر ف للز ررضالد  رأًّررلمررف فررالم  الفلسةةف يللاءةةا يالتأسةة  محاولةةفي ةة ي"

.ّزعْف فْيب ال غبم اللّنِ"ال عز لاد ًال ؤٍَبد الزِ ً
9

 

علْيرب  ّزأٍرٌفلَوخ اللّف للٍ كبنؾ ال رنؾظو فِ ن لّرخ ال ْزبفْيّ رب الزرِ  ن  أنو هّهٌه ىٌ ْ  ن ّجأمب ّوّل 

 رب رلشرف منظرٌها ن  إً ،فالق علرَ قرْ  الٌاعرت الع لرِاأل ًرأًٌٍْهشله  اإلنَبنال نظٌه الزنٌّوُ الٍز اللْخ 

مررف ؽْررش كررٌن الوعررل  ،منجررع الوعررل األفالقررِ نوَررولوميّررخ اللّنْررخ فررِ اإلررَ  علّررلا للررلّف ّعْررل االعزجرربه رأًّلْررب

األًامو  ن  إال ٌم إلَ  ّنىت كبنؾ. األفالقِ الؾو ّظفلر كًمب ثؾل الشو النُ ىٌ موبهقخ ال مقوط منيب ثبلع ل

ثؾْرش ال رهرٌن اإلهاكح قربكهح علرَ الرزؾه  فرِ نوَريب مرف عرواء  طلِأًالزفلعبد القل ْخ ر جع فِ ؽبلخ "ر ْْل" 

القل ْخ" فَبك علَ طعْل النٌاىالإً ...ىنا ال نظٌه ىٌ "قلت فِ األًلٌّخالشو مف . ة علْيبالعغي ال ؼوً
10
. 

                                                           
7
 Ricoeur: la symbolique du mal, Aubier 1960, pp 168-169 

8
 5105كبنؾ: اللّف فِ ؽلًك مغوك الع ل روع و إلَ العوثْخ فزؾِ ال َهْنِ كاه علاًم ثْوًد  

9
 Ricoeur: Lectures 3: aux origines de la philosophie Seuil 1994 (une herméneutique philosophique de la religion) p 20 

10
 Ibid, p 22 
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للوعرل  ًرأىْليرب ّز ضرل الرلّف فرِ رؾوّرو اإلهاكح مرف قٌْكىرب الزرِ روٍرف فْيرب ثزؾوّرو عبنرت القْرو فْيرب ًىهنا

ىنب عنل ال  رٌر الومريُ فرِ الرلّف علَ "النيًال للشو". ن ف ًأٍج ْزو أًلٌّخ "االٍزعلاك للقْو"  ثزأكْل الظبلؼ

"ٍروكّخ القفْئرخ" الزٌهارْرخ الزرِ رروًُ  رأًّرلمرف فرالم ، ثعلُ االعز بك ًاالعز بال )ال لخ(إلَ  النُ ّنؼبع

مب كامذ  طلْخ نوَيبّهٌن الشو الغنهُ ىٌ القفْئخ األال ثؾْش  ؽبلخ "الننت"إلَ  االنز بم مف "ثواءح القلق"

ؽَرت  ،ي رب كبنرذ هاكّهبلْرخ الشرو ال ّ هنرو فظرع الشروًه. فأالؽزوار ًلٌ ًقع فِ بث اإلنَبنرَج و كًمب علاهح 

ًثيرنا ّهرٌن الشرو عوػرْب ؽزرَ لرٌ كربن كًمرب  ِ "لنرلاء الؼر ْو"اإلنَربن الزأىتّلغِ ؽبلخ  نأ ،عجبهح هّهٌه

.و الفجْعْخ للشو"جن نفلق علْو موبهقخ "الَ خ شأًىٌ مب ّ هف  اإلنَبنمالىمب لٌػعْخ 
11

 

فيرٌ ؽروّض ًفرق  ،لرٌْ مؼر ٌنيب الؾوفرِ –ؽَرت قرواءح هّهرٌه  –كربنؾ فرِ الوميّرخ اللّنْرخ  مرب ّير 

ًمرف ىنرب ّزَرنَ . الزأًّلْرخفبقيب آ ب ن  إً ،الولَوِ ًالزأملم بَّْو الن لّخ الظبهمخ علَ الوظل ثْف الز ضل اللّنِ 

ثرل مرب ّي رو  ،ال ألٌفخد الالىٌرْخ الزِ ال مهبن فْيب للزظٌها في  قواءرو "لظٌهح ال َْؼ" فِ الز لْل ال َْؾِ

ً مضبم" مف ؽْش كاللزيب الوبعلخ ًال ٌعيخ فِ "ثعش أغخ فِ فهوح ٌفلَوْب فْيب ىٌ طٌهح "ال َْؼ ال ؤمف مظ

الؾوّرخ ال  ْررلح ًإعرربكح رنشررْفيب"
12

ٌ همرري ىرر)ال َررْؼ مررف ؽْررش من مضرربم ع لررِ إ. الوميّررخ ال َررْؾْخ ىنررب ىرِ 

ٌ  ً أنظوّخ  ًلَْذ فهوح( ًٍ ٌهالكز بم الٌاعت  ف فرِ ؽبعرخ  رى ْزيب رهأً ،ع ل الع لِال ٍ مف مَزٌّبدمَز

قْرو"لللْيب "لزعْْف الٌٍبؽخ ثْف االعزواع ثبلشو الغنهُ ًالض خ فرِ انزظربه ال فلرق إالع ل الع لِ 
13
أُ ثرْف  

 . القْو لْو رؾلْلْخ اإلهاكح مف عَبمخ رؾلُ الشو ًمب ّزفلجو اؽزوار ال بنٌن القل ِ مف هىبن علَإمب روؼِ 

كبنؾ ىٌ "الوْلٌَع ال وؼل للّرو فرِ فلَروخ الرلّف" ن  أّ و ثٌػٌػ ال لجٌ فْو  هّهٌهما كبن إً
14
فلرٌْ  

 رب ن  إً ،الولَروْخ للرلّف الزرِ روكري النظرو علرَ ثنْبررو الوميّرخ )ال زقْرل الرلّنِ( رأًّلْزروٌّاف و فرِ  وألن   ؾَتف

و الغنهُ فِ مشوًال هّهرٌه فرِ فلَروخ اإلهاكح )كًائرو القْو األطلِ ًالش للًه ال ؾٌهُ لضنبئْخإلَ ا ثبلنظو

مف  بلْو مف ؽْش ثعله االنفٌلٌعِ نٌع  إثل فِ مشوًعو الولَوِ ثبلهبمل النُ ّ هف النظو  ،ْخ(اإلنَبنالوبعلْخ 

رثًمف ؽْش  ،)غلجخ القْو علَ الشو( "انفٌلٌعْب الوْغ ًالَعخ" مرف انزوثٌلٌعْرب  بعله االرْ رِ األفالقرِ نٌع 

.ًالوعبءمل األ
15

 

                                                           
11
 Ibid, p 25 

12
 Ibid, p 30 

13
 Ibid, p 32 

14
 Ricoeur: la critique et la conviction (entretien avec Francois Azouvi et Marc De Launay Fayard/Pluriel 2010, p 224 

15
 ٌٍ ّبنغ: ث واءحقبهن مضال  

Myung Su Yang: "la représentation religieuse chez Kant et la philosophie kerygmatique de la religion de Ricoeur". 
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ال مرف منظرٌه قْرٌك اإلهاكح فرِ  ،الشو ثزأًّلْخًمف ىنب الغبنت الضبنِ فِ فلَوخ الومي الوّهٌهّخ ال زعلق 

صو إالؾلّش النُ أػبال الظلخ ثبلومي  اإلنَبنمنظٌه ًػعْخ  مفًلهف  ،ال نبثع األفالقْخ )اإلشهبلْخ الهبنفْخ(

ًمؼ ٌن األٍفٌهح.ّ بنو ثؾوفْخ الومي إ"ثواءرو األًلَ" أُ  ف لروأالشهْخ ًاالفزيالْخ الزِ  الزأًّلْبدقْبر 
16

 

األًلَ الزرِ كوٍرذ  الزأًّلْخع بلو أبد الزِ كزجيب هّهٌه فِ ح فِ نظٌص الَزْنرؾؼو ىنه األفهبه ث ٌ

 الزأًّلْررخّزجنررَ ن فررب مررف " ؽْررش ،اليومنررٌؽْ ِ طعررونًفزؾزررو علررَ ال  الزأملْررخفوًعررو مررف ػررْق الولَرروخ 

 . االفزيالْخ( الزأًّلْخ)فِ م بثل  recuperatrice االٍزوعبعْخ"

ّزجنرَ  كلزبُ فِ ثؾضيرب عرف ال ٌاعرل ال ٌػرٌعْخ اللقْ رخ ل رواءح الرنض ًروهْرك معبنْرو رأًّلْخعلَ عهٌ 

ال وبىْ  الزِ ىرِ إلَ  ٍفٌهحمف رغوثخ ال زقْل ًاأل transpositionمَلك الجؾش عف "قٌاعل الن ل" هّهٌه 

: العغرري نْْفكها  ال جبشررو ل وبهقررخ الشررو ثرربل عاإلالولَرروِ عرربعي عررف  الزأمررل ن  أبعزجرربه ث أكًاد ال ررٌم الولَرروِ

ًًػررع  ،النظرروُ ال ٌاكررت لررن ؾ القفرربة الولَرروِ الجوىرربنِ ال هزوررِ ثنارررو )روهْررو الررناد ال جبشررو فررِ نوَرريب(

 .لَوخالولَوخ فِ العبل  الواىف النُ أػبال رغوثخ ال  لً الزِ ىِ منجع الومٌى الزِ رغنُ الو

ن ررلُ ّوٍرر  الؾررل الوبطررل ثررْف األٍررفٌهح ًن ررؾ القفرربة  :مررف ىررنا ال نظررٌه كًهان مزالىمرربن للزأًّلْررخ

مرف فرالم ًرنشْفيب ًإعبكح شؾف الولَوخ  ،شهبليب الزعجْوّخ ًالَوكّخأفِ  ثبألٍفٌهحالٌعِ  ثؾْش ر    ،الولَوِ

بد ًالومرٌى الزرِ رروك علْنرب ًطروامخ "هؽبثرخ العالمر :ِاإلنَربنهثفيب ثربلومٌى الهجروٍ الزرِ كْورذ الؼر ْو 

.ففبة ال ميبكنخ فْو"
17

 

ؽررلٍ الزعجْررواد إالالؽ ررخ علررَ صنبئْررخ الشررك ًالض ررخ الزررِ ىررِ  الزأًّلْررخع بلررو أهّهررٌه ؽرربف  فررِ  ن  أًمررع 

االهرغبعْرخ" الرنُ  الزأًّلْرخو نجن مَرلك "ن  أ ال  إ ال قزلوخ عف قفجْخ االنز بك ًاالعز بك الزِ رَ  مشوًعو الولَوِ

و ٍر ؾ فرِ فرـ ن رأمعزجروا  الؾرلّش ثبل  رلً اإلنَربنعرل رغلّرل طرلخ أاألًلرَ للشرو مرف  رأًّلْزروهاىف علْو فِ 

ك رب ّزغلرَ فرِ نرض ىربر ثعنرٌان "فؼرْؾخ  زقلَ عنيربًْىِ ال ي خ الزِ ٍر ،مؾبًلخ ملزجَخ لع لنخ الشو ًفي و

.0899نشو فِ مغلخ "اٍجوُ" ٍنخ ًّ 0891الشو" ّعٌك ٍنخ 
18

 

                                                                                                                                                                                              
Etudes Ricoeuriennes/ Vol 3,No 2, 2012, pp 52-71 

16
 Ricoeur: la symbolique du mal, pp 483-484 

 َرؾوُّجْف عبن غوّش كْف كفٌم هّهٌه ال نعوط الزأًّلِ مف فالم أع بم الالىٌرِ الجوًرَزبنزِ هًكلرٌع ثٌلز ربن فرِ أؽوًؽزرو ؽرٌم نريال الفربثع ال

 عف روَْو الزٌهاح. 

Jean Gresh: Paul Ricoeur: l'itinérance du sens, Greboble Million, 2001, p 89 

17
 Ricoeur: le conflit des interprétations, Seuil, 1969, p 292 

18
 Ricoeur: le scandale du mal. Esprit Juillet –Aout 1988 
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هّهٌه صنبئْخ "الشو الفجْعِ" )النُ ال كفرل لإلنَربن فْرو( ً"الشرو األفالقرِ"  ّزنبًم كٌهفِ النض ال ن

 ٍربؽْوهاكد ع لنخ ظربىوح الشرو مرف األأيب رشهل فلوْخ كل الزوَْواد الزِ ن  أ( معزجوا اإلنَبن)النُ رَجت فْو 

الجرربؽنِ علررَ هًػ  لالزأًّررنزرري ًىْغررل( الزررِ ؽبفظررذ مررف منظررٌه جالولَرروبد األفالقْررخ ال عبطرروح )لْإلررَ 

 ب ّظيو مف ٍ بريب الالع النْخ.   موغ  علَ الليب قٌح روَْوّخ كضْوخ األٍفٌهح الزِ 

ىنا "الٌى  الزوَْوُ" مف فالم مويٌر إلَ ؽْبنب أما كبن الز لْل الالىٌرِ العجوانِ )الزٌهارِ( قل انَبق إً

 ٌكنب ك ب ّوٍ هّهٌه ثعْلا عرف الٌظْورخ الزوَرْوّخ الهزبة ال  لً ّ ن  أ ال  إ ،"الضٌاة" )ال ظْجخ ع بثب للقفْئخ(

ًالقْو ثبلشو. مب ّؤكله الوهو الزٌهارِ مف فالم هميّخ مظْجخ  ثبألفالقِالزِ ّ زيط فْيب الفجْعِ  لألٍفٌهح

فيٌ مب ّزعْف مٌاعيزو ًالٌقٌع كًنو ًمَبعلح ال ظبة  ،ًال ّ هف روَْوه ،الشو ال ٍجت لو ن  أ ٌالنجِ أٌّة ى

و مف م ٌالد الوعل ًالع رل ال موربىْ  النظرون  إ .وَْوهرب ّفلت في و ًال م ،ثو
19
ًمرف ىنرب ّجروى الرلًه الع لرِ  .

 .األًلَ لإلهاكح رأًّلْزوللومي فِ معؼلخ الشو ثلم الٌظْوخ الزوَْوّخ الزِ كبن هّهٌه قل الز َيب فِ 

ُ  ّوفغ  ،علَ عهٌ الزظٌه اليْغلِ معزجروا  ّق ال ويٌر الولَروِإمهبنْخ لؼجؾ اليمف عف ؽو هّهٌه أ

 . مزبىبد نظوّخ ال فوًط منيب ثبلَؤام الولَوِإلَ وؼِ ّكل روهْو فلَوِ فِ اليمف  ن  أ

الرنُ  اإلنَربنالقربهط عرف  )الهرٌنِ( ٌٍر ٌلٌعِ"اله لزبهّـا"ّهٌه فِ فلَوزو لليمف مف صنبئْخ ّنفلق ه

الررنُ ّعنررِ  ،هٍررفِثرربل ويٌر األ intrigue م عنررو معوفْررب عررف ؽوّررق "الؾجهررخ"ًّؾرربًم االنوظررب ،ّقؼررع لررو

ًغَفْنِ أُ ً"الزبهّـ اللافلِ" ثبل ويٌر األ ،ؽلاس لزشهل ًؽلح ىمنْخ مع ٌلخًالزنَْق أُ رنَْق األ الزألْف

 ن َّز ل مف الجنْبد الهٌٍ ٌلٌعْخ لليمف.أً "ىمف الوًػ" النُ ال ّ هف أاليمف ال عْش 

الؾْرخ فرِ طرلزو  اإلنَربنالزؾلْلْرخ الون ٌنٌلٌعْرخ للريمف ثٌطرف رغوثرخ  ن  أهّهرٌه ثٌػرٌػ   رو  ًىهنا ّ

ًمرف ىنرب ّزؾرلك كًه ثبلزؾٌم رظفلر ثينه ال وبهقخ العٌّظخ: اٍزؾبلخ الزٌفْق ثْف الريمنْف الهرٌنِ ًال عرْش. 

فيٌ مرب َّر ؼ ثبلؾجهرخ  ،(اإلنَبنؤكُ كًه الٌٍْؾ ثْف ن فِ اليمف )ىمف الهٌن ًىمف ّالنُ  recit"الَوك" 

 ،الريمف ىرٌ موععْرخ الَروك ن  أث رله مرب  ن رؾود "الؾ ْ خ الوعلْرخ"إً ،ّقْخ الزِ ىِ ع لْخ ٍوكّخ مزقْلخهالزب

ًثرنا ّزَرنَ الزوهْرو فرِ موبهقرخ  .ْخ الؾْرخاإلنَربنكضبفزرو لْرو فرِ إغْرو قربكه علرَ النوربم  الع ل الَوكُ ًلٌ كبن

 .قوط منوالنُ ال م الزأًّلِاليمف كافل ىنا اللًه 

                                                           
19
 Ibid, pp 57-63 
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ًفرِ ال  بثرل  ،ب عنرلمب ّظربب ثفوّ رخ ٍروكّخالريمف إنَربنْ    "ّظرجؼ: ّعجو هّهٌه عف ىنه ال وبهقخ ث ٌلرو

.ّهزَِ الَوك كاللزو مف هٍ و لقفٌؽ الزغوثخ اليمنْخ"
20

 

بثرخ الهز ن  أثْرل  .نرض رربهّقِ مزنبٍرقإلرَ  ؽرلاس ال شرززخ ال زلافلرخاألرزؾرٌم  لْوْخأعف ؽوّق الؾجهخ الزف

 ن ّ رْ  مَربفخ  أن الَروك أف ف شر ،ا عنوً مجبشو  أب ب رل بئْ   ىِ إعبكح رشهْل لل عفَ اليمنِ ًلَْذ كشو  الزبهّقْخ 

ُ   ن  أملك  ،ثْف النض ال وًُ ًالزغوثخ الؾْخ فبطلخ   ".الؾْبح معْشخ ًالزبهّـ موً
21

 

النظرف الضربنِ مرف ال رون ًعلَ عهٌ ارغبىبد الزبهّـ الالؽلصِ الزِ ىْ نذ علَ الَبؽخ الوونَرْخ فرِ 

 ن  أثبعزجبه  ّوكي هّهٌه علَ الغبنت الَوكُ فِ ع ل ال ؤهؿ العشوّف )ملهٍخ الؾٌلْبد ًال لهٍخ الجنٌّْخ(

ىرنا  فبلؾجهخ الزبهّقْخ مف ،نشفزي  ًظوًفي أالزبهّـ ّظل فِ نيبّخ ال فبع ربهّـ الجشو ال عجو عف أىلافي  ً

 " الزِ رنظ  ىنه ال عفْبد ال زنبفوح فِ ثنبء كلِ قبثل للوي  ًالزع ل.ال نظٌه ىِ "الٌؽلح الَوكّخ ال بعلّخ

الووق ثْف الهزبثخ الزبهّقْرخ ًالهزبثرخ األكثْرخ )اإلثلاعْرخ( لرٌْ فرِ  ن  أإلَ  ّنىت هّهٌه ،مف ىنا ال نظٌه

 .لألكةلقْبلْخ ؽجْعخ الن ؾ الَوكُ ال شزو  ًال فِ الز ْْي الشبئع ثْف ال وععْخ الٌاقعْخ للزبهّـ ًال وععْخ ا

ًمف عيخ صبنْرخ لرٌْ  ،الع ل اإلثلاعِ ال زقْل ال موعع لو فِ الٌاقع ن  ألٌْ مف الظؾْؼ  ف ف عيخ أًلَ

إلرَ  فرِ ال نؾرَ األًم ّرلعٌ هّهرٌه الزربهّـ ىرٌ الزَرغْل الٌاقرع لل بػرِ ك رب عروٍ ثبلوعرل. ن  أمف الظرؾْؼ 

ثرل ىرٌ  ،ٌْ مغوك رعجْو عرف ؽبلرخ شرعٌهّخ انفجبعْرخالع ل اإلثلاعِ ل ن  أمجْنب  رغبًى ال ويٌر الؼْق لل وعع

فبلوًاّخ ال زقْلرخ ىرِ . لْوإالوميّخ ّعْل رشهْل الٌاقع النُ ال ٍجْل أطال للنوبم ال جبشو ًالزل بئِ  نَبقاألكهل 

ًىرِ فرِ عبنجيرب القْربلِ اإلثرلاعِ  ،ْخ ًع لنزيباإلنَبنمف الزشهْالد الَوكّخ الؼوًهّخ لن ل الزغوثخ اليمنْخ 

 ررأًّلًِمرف منظرٌه  ،فبقرب مزعرلكح لوعلروآل ًرشه   اإلنَبنعجْو عف أن بؽ مزعلكح مف الوعل ًال  بهٍخ ّقزجوىب ر

ًلرنا فيرٌ ّظرل فرِ  ،ثلاال ىٌ عربل  الرنض مرف ؽْرش ىرٌ عربل  ّ زوؽرو الرنض ًّجشرو ثروعبل  اإل ن  أّؤكل هّهٌه 

 شهبلْخ مع الٌاقع الٌْمِ ال عْش.إعالقخ قٌّخ ً

ن رنوظر  أيرب ال ّ هرف ن  أ ال  إ ن انفل ذ مف موعع ًاقعِإلهزبثخ الزبهّقْخ الزِ ًإلَ اجخ ًكنلك الشأن ثبلنَ

عربكح رشرهْلو إً ،ال بػِ ال ن ؼرِ ال ّ هرف الزؾ رق رغوّجْرب منرو ن  أل عف ال وععْخ اإلثلاعْخ للَوكّخ ال زقْلخ

خ الزرِ مي رب ثلغرذ مرف اللقرخ مب ّ ْي ال ؤهؿ ثينا ال عنَ ىٌ ف ؾ ال  بهٍرخ الزٌصْ ْر ثلاعِ.إىِ ػوًهح ع ل 

                                                           
20
 Ricoeur: Temps et récit T1 Seuil 1983, p 17 

21
 Ricoeur: De l'interprétation: Du texte a l'action Seuil 1986, p 15 
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فرِ  الزأًّلْرخًمف ىنب أّؼب الَ خ  ،ن رلغِ ىنا الغبنت اإلثلاعِ ال الىر للَوكّخ الزبهّقْخأًالوطبنخ ال ّ هف 

.بثلاعْ   إ ب  نظ  ثٌطوو الع ل الزبهّقِ 
22

 

ْخ الؾْرخ اإلنَربنمف ؽْش ىٌ شهل رعجْوُ عف الزغوثرخ  ،للَوك الع لْخ – الزأًّلْخفِ ٍْبق ىنه الٌظْوْخ 

 لزٌهارْرخ أى ْرخ فبطررخرهزَرِ الَروكّخ ا ،ن رن ليربأثعبكىررب الٌػرعْخ أكضرو أالزرِ ال ّ هرف للهزبثرخ الزبهّقْرخ فرِ 

َؤًلْخ ثبلهوبءح الَوكّخ الزِ ؽْش ر زيط معبّْو ال  ،ى  الظْغ الزعجْوّخ فِ الهزبة ال  لًأىٌ ثبعزجبه الَوك 

 .فوّفثبٓروزؼ العالقخ ِ ًاإلنَبنرؾوه مف ٍغف الؼوًهح ًرشزذ الٌػع 

لو الزرٌهارِ"اإلفِ ىنا ال نظٌه رنلهط نظٌص هّهٌه الزِ رنبًلذ "ىمنْخ 
23
الزرِ ّروفغ فْيرب الز ْْري  

اليمنْررخ  ن  أمجْنررب  نظرربرْخ )الزٌهارْررخ( ًاليمنْررخ اللائوّررخ الجظرروّخ )الٌْنبنْررخ(ال جَررؾ ثررْف اليمنْررخ القفْررخ اإل

إلرَ  ًلنا فبليمف الزٌهارِ ّزٌىال ،ىنا العبل  فِ ال مهبن ليب الزِ الٌاؽلح ال فل خ ىِ طٌهح الوعبء ًالقالص

فرِ م رلمزيب اليمنْرخ الَروكّخ رأرِوخ ثؾَت الَ خ الزعلكّخ للجنْخ اللاللْخ الزٌهارْخ الزِ لىمنخ مقزأ
24
 ثبإلػربفخ 

 الشوال ًالؾه خ ًاللعبء...إلَ 

 ن  أثبعزجرربه  ،للررنض الررلّنِ ْررخالزأًّلثررل ىررٌ فررِ طررلت ال  بهٍررخ  ،من مغرروك فررف قظظررِإلررٌْ الَرروك 

ًمرف ىنرب نورٌه هّهرٌه مرف  عف مارْخ النجرِ معجوح   كضو مف كٌنو هٍبلخ  أنض موًُ  ء"الٌؽِ" ىٌ قجل كل شِ

و الٌؽِ فِ الوٍبلخ ماريب ثرلم اٍرزهنبه أًلٌّرخ الَروكّبد الوميّرخ ال ؤٍَرخ للز لْرل "الىٌد الهالر" النُ ّؾظ

"رؾ رل  ثأؽرلاسمرو ىنرب ّزعلرق األ. رزٌّظ النجرِ كاًًك...( ،جوُ مف مظوالقوًط الع ،اللّنِ )اطفوبء إثواىْ 

ؽررلاس ال رن ؼررِ ًال رنز ررِ ل ؾررغ ال بػررِ ثررل رزَرر  ثبلزعرربلِ إىاء "ال غرروٍ أفيررِ  ،"ًأصرروه لرروثظرر بد اإل

ّ ربن الرنُ ىرٌ ًىِ مورهري اإل ،ففبه ال يلكحخ ًرقلْظيب مف األم  ًكًهىب ميكًط فِ ثنبء األ ،العبكُ لليمف"

.كل شِء إقواه ثينه الَوكّبد ال ؤٍَخ ًهًاّخ مَز وح ليب قجل
25

 

لرو" الرنُ ال ّنلهط مويٌر الَوك فِ طلت ال نظٌه الالىٌرِ للٍ هّهٌه ثبعزجبهه مَلك "الزعجْو عف اإل

غوّ رِ ىرٌ القرؾ الوبطرل ثرْف العربل ْف الزرٌهارِ ًاإل ن  ئًمف ىنب ف ن ّز  ثبلظْبغخ ال ويٌمْخ الجوىبنْخ.أّ هف 

                                                           
22
 Ibid, pp 17-18 

23
 العجبهح مأفٌمح مف كهاٍخ هّهٌه: 

Le temps du Dieu biblique. Esprit N391 Janvier 2013, pp 110-125 

24
 Ibid, p 114 

25
 Ricoeur: Ecrits et conférences 2: Herméneutique Seuil 2010 (chap: Herméneutique de l'idée de Revelation) pp 207-

208 
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 ًال طرٌهح   أ  ًال مجرل و لٌْ فهوح  ن  ألو مف ؽْش ن ّهشف مَلك الزعجْو عف اإلأل الَوكُ النُ ّ هنو ًؽله العبم

 .بلنجٌح نوَيب ؽلس ربهّقِف ،ثل ىٌ فبعل ربهّقِ ّؾ ق فعلو فِ الزبهّـ ،ً مضبال  أكٌٍ ٌلٌعْخ 

فو عيًع العظرٌه الؾلّضرخ هّهٌه َّزشعو ف ن  ئف ما كبن الَوك ىٌ القبطْخ ال  ْيح للز لْل الزٌهارِإً

ىررٌ مررٌد فررف  علررَ ن ررؾ مررف ال ررٌد - ًمَررؤًلْف - نررب قررل نهررٌن شرربىلّفن  أ"مالؽظررب  عررف فررف الَرروك ًالوًاّررخ

نجع منو كرل ؽروق الَروك"رال ظض النُ 
26

ىمرخ الوًاّرخ الؾلّضرخ فرِ أإلرَ  هّهرٌه ّشرْو ن  أ. مرف الٌاػرؼ ىنرب 

مف األفرق الض ربفِ ً )النُ ّنهشف فِ الع ل الَوكُ( لأُ انَؾبة ال   ،ع قأمب ىٌ إلَ  و ّل ؼن  أثْل  ،الغوة

 فو عف رواعع الزغوثخ اللّنْخ.الغوثِ النُ ىٌ الزعجْو آ

بئْربد االفزريام ًالجَرؾ نالوّهٌهّخ ال ز ؾٌهح ؽٌم ص الزأًّلْخرنلهط إشهبلْخ االٍزعبهح فِ ع ق الولَوخ 

ِ  ًىِ صنبئْبد اٍز فبثْخ ؽلّخ ال مقوط  ،ًاالنز بك ًاالعز بكًالشك ًالض خ   نوب.آك ب ثْنب  منيب رألْو

االٍرزعبهح مرف ؽْرش ىرِ إلرَ  هٍرفٌ ثربلنظوأّوفغ هّهٌه الزظٌه ال زغنه فِ ال نظٌمخ اللاللْرخ منرن 

بة موععْرخ ًىرِ رظرٌهاد رنفلرق مرف غْر ،ً مغوك رن ْق لوظِأطلْخ اللاللخ األإلَ  ً إشبهحأرعجْو منؾوع 

ثبالنز بم فِ النظو لالٍرزعبهح مرف  الزأًّلِكاللْخ فبطخ ثبالٍزعبهح. مف ىنا ال نظٌه ّزجنَ هّهٌه قلت ال َلك 

 ا ل عنرَ ػر نًِ رٌلْرل  أ ثالغْرخ   أُ االنز بم مف اعزجبه االٍرزعبهح طرٌهح   ،مَزٌٍ القفبةإلَ  مَزٌٍ الغ لخ

لٌاقرع ثوؼرل مرب اًطرف  إلعربكحاللاللْخ ال هز لخ الزِ رؤىلو  لو موععْزو ب مف ال لوٌظػجفيب ثظوزيب ن ف  إلَ 

.ًاٍزهشبفْخ رزغبًى ؽلًك ال ويٌر الزظٌهّخّز زع ثو مف قلهح إثلاعْخ 
27

 

فبالٍرزعبهح لَْرذ ك رب ّظرف  ،العالقخ ىنب علْرخ ثرْف االٍرزعبهح ًالومري الرنُ ّغ رع ثرْف ٍرغلْف مز ربّيّف

ر يرب رزؼر فن  إثرل  ،الجالغٌْن مغروك روكْرت لوظرِ  َ ًمرف ىنرب ال نؾرَ اإلثرلاعِ  .خ غْرو قٌلْرخخ موئْ رْ  لؾظرخ ؽ

فال  ،مف ؽْش ىِ طٌهح ؽَْخ موئْخ ث له مب ىِ طْغخ رعجْوّخ لوظْخ ،مَبهىب الزعجْوُ الوميُاللاللِ فِ 

ثرلاال الرلاللِ. لوظل ثْف ال َزٌّف فِ اللغخ الشعوّخ ثبل عنَ الٌاٍع للعجبهح النُ ّش ل كل معبنِ اإلإلَ اٍجْل 

                                                           
26
 Ricoeur: Temps et récit 2 Seuil 1984, p 57 

27
 Ricoeur: La métaphore vive Seuil 1975, p 10 
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ثرل ىرِ منجرع لل عربنِ الغلّرلح ًإعربكح ثنربء للٌاقرع  لَ ال لوٌظ مرف فبهعروإَْذ الظٌهح مغوك الؽق مؼبع ل

.كاللْخ غْو مَجٌقخ فبقًٓاٍزهشبع 
28

 

ٍفٌهح فِ الجعرل الزقْلرِ القرالق الرنُ ّؾروه ال عنرَ ًّقوعرو مرف ٌّخ ثْف الَوك ًاألقالعالقخ  ك ب رجلً

ّف كاللْرْف مزعبهػرْف ال ّ هرف هكر اليرٌح ءٍزعبهُ علَ الغ رع ثرْف فؼربمجْنب قلهح ال لوٌظ اال قجؼخ ال ويٌر

 . ثْني ب

مرف فرالم "رعلْرق  فبقب هؽجخ لل عنَآاالٍزعبهح ثينا ال عنَ رؾبف  علَ ىنا االٍز فبة اللاللِ ًرٌلل منو 

كضرو أى ْرخ أمبر ن ؾ مف ال وععْخ أال وععْخ" )أُ شوًؽ اللاللخ الزِ ّؾلكىب القفبة الٌطوِ( لوَؼ ال غبم 

عالء.إفي ب ً الزأًّلًِمؾٌهّخ ّزعلق ثو الع ل 
29

 

إلرَ  ًّلْخ اللاللْرخ ًفن ٌنٌلٌعجْرب الظرٌهحأال  بهثخ الزِ رغ ع ثْف الزىنه ًىهنا نقلض مف الٌقٌع عنل 

ؽرربلِ ّزعلررق ثغبنجيررب إكاللررِ ٍررْ ْبئِ ّزعلررق ثغبنجيررب ال  ررٌلِ ال ويررٌمِ ًموععررِ  ؛فْلالٍررزعبهح مَررزٌّ ن  أ

ًمف ىنب ؽلّش هّهٌه عرف "الؾ ْ رخ االٍرزعبهّخ" .النُ رجلعو ًرعْل روكْجو ثبلٌاقععِ فِ عالقزيب االنفٌلٌ
30
 

ًىهنا رنلهط  .نشبئْخ الشعوّخ لالٍزعبهح )فِ مب ًهاء الجعل الٌطوِ لل لوٌظبد اللغٌّخ(الزِ رنبٍت الٌظْوخ اإل

  ٌلرررخ "الررريف  االنفٌلرررٌعِ"فرررق انفٌلرررٌعِ هؽرررت ىرررٌ األفرررق الشرررعوُ الرررنُ عجرررو عنرررو ث أاالٍرررزعبهح فرررِ 

vehemence ontologique
31

يرب لؾظرخ ن  إ ،"ع ْ رخ" ًقبطروح الزأًّرلّرخ فرِ لالنُ ثلًنو رهرٌن اللؾظرخ الن  

الزِ ىِ لؾظخ فوًط اللغرخ مرف ٍرْبقيب ًفْؼربنيب فربهط مغبالريرب اللاللْرخ  اإلّغبثِ ًالزأكْلاالعز بك ًالشيبكح 

 الضبثزخ ًال  ننخ.

النظٌص الزٌهارْخ الزِ رنز ِ ثبلنَجخ لو" فِ فق الشعوُ ىِ مغبم "الزعجْو عف اإلاالٍزعبهح فِ ىنا األ

ن القفربة أك رب ىرٌ شر ،طرلت "القفربة الشرعوُ" الرنُ ال ّ رٌر علرَ الجرواىْف ًالزظرٌهادإلرَ  هّهٌهإلَ 

لٌىْرخ . اٍر  األوررِ معبنْرو ًكالالاإلنَربنثلاال ًالزغلك" الزِ َّز ل منيب الٌعرٌك ثل ّنجع مف "منبثع اإل ،الولَوِ

 الزأملْرخال  ربٌّْ إلرَ  ً الالىٌرْرخ الزرِ رنريالأأن ربؽ القفربة الولَروْخ إلرَ  هعبعروإمف ىنا ال نظرٌه ال ّ هرف 

 ًاػرؼ   لرو )فرِ ررجف  ًمرف ىنرب هفرغ هّهرٌه االرغبىربد ال ْزبفْيّ ْرخ الزرِ رقلرؾ ثرْف الٌعرٌك ًاإل ،ًالزغوّلّخ

 عل  ًػعِ ثبل ٌعٌك األعلَ(. ون  أغو ؽٌم الالىٌد النُ عوفو ثىبّل ألؽوًؽخ

                                                           
28
 Ibid, pp 262-272 

29
 Ibid, p 288 

30
 Ibid, p 310 

31
 Ibib, p 313 
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 ًامزرلاكاريبلز لْرل الن رلُ لل ْزبفْيّ رب فرِ موععْزرو الهبنفْرخ إلرَ ان كربن َّرزنل ثٌػرٌػ إهّهٌه ً ن  أثْل 

الن لّرخ الؾلّضرخ ال ررزقلض مرف ًىر  ال عوفرخ  ن  أو ّروٍ ن رأ ال  إ الالؽ خ )نوِ ًى  ال عوفخ ال ْزبفْيّ ْخ ال زعبلْرخ(

م ب ّعنِ مغوك االنز بم مف مٌػرٌال  اللاللخ ًال عنَ أالناد ال وهوح مف ؽْش ىِ مجلإلَ  ال زعبلْخ الزِ انز لذ

 عف نوَو. ال  إفزغلً الناد األٍبً ال جلِ النُ ال ّظله  ،مهبنْزيبإشوًؽ إلَ  ال عوفخ

ّ زؼرِ ً َ َّر ع ًّنظرذ لرونرض مزل   ر وألن ر ال مهربن لل جلْربد النارْرخ ال هزوْرخ ثنوَريب فرِ الرنض الرلّنِ

 . ال غلق ًالزأًٌٍْىبر االٍز اللْخ أفوًط الناد مف نوَيب ًرؾوهىب مف 

مرف  ّنِ )غْو الالىٌرِ( الزؾوه ال ريكًط مرف ال ٌػرٌال ال فلرق ًالرناد ال فل رخلًىهنا ّؾ ق النض ال

.ىِ مب ّلفل فِ األفق الشعوُ لالٍزعبهح رأملْخفالم أكًاد لغٌّخ ًرعجْوّخ غْو ثوىبنْخ ًال 
32

 

ثظروزو  فِ مب ًهاء كاللزو اللّنْخ ال جبشروح revelationْخ رظٌه هّهٌه ل ويٌر "الٌؽِ" نل ٌ ىنب فلو

الٌظْورخ الشرعوّخ  .لْروإّؾبئِ االنهشبفِ للغخ ك ب روك لإلنَربن فرِ نرض ّزل ربه ًّنظرذ الزعجْو عف ىنا الجعل اإل

هرٌن الؾ ْ رخ ىرِ مرب ّنهشرف ثؾْرش ر ،ا ل عنرَ الزفربثق ًالزؾ رقب للؾ ْ رخ مغربّو  مف ىنا ال نفلق رهوً مويٌم  

 رلر لرو ثرلائل ًإمهبنربد مزنٌعرخ لزعرلّل رً اإلنَربن"َّرهف" فْيرب  ًعٌكّرخ   ف ب للعْش" ًرغوثرخ  أًّظيو ًّجلال "

."ثينا ال عنَ للظيٌه رهٌن اللغخ مف ؽْش ًظْوزيب الشعوّخ مٌؽف الٌؽِ" ًعٌكه
33

 

ُ ّ ررٌر علررَ "قرربنٌن ال وععْررخ الررن ّ رربن الزررٌهارِ""اإل ن  إوّهررٌه ثٌػررٌػ لًمررف ىنررب ّزَررنَ ال ررٌم 

ن كربن مرف منربثع الزولَرف إؽزرَ ً ال يكًعخ" ال  ْيح للقفبة الشرعوُ ال ّ هرف اٍرزهنبىو ثربل نظٌه الولَروِ

 . علَ عهٌ الالىٌد الجوىبنِ

رإً ْررش الؾروص علرَ الز ْْرري ثرْف القفربثْف الولَرروِ ًالرلّنِ مرف ؽ شررل  أ بما كربن هّهرٌه ك ررب ثْنرب ؽوّظ 

ّ ربن ال إهافؼرب الز ْْري الز لْرلُ ثرْف  فٌْؽ الٌطل ًالزجبكم علّلح ثرْف النظرْف ن  أو ّوٍ ن  أ ال  إ ال نيظ ًالغبّخ

يرب ال رقلرٌ مرف إن  ثرل  الولَوخ ففربة ن رلُ ًروهْهرِ طروع ن  أروهْو فْو ًن ل ال اعز بك فْو. فلٌْ مف الظؾْؼ 

.بب كافلْ   ا ن لّ   اللّف ّزؼ ف ثعل   ن  أك ب ، قنبعبد إّغبثْخ "مٌىًنخ"
34

 

                                                           
32
 Ricoeur: "nommer Dieu". Lectures 3, pp 289-297 

33
 Ricoeur: Ecrits et conférences 2: Herméneutique, p 245 

34
 Ricoeur: la critique et la conviction, p 211 
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يرب ن  أ ال  إ ن ررزعل  شرْئب مرف عربل  الالىرٌدأالالىرٌد ًال ّ هنيرب  َلرإما كبنذ الولَوخ ال رؾزبط فرِ شرِء إً

"أُ ال رؤمف  الزأًّرلًمرف ال رؤمف الرنُ ّزنرٌه ثنرٌه  الزرأملِن رزل َ الهضْو مف النض الرلّنِ غْرو أإلَ  ثؾبعخ

."إلّ بنوفؼل أ النُ َّعَ لوي  نوَو مف فالم في   
35

 

فلَرروْخ  انزوثٌلٌعْررب مررب ثررْف ن افزلوررب فررِ ال نؾررَإً الزأًّلْررخمن الواثفررخ إالولَرروخ ًالررلّف ىررٌ مررب ّغ ررع 

 ًال ؾجخ.نظبد ًرغوثخ شعوّخ ًعٌكّخ قبئ خ علَ اإل مز ؾٌهح ؽٌم الوعل ًالَؤام

ما كبن مرف الظربئت إ ىٌ: الوّهٌهّخ الَؤام النُ ّزعْف ؽوؽو فِ فبر خ ىنا العوع لولَوخ اللّف ن  أ ال  إ

  ُ  ًأكّجبرروّ ربنِ كّنرِ إفرق أ رظلّق هّهٌه فِ نيًعو الز ْْيُ الظبهر ثْف نظو الولَوِ النُ أهاكه فربهط أ

 فبقرب  آؽرلًك الز ربً مرع الولَروخ علَ للنض الزٌهارِ الزِ فوط ثيب عف األفق الالىٌرِ ًاٍزهشف فْيب  الزأًّلْخ

رٌقرف عنرلىب هّهرٌه اعزجربه لنظرو الولَروِ الزرِ ال ّ هف فِ ػٌء الٌقٌع عنل مزبىربد اأ ،لل ٌم اللّنِ علّلح  

شهبم الزعجْو الرلّنِ الزرِ هطرلنب )الومري ًالَروك أٍبً فِ فهو هّهٌه مب كامذ ال ٌم اللّنِ ىٌ ال نفلق ًاأل

 نوَيب ال قبهط ًالٌٍبئؾ ال  هنخ ًال زبؽخ مف مزبىبد ال ٌم الولَوِ؟ ًاالٍزعبهح( ىِ

                                                           
35
 Ricoeur: Ecrits et conférences 2. Herméneutique, p 201 



 

14 

 

 

10569

00212537779954

00212537778827  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

