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رهان السرد والفلسفة عند بول ریكور
ال نروي قصصنا إال ألن حیاتنا في النهایة

".جدیرة بأن تروىبحاجة ألن تروى بل و 

بول ریكور

حنان حطاب
02جامعة سطیف 

ال عجب أن نجد الفلسفة ،بما هي نشاط معرفي و تفسیر عقالني یروم الوصول إلى 
منجزات الخطاب السردي في محاولة لخلق برادیغمات جدیدة الحقیقة، تحث على استثمار 

فهي تأمل في الوجود و في كل وسیلة "تتوسل بالقصص و الحكایات لمعرفة الذات اإلنسانیة 
1".یمكن أن یفهم بها هذا الوجود

و الفلسفة إذ تحاول التغذي على النماذج األدبیة و ال سیما الدراسات السردیة تحاول 
شف عن الذات و تعري العالم و الوجود انطالقا من بوابة السرد، هذا األخیر خلق معرفة تك

مصدرا مهما من مصادر المعرفة و الكشف عن الحقیقة بما یوفره من إمكانات "الذي یمثل 
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استخالص أحكام و أفكار، و بنائها انطالقا من تجاربنا و مشاهداتنا، و من ثمة یكاد 
تزول بینهما، ففي البدایات الفلسفیة الغربیة تواترت األلفاظ یتماهى مع الفكر و تكاد الحدود

2".*الدالة ضمنا أو صراحة عند أفالطون و أرسطو

ثم تطور مفهومه في العصر الحدیث فعنى بدایة الفلسفة من منظور باروخ سبینوزا 
و لهذا یبدو أن الصحة و الخطأ قد أخذا "هذا األخیر الذي ربطه بالصحیح و الخطأ 

، ثم إن األفكار عنده مجموعة من الحكایا و القصص تساهم في معرفة 3"معنییهما من السرد
4".لیست سوى سرود أو حكایات ذهنیة للطبیعة" اإلنسان و تطویر معارفه فهي 

أما السرد عند بول ریكور فیأخذ بعدا مختلفا، ذلك أنه یهبنا رؤیة عن الحیاة، و من 
المصطلح و عالقته بالفلسفة، في محاولة للتقصي عن طبیعة هنا كان لزاما النظر في هذا

األدب إنشائیةتتجاوز " فلسفة للسرد"هذه الرابطة التي تشهد میالد نوع جدید من الفلسفة، 
.صرامة الفلسفة و تشتغل ضمن التقاطع بینهماو 

یستبطن اإلنسان لیكشف عن الذات فإذا كان السرد سؤل وجودي، و فعل كتابي
لم و الوجود، فكیف استطاع بول ریكور أن یجمع بین التاریخ بوصفه فلسفة و بین العاو 

السرد بوصفه نموذجا أدبیا؟

بعد –هل وفق في هذا الرهان؟ أم أن محاولة استكشاف و عودة السرد من جدید 
ضرب من المجازفة لیس إال و إذا كان التاریخ یرتبط بالواقع فیما یرتبط -حدیث النهایات

بالتخییل فما هي العناصر المشتركة بین السرد و التاریخ، و إلى أي مدى یتداخل السرد
السرد التاریخي بالتخییلي؟

:الحیاة في سیرورتها سرد-1
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من بوابة الحیاة یطرق بول ریكور عالم السرد، متجاوزا جغرافیة النص و حدود 
الكلمات، مؤمنا ان وظیفة الحكي مالمسة لمفهوم الحیاة، و أن السرد یعكس التجربة 

. اإلنسانیة و یصور حیوات الناس ضمن سیرورة زمنیة معینة

ث للطبیعة اإلنسانیةلیؤكد أن السرد تعبیر عن هذه الذوات فهو مكون جوهري محای
بإشكاالتها و هواجسها و طروحاتها المعرفیة المعقدة، لذلك "إنه أدب ممتزج بالفلسفة مسكون 

ولج ریكور عمارة السرد من بوابة التاریخ، مؤكدا أن الحیاة في سیرورتها سرد و كأن اإلنسان  
ربة زمنیة ندركها إن وجد في هذا الوجود بوصفه كائنا ساردا و مسرودا في آن، فالسرد تج

الطابع المشترك للتجربة اإلنسانیة الممیز و المتمفصل و الموضح "من خالل فعل الحكي و
من لدن فعل الحكي في جمیع أشكاله، إنما هو  الطابع الزمني، كل ما نحكیه یحدث في 

الزمن ویستغرق زمنا و یجري زمنیا و ما یحدث في الزمن یمكن أن یحكى، و لعل كل 
5".منیة ال یعترف لها بهذه الصفة إال بقدر ما هي قابلة للحكي بطریقة أو بأخرىسیرورة ز 

یحاول ریكور أن یجعل من السرد وسیلة لفهم الوجود، أین یتم تأویل النص و تطهیر 
الذات و تفسیر العالم عبر وسیط اللغة، فقد أضحى الحدیث عن السرد مقترنا بالحدیث عن 

و ما عدا هذا سیكون كالما مبتورا، فالسرد و القول لـ جوناتاي ري الحیاة و الوجود و الزمن، 
.و هي التجربة اإلنسانیة العمیقة6"هو البنیة األساسیة في تجربة الزمن"

و بهذا یقدم قراءة تأویلیة للسرد من خالل ربطه بهذه التجربة الوجودیة الزمنیة 
أن السرد قدیم قدم اإلنسان، من خالل الحیاتیة، و هذا ما تؤكده األبحاث الحفریة التي تجد

حكایات و تلك الحفریات و الرسومات و النصوص المیثولوجیة التي تعبر عن حضور و حیاة 
و مغامرات و أساطیر اإلنسان األول، و كأن السرد مرتبط بنبض اإلنسان على سطح 

ئیة تقریبا في كل یوجد السرد بأشكاله الال نها"األرض یقترن بوجوده، و ینقرض بانعدامه، إذ 
-تماما-األزمنة و األمكنة و المجتمعات، إن یبدأ من تاریخ البشریة ذاتها، فال یوجد شعب 

دون سرد، كل الطبقات و الجماعات اإلنسانیة تمتلك محكیات و غالبا ما یتم تذوق هذه 
المحكیات من طرف أفراد من ثقافة مختلفة و حتى متعارضة و یسخر السرد من األدب 
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ید و الرديء، إنه عالمي و عبر تاریخي و عبر ثقافي، و یوجد في كل مكان كما الج
یسائل حاضره و یغوص في ماضیه و یستشرف مستقبله من خالل حكایات7".الحیاة

.قصص تروى، فیستكشف الزمن بأبعاد الثالثة من أجل استكشاف الذات اإلنسانیةو 

اة الناس أكثر معقولیة حین یطلق أفال تصیر حی"و على هذا األساس یتساءل ریكور 
، و هنا یحیلنا إلى ذلك التعایش بین الحیاة 8"علیها اإلنسان النماذج البشریة و الحبكات

السرد، ذلك أن كل تصور سردي یحدث في الحیاة، ضمن زمن ما، و یمنح التجربة و 
، إنما من اإلنسانیة نوعا من االنسجام و التوافق، ال من خالل تصویرها و تمثیلها فحسب

خالل بعث الحیاة فیها عن طریق إعادة إنتاجها و فتحها على تعدد داللي أي من خالل 
.تحویلها الذي ال یتأتى إال من خالل عملیة الحبك

دینامیة دمجیة تشكل قصة موحدة "و إذا كانت الحبكة تمثل داخل النص السردي 
حدث بوصفه مكونا سردیا و بین ، كما تلعب دور الوسیط بین ال9"تامة من أحداث متنوعةو 

الحكایة، فإنها أیضا تساعدنا على تشخیص تجاربنا من خالل إعادة تصویر تجارب اآلخرین 
ترابط و مجموع التنسیقات التي تتحول من خاللها األحداث إلى الحكایة، "و سردها، كما تمثل 

ط بین الحدث و مع ذلك هي التي تتیح استخراج حكایة من األحداث، إن الحبكة هي الوسی
10".الحكایة

فهي تعمل على تحویل األحداث و الوقائع إلى قصص تروى و تلملم شتات النص 
من خالل التألیف و التركیب بین عناصره، ذلك أن القصة ال تصور الحیاة بقدر ما تعید 

انتاجها من جدید ال ترسمها كما هي، إنما ینبغي لها أن تكون بوصفها حلما مرجوا أو 
.مرتقبا نستعیض بها عن مآسي الواقع ونطهر بها أرواحنا المثقلةطموحا

و من هان یوضح بول ریكور الترابط القوي بین الحیاة و السرد و كذا التاریخ، فیرتكز 
المتوافقة و في تصوره للحیاة كسرد إلى التشابه بین بناء الحبكة من خالل األحداث المتشعبة "

یث إن تسلسل األحداث  الذي یؤلف الزمان بالنسبة للمتلقي و المتضاربة و الحیاة نفسها، ح
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في القصة المرویة یجاوره زمن من نوع آخر، یمثل الصیاغة التصویریة التي هي نوعیة 
كلیة زمنیة و الفعل (خاصیة القصة في الزمن األول زمن التعاقب، من هنا تكون القصة و 

لزمن كدوام و بقاء، فإذا تحدثنا عن الشعري، خلق وساطة بین الزمن كانقضاء و مرور، وا
11".الهویة الزمنیة للقصة، فیجب أن یصفها بأنها شيء یبقى و یظل أمام ما یمر و یجري

یتمظهر إذن السرد عن ریكور من خالل تلك الشرعیة التي یمنحها لإلنسان من أجل 
حوریة و المحركة التطلع، و الخروج عن الحدود الضیقة التي رسمتها لنا الحیاة بأحداثها الم

الحدث لیس مجرد عابر أعني أنه أكثر من مجرد شيء یحدث و كفى، بل "في آن، ذلك أن 
هي سیهم في مجرى عملیة السرد مثلها سیهم في بدایتها و نهایتها و انطالقا من هذا فإن 

القصة المرویة، هي دائما أكثر من مجرد إحصاء و تعداد في نظام معین، سواء أكان 
فیكون السرد بذاك 12"أو متعاقبا لألحداث و العوارض التي تنظمها في كل معقولمتسلسال 

أشبه بمحاكاة أو تمثیل لوقائع الحیاة تمنحنا تطهیرا للنفس و تأهیال للدخول في تشابكاتها 
.تعقیداتها، كما یمنحنا القدرة على عیش تجارب الحیاة و محاولة تحدي صعابهاو 

فالسرد حیاة مصغرة عن الحیاة الكبرى التي نحیاها، حیاة تملؤها األحداث و العقد 
.المفاجآت و تتخللها المشاعر و التأثیراتو 

طقاه الجدیدة التي تؤكد على وطیقاهتمام ریكور بالسرد في إطار هرمینیبرز إذن اه
.العالقة بین السرد و الحیاة و منه السرد والزمن

اة قصص ال تنتهي، بل و تطالب من أجل أن تروى لتحافظ على فإذا كانت الحی
ال نروي قصصنا إال ألن حیاتنا في النهایة بحاجة ألن تروى "بقائها و دیمومتها، ذلك أننا 

، إذ كان ذلك كذلك فإن السرد هو اآلخر مصدر من مصادر 13"بل و جدیرة بأن تروى
یقة المثلى لفعم العالم من خالل تلك معرفة الذات و العلم و الكشف عن الزمن، إنه الطر 

العالمات المبثوثة فیه، و كأن معرفة الذات تمر من خالل إفصاح األدب و انكشاف اللغة 
تجلي العالمات، فالذات أثناء محاولتها التكشف أمام ذاتها تتخذ وسیلة أو واسطة هي و 

ن أجل أن یرسم الرموز و العالمات و النصوص بما هي وسائط لغویة یتسلح بها النص م
.42دیفید وود ،الوجود والزمان و السرد، ص 11
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أو یمثل لنا الوقائع و األحداث، و من أجل أن یعید صیاغة و تألیف التجربة اإلنسانیة 
.ضمن تصویر جدید و حكي مختلف

عملیة بناء الحیاة في السرد الشيء ممكن، حیث هو تفاعل "و من هنا یرى ریكور أن 
الحاسمة في التحلیل بین عامل النص و عالم القارئ، هكذا یصیر فعل القراءة اللحظة 

14"لكامله، فعلیها ترتكز قدرة السرد على صیاغة تجربة القارئ

یبقى السرد سؤاال وجودیا و فعال كتابیا یروم معرفة الذات و كشف العالم و الوجود

و قد تكرر قوله كثیرا، فنحن ...إن كون الحیاة دائما: "و من هذا المنطلق یصرح ریكور
15".التواشح بین المیالد و الموتنتحدث عن قصة حیاة لنصف

رهان السرد و التاریخ استكشاف جدید أم مخاطرة فاشلة-2

لطالما احتفى الفالسفة بالفلسفة و عدوها معرفة علمیة و نشاطا عقلیا تأملیا و تحلیلیا 
تأمل في الوجود و في كل وسیلة یمكن أن یفهم بها هذا " یروم الوصول إلى الحقیقة، فهي 

16".الوجود

خطاب یستظل بنور العقل من أجل توضیح المشاكل : "و هي و القول بول ریكور
التي تعترض اإلنسان في سعیه للبحث عن معنى حیاته في فرادته و عیشیه مع األقربین 

اآلخرین، و جعل هذه المشاكل تتبدى أكثر شفافیة بفضل نقاش جماعي حر، ال یقتصر و 
ختبئ وراء عتبة االلتباس و التعقید و الغموض التي على نخبة معینة، لذا فلیس لها أن ت

17".تخفي في الواقع الخوف من مجابهة الواقع و الوقوف في حضرة الحقیقة

.46دیفید وود، الوجود و الزمان و السرد، ص 14
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و من هنا جاءت المحاوالت المتكررة للمحافظة على نسقها العلمي و العقالني 
ضرورة االبتعاد عن أي صناعة أدبیة أو لغة شعریة و كذا عن مختلف فنون الحكي، حیث و 

الفلسفة یجب أال تكون ضربا من الحكي لما یطرأ، " : "علم المنطق"صرح هیغل في كتابه 
نما معرفة لما هو حق، و انطالقا مما هو حق علینا أن نفهم ما یظهر في الحكي على أنه و  ٕ ا

18".محض حدوث عابر

بمعنى ما هو فلسفي یبقى فلسفي،وما هو أدب یبق أدب ، وبالتالي ضرورة التخلص 
من كل سرد أو قص قد یشوب صرامة الفلسفة و علمیتها، ما جعل فیلسوف الوجودیة مارتن 

هي أال تحكي "فلسفیا أول خطوة یجب قطعها من أجل فهم مشكلة الوجود : هیدغر یقول
ن حیث هو موجود بواسطة إعادة وصله بموجود آخر، قصة أي بمعنى أال نحدد الموجود م

، وهو هنا یفصل بین الوجود المدرك في حقیقته 19"كما لو كان للوجود خاصیة موجود ممكن
و الوجود المدرك من خالل فعل الحكي أو من ناحیة سردیة و یرفضه ألنه أبعد ما یكون 

.عن الحقیقة

الحداثة التي نادت بحدیث النهایات و في مقابل هذا تعالت أصوات فالسفة ما بعد 
)Lyotard(ثم نهایة السرد مع فرانسوا لیوتار ...) نهایة اإلنسان، نهایة التاریخ(من قبیل 

حیث ساد اإلیمان بخطاب السرد، و هي الدعاوى التي ) W. Benjamin(و ولتر بنیامین 
ة و الكفاءة السردیة شخصت موت السردیات الكبرى و نهایتها جراء االفتقار لجمالیة اللغ

و انتشار اللغة السطحیة و المباشرة، و هنا برز بول ریكور في أعقاب قراءته لـ كتاب 
إنجاز ربط بین القصص الخیالي و الزمان"لفرانك كرمود أین حاول " اإلحساس بالنهایة"

20".و أنماط الكشف الرؤیوي

أن أصحاب الكشوف الرؤیویة یوفرون بتخیلهم نهایة للعالم شبیها "إذ الحظ كرمود 
إذ یضطر األدب الرؤیوي و هو یجد (...) داال لما یحدث في كتابة القصص و قراءتها 

میلود بلعایبة دومة، التواصل و التاریخ، بحث في فلسفة التاریخ عند بول ریكور،ابن الندیم للنشر،دار الروافد 18
152، ص 1،2012الثقافیة،الجزائر،لبنان،ط
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تطور األحداث لدحض توقعاته عن النهایة باستمرار إلى إعادة تكییفها لما یخدم استمراریة 
تي یتمسك بها و بالمثل ستفید الروایات الجیدة دائما من انقالب الاإلسكاتولوجیةالحبكة 

الحظ و تلجأ من خالله على إعادة تكییف التوقعات التي تسم التصورات الساذجة حول 
21".الزمان

و هذا الطرح یقترب من كالم بول ریكور، حول رفضه أفول السرد و احتضاره 

ات األدبیة بالرغم من أن ریكور یقر بتراجع و إیمانه بعودته و تمیزه و تألقه في الدراس
موت معین -و صناع–ربما كنا بالفعل شهود "الدراسات السردیة و عدم انتعاشها في قوله 

هو موت فن سرد القصص و الذي ینطلق منه فن السرد في كل أشكاله، ربما كانت الروایة 
إمكانیة أن التجربة أیضا تحتضر كشكل سردي و ال شيء في الواقع یمنعنا من استبعاد

22".تحتضر الیوم(...) التراكمیة 

و یكن هذا ال یمنع من محاولة البحث و معاودة استكشاف فنون الحكي مرة أخرى 
ربما كان من الضروري بالرغم من كل شيء أن نثق بالنداء من أجل التوافق الذي ما زال "

ال نعرف بعد كیف نسمیها تمر یهیكل توقعات القراء، و أن نؤمن أن أشكاال سردیة جدیدة،
في طور والدة و إنها ستشهد على حقیقة أن الوظیفة السردیة ال تزال قابلة للتحول لكن 
تحولها لن یصل إلى حد الموت، ألننا ال نستطیع أن نتخیل ما سیؤول إلیه حال الثقافة 

23".عندما ال یوجد من یعرف معنى أن تروى األشیاء

ر فكرة موت السرد أو احتضاره بل إنه من خالل تأویلتیه و من هنا یرفض بول ریكو 
الجدیدة یروم إعادة استكشاف السرد من خالل إعادة التفكیر فیه فلسفیا ضمن فلسفة التاریخ 
لیحاول إثبات وجوده، و إن كان التفكیر في السرد بعین التاریخ ال یخلو من مخاطرة كبیرة 

بون شاسع، إال أن ریكور یحاول تقدیم حجج لما یكتنف فعل الحكي و فعل التأریخ من 
القصص و التواریخ من بین "منطقیة توكد ضرورة استعادة السرد في حضرة التاریخ، ذلك أن 

24".وسائل فهم الوجود البارزة
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فهناك عالقة كبیرة بین السرد بوصفه فهال للحكي و بین التاریخ بوصفه مجموعة 
لذلك أمكن الجزم بأن التاریخ سرد من نوع "ینة، أحداث و وقائع تحدث في فترة زمنیة مع

خاص، كأن یقارب العلم في الظاهر و ینزاح عنه، و ذلك للتأثیر الحاصل عن المسافة 
، و إن الدافع إلى هذا )المؤرخة(الزمنیة الفارقة بین الحدث المقروء و الذات القارئة 

ضا في القادم و مدى الحاجة االسترجاع أو القراءة وجود الماضي في الحاضر و تأثیره أی
إلى معرفة ما كان في ضوء ما یكون و ما یكون في ضوء ما كان ، غیر أن صفة السرد 

25".المالزمة للتاریخ ال تعني أي سرد بل هي الحكایة الحقیقیة لألحداث

المستقبل و فالتاریخ یحاول النظر إلى اإلنسان، من خالل عالقته بالماضي و الحاضر 
دث وما یحدث و ما قد یحدث، و السرد بدوره یتطرق إلى جملة األحداث من خالل ما ح

الحاصلة ضمن تجربة زمنیة تدرك من خالل التمثیل عبر مراحل زمنیة متفاوتة، و إذا وجد 
ریكور في المناهج األدبیة و الدراسات السردیة نموذجا الحتواء التاریخ فإنه یؤكد على أهمیة 

التأسیس لعالقة بینة،جلیة  بین السرد و التاریخ، و هنا یتم إحیاء الكتابة السردیة للتاریخ، و
26".الالفلسفي ضمن الفلسفةRepriseاستعادة "نشاط فلسفي من خالل نشاط أدبي أي 

إن السارد من خالل فعل الكتابة و استنادا للغة جمالیة، ینقل األحداث من معناها 
هذا فإن حقائق السرد لیست حقائق التاریخ فالمؤرخ و استنادا إلى "التاریخي إلى معناها الفني 

جدیدة قد یحذف أو یعدل أو یتراجع عن حكم ما إذا تبین له أن هناك وثائق أو شهادات
السرد فال أحد یستطیع التنكر لهاما العوالم التي یبینها أتثبت عكس ما سبق تدوینه، 

27".رج منطق قوانینهالتشكیك فیها، ألنها توجد خارج الزمن الواقعي و خاأو

سطوة التأریخ و لعبة التخییل: تقاطعات السرد-3

، ص 1،10مصطفى الكیالني، التاریخ و الوجود في المتبقي و المندثر، الدار العربیة للعلوم ناشرون،منشورات االختالف،لبنان ،الجزائر،ط25
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أعلن ریكور منذ تبینه لرهان السرد و التاریخ تصدیه لكل الجبهات المعارضة التي 
أحكمت قبضتها على التاریخ، محاوال تحریره من هیمنة الخطاب المركزي الماضوي و قراءته 

و التالقح مع مختلف المعارف اإلنسانیة شجفي ضوء هرمینوطیقا جدیدة، تؤمن بالتوا

و النماذج الكتابیة، مؤمنا بفلسفة الحوار و التواصل و ملحا على هاجس معرفة و فهم الذات 
من خالل وعیها لتاریخیتها، و متوسال في هذا بالسرد التاریخي، حیث یستعید التاریخ هویته 

.ادة أرشیفیة جامدةاإلنسانیة و ینفتح على آفاق رحبة بعیدا عن كونه م

إن حرص ریكور على استثمار منجزات السرد، یؤكد على سطوة السرد و إلزامیة 
عصاب الحداثة "تواجده في عوالم الفلسفة، بل یمكن القول مع جوناتان ري أنه یمثل 

و الفلسفة الحدیثة، كلتاهما تدعي أنها نفي للسرد الذي یشكل في حقیقة األمر عنصرها 
تاهما عرضة لإلكراه السردي الذاتي ،ال یستطیع السیطرة علیه و ال االعتراف األساسي فكل

.، و كأنه أشبه بورطة أدبیة و مجازفة علینا تقبلها و استثمارها28"به

لهذا جاءت رؤیة ریكور للسرد مرتبطة بفهم الحیاة و معانیها، كما ارتبطت عملیة 
ریخیة ال تختلف عن القص و الحكایات الحكي بالتاریخ، ذلك أن األحداث و الوقائع التا

ى السرد التاریخي و التخییلي معاالمتناسقة وفق حبكة ما، ما یفسر أهمیة الحبك بالنسبة إل
و بهذا فإن ریكور یؤسس لهرمینوطیقا تعید مفاهیم السرد التخییلي و التاریخي في ضوء 

لعالمات و النصوص بما تناسق الحبكة، و هي التي ركز من خاللها على تأویل الرموز و ا
لقد صار بإمكاننا في هذه المرحلة من التحلیل أن نمسك "یقتضیه خطاب فائض المعنى 

بالكیفیة التي یصطلح فیها السرد و الحیاة، ألن القراءة نفسها هي ًأال طریقة للعیش في عالم 
ش على العمل الخیالي، و بهذا المعنى یمكننا القول إن القصص تروى و لكنها أیضا تعا

.29"نحو متخیل

:و من ذات المنبر الهرمینوطیقي یتساءل بول ریكور
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و هل یقدم القصص من جانبه سمات موصلة بصیاغته التاریخیة بالطریقة نفسها "
التي یدعو بها التاریخ، كما رأینا، إلى صیاغة قصصیة تصب في خدمة قصده في تمثیل 

.الماضي؟

صصي یحاكي بطریقة ما السرد التاریخي إذ افتراض أن السرد الق: سأتفحص اآلن
یمكن القول، إن روایة شيء ما تعني روایته كما لو كان ماضیا، و إلى أیة درجة یشكل هذا 

30".أمرا جوهریا للمعنى السردي" كأنما الماضي"الـ 

إذا كان التاریخي ینظر في األحداث و الوقائع المحیطة باإلنسان من خالل عالقته 
حاضره و مستقبله، و القدرة على إجالء الواقع اإلنساني بكل تفاصیله، فإن التخییل بماضیه، 

و ذلك من خالل إعادة تصویر الواقع اإلنساني .هو ارتباط للذات بالحیاة عبر وسیط اللغة
في صورة أخرى، و من ذلك یحمل التاریخ القدرة على تغییر الواقع التاریخي و الفعلي 

.لذي یطرح إشكالیة التمییز بین التاریخي و التخییليلإلنسان و هو األمر ا

مجرد Hestoryیكون التاریخ "نا بتطابق السرد و التاریخ إذ میوهGalléeفإذا كان غالي 
ال یستسلم للحل المتسرع "فإن بول ریكور على العكس من ذلك .Story"31ضرب من الحكایة 

لمشكلة العالقة بین السرد التاریخي أو القصصي و بین الواقع، إذ یظل دوما هناك تباعد 
انحراف ما بین الواقع و الخیال، و أن السرد التخییلي لیس مطالبا أیضا بأن یحاكیه محاكاة و 

ه على نحو آخر، و من ثم فهم الحیاة اإلنسانیة فهما الشيء بظله، بل إنه مطالب بأن یقول
32".آخر

إذن السرد ال یتطابق مع التاریخ إنما یتقاطع معه ،ومحاكاته ال تعني أنه قادر على 
تصحیحه أو إعادته أو حتى التجدید فیه ،ذلك أن التاریخ مادة حیادیة والسرد ال یعمل إال 

هي عین الجمال واالبداع ، من أجل فهم على النظر إلیه من زاویة أخرى وبعین أخرى
الحیاة بشكل مختلف یتجاوز الحرفیة والتطابقیة إلى شيء من االختالف شرطه األول دخول 

.عوالم التخییل
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إذن میز ریكور بین السرد التاریخي و السرد القصصي الخیالي و من خالل هذا میز 
و بین ال واقع La réalité de l’histoireبین واقع التاریخ"، "التخییل"و " التاریخ"بین فعلي 
على ما اصطلح علیه بالتقاطع بین االشتغال، و ذلك باقتراح L’irréalité de la fictionالتخییل 

رغم أن هناك اختالفا واضحا بین كتابة القصص و كتابة . 33"التاریخ و القصص
الیة اللغة ینقل األحداث من التاریخفالروائي أو السارد من خالل فعل الكتابة و استنادا لجم

معناها التاریخي إلى معناها الفني الجمالي، فتتحول الوظیفة من منفعیة إلى جمالیة، استنادا 
إلى هذا فإن حقائق السرد تختلف عن حقائق التاریخ، و من هنا تتضح وظیفة المؤرخ 

لى قوة التخییل المعتمد على الوثائق و الحقائق و األدلة و الشهود، فیما یعتمد السرد ع

و براعة الكتابة و جمالیة اللغة و بسحر التألیف و التمثیل، ذلك أن السرد یخرج عن سیطرة 
القوانین و جفافها لیتأكد  االختالف في الوسیلة ومنه االختالف في النتیجة دون أن نغفل 

.اریخ االختالف من حیث المرجعیة إذ السرد مرجعه الخیال فیما یكون الواقع مرجعا للت

لكن مع ذلك تحتاج الروایة إلى التاریخ الذي یمنحها تحدیدا زمنیا توضع فیه، مثلما 
ثبات وجودها یسعى كل منهما إلى رسم  ٕ یحتاج التاریخ إلى الروایة من أجل قص أحداثه وا

ألن فهم الذات هو عملیة تأویل ، و تأویل الذات بدوره "إشكاالت الحیاة من أجل فهم الذات 
السرد و السرد واسطة بامتیاز مفضال إیاها على بقیة اإلشارات و العالمات و الرموز یجد في 

یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من القصص الخیالیة، جاعال من تاریخ حیاة قصة خیالیة 
أو إذا شئنا قصة تاریخیة ،شابكا أسلوب العمل التاریخي الحقیقي للسیر باألسلوب الروائي 

.34"لخیالیةللسیر الذاتیة ا

إن هذا التقاطع بین السرد و التاریخ عند بول ریكور ولد نوعا من الشبه المتبادل 
فهناك قصص شبیه بالتاریخ لفرط تركیزه على صوغ األحداث و ترتیبها، و هناك تاریخ یشبه 

القصص عندما یصبح األمر متعلقا بحضور األحداث أمام متلقیها وفي هذا الصدد یقول 
ون التاریخ شبه قصصي بمجرد أن یضع شبه حضور األحداث أمام عیون و یك"ریكور 

القارئ عن طریق إضافات سردیة حیة غیر حدسیتها و حیویتها، الصفة المتملصة لماضویة 
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الماضي التي تضیئها مفارقات التمثیل و یكون السرد القصصي شبه تاریخي بمقدار ما 
یة بالنسبة للصوت السردي الذي یخاطب تكون األحداث، غیر واقعیة المرویة وقائع ماض

35".القارئ، و بهذا تشبه األحداث الماضیة و یشبه القصص التاریخ

إن هذا التقارب و التشابه بین ما هو قصصي تخییلي و بین ما هو تاریخي یجعل 
و الطابع شبه Quasi fictif de l’histoireالطابع شبه التخییلي للتاریخ " ریكور یمیز بین 

Quasi Histoire de la fiction"36ریخي للتخییلالتأ

یؤكد ریكور على عالقة التقاطع بین التخییل و التأریخ مع وجود مرجعیته مشتركة 
تتمثل في التجربة الزمنیة العمیقة، أي من خالل إعادة تصویر الزمان االنساني، و إذا كان 

فوساطة السرد التخییلي "للتاریخ السرد بما یحویه من تخییل یؤكد على الجانب األنطولوجي 
Espace(بین الماضي و التاریخي من حیث هو فضاء التجربة " تصل"هي التي  d’éperience(

و بین الحاضر التاریخي من حیث هو أفق االنتظار، إذ في الوقت الذي تمیل فیه التجربة 
إلى La mediation de la fictionإلى التجمع و االنكفاء یمیل االنتظار عبر وساطة التخییل 

نشر اإلمكانات المستقبلیة التي لم تدمج في التجربة بعد، و من ثم یفجر المنظورات و بفعل 
Fictionalisationهذا التقاطع بین ما یمكن أن ندعوه مع ریكور أخیلة التاریخ  de l’histoire

ه من مجرد فعل تأریخ إلى ینتقل مفهوم التاریخ ذاتHistoire de la fictionبین أرخنة التخییل و 
37".إلى التاریخ كعالم" كخطاب"نمط وجود تاریخي أي االنتقال من التاریخ 

تسقط، إذن كل الحدود الفاصلة بین التاریخي و التخییلي، بعد أن استوطنت الحبكة 
العضدیة "بینهما، و حولت األحداث و الوقائع الحقیقیة و أدخلتها لعبة التخییل، ألن 

وحدها تصیر ذات تأثیر تمارسه من خالل إدماجها في موضوعها المقصود التاریخیة
مصادر الصیاغة القصصیة النابعة عن الشكل السردي للخیال، في حین ال تنتج قصیته 

القصص آثارها في التحري و الفعل التحویلي و المعاناة إال من خالل تبنیها بطریقة متناظرة 
مها محاوالت إعادة إنشاء الماضي الفعلي،  من هذه مصادر الصیاغة التاریخیة التي تقد

التبادالت الحمیمة بین إضفاء الصفة التاریخیة على السرد القصصي و إضفاء الصفة 
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التاریخیة على السرد القصصي و إضفاء الصفة الخیالیة على السرد التاریخي یتولد ما 
38".نسمیه بالزمان اإلنساني الذي هو لیس سوى الزمان المروي

في الواقع إن ریكور یؤكد على ضرورة التقارب التاریخي بالتخییلي لوجود تأثیرات 
مشتركة بین القصص الخیالیة، و القصص الحقیقیة داخل عالم النص الذي تشتغل ضمنه 

األحداث التاریخیة ال تختلف في جوهرها عن األحداث المؤطرة بواسطة "الحبكة، ذلك أن 
: ر بلغت هذه الحبكة دورا هاما في نظریته السردیة، إذ یقول، و بالنسبة لریكو 39"حبكة ما

أعود مباشرة نحو نظریة الحبكة لكي أمیز فیها نقطة االنطالق لنظریتي في التألیف "
، سواء كان هذا السرد تاریخیا أو تخییلیا ذلك أن الحبكة تمثل همزة وصل بین 40"السردي

.لوصل بین السرد و التاریخالحیاة و السرد، و في الوقت نفسه هي همزة ا

و نحن "فالتاریخ یحافظ على وجوده و كینونته و هویته من خالل سرده باستمرار، 
نروي القصص ألن الحیاة البشریة تستحق أن تكون مرویة، و تتخذ هذه المالحظة كامل 

قوتها حین تشیر إلى ضرورة إنقاذ تاریخ المهزومین و الضائعین، فتاریخ المعاناة بأسره
للتصدي للنسیان من خالل التذكر، هذا التذكر 41"ینادي بطلب الثأر و یدعو إلى السرد

الذي ال یتم إال بفعل السرد، والذي یهتم بمآسي اآلخرین ألنه یروي تاریخهم و هو میثاق 
:ذكراهم الذي یحفاظ علیهم داخل الذاكرة، لتتأكد لنا، أخیرا، مقولة ریكور

أكثر معقولیة حینما یتم تأویلها في ضوء قصص أفال تصبح أفال تصیر حیاة الناس "
42"قصص الحیاة نفسها أكثر معقولیة حین یطبق علیها اإلنسان النماذج السردیة أو الحبكات

انطالقا مما سلف ذكره، حاول ریكور التأسیس لهرمینوطیقا سردیة من خالل التفكر 
ة القصص تبرز الهویة الذاتیة، و كذا في العالقة بین التاریخ و التخییل، مؤكدا أن حیاك

هناك إذا عالقة "تعكس الهویة الجماعیة، فكل قصة هي مرآة لتاریخ فرد أو جماعة، فـ 
دیالكتیكیة بین تاریخ أمة معینة و القصة المتخیلة تنتج منها الهویة السردیة الجماعیة لذا فإن 
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األمة تاریخا، و یتالقى التاریخي یصبح قصة مرویة و تصبح القصص التي ینسجها خیال
43"الزمان الكوني الخارجي مع الزمان الداخلي المعاش

فالتاریخ یجیب عن التباسات الزمان كما یصور حیوات الناس من خالل فعل السرد، 
ذلك أن السرد یقدم مناخا دائما و متاحا .و هو بالدرجة األولى یجیب عن أسئلة فهم الذات

ي وجودها الدائم من خالل القصص التي تروى، فالذات بشكل مستمر للشخصیات حتى تبن
تدرك ذاتها من خالل جملة الوسائط و العالقات و الرموز المبثوثة داخل السرد، فیكون 

من هنا یكون ما یشكل الذات "السرد إذ ذاك وسیطا لمعرفة الذات ذاتها والكشف عن هویتها 
و الخیال حیث تتألف الحیاة في شكل تأویال یتم بوساطته السرد الذي یستند إلى التاریخ

قصص خیالي أو تاریخي، كما هي الشخصیات التي یحدثنا عنها السرد في التاریخ، و بما 
أن إشكالیة الهویة تتمثل في مسألة التماسك و البقاء في الزمان، فإن السرد یقدم الخاصیة 

هي الهویة المتحركة التي الدائمة للشخصیة من أجل بناء هویة بواسطة السرد، تماما مثل ما 
تعطي هویة الشخصیة في الحبكة، المستندة إلى التوافق المتنافر الذي یشكل الهویة السردیة 

44."للشخصیة

إن ریكور یؤكد من خالل أطروحاته أن العالقة التي تجمع السرد و التاریخ هي 
قدرتهما "بسبب عالقة حتمیة، ال تعارض و ال تطابق فیها، إنما هي عالقة تقاطع و ذلك 

45"الزمنréfigurationعلى إعادة تصویر 

فكالهما یعبر عن تجربة زمنیة عمیقة، و هذا ما ترومه األنطولوجیا التأویلیة الجدیدة 
عند ریكور من خالل التعاون بین التمثیل التاریخي و التخییل القصصي، إذ تسعى لفهم 

"دة تصویر األحداث لقدرة على إعاالوجود الزماني عبر وساطة السرد و ذلك من خالل ا

هذه القدرة هي التي تجعل من حیاتنا ذاتها محصلة كل القصص الحقیقیة أو التخییلیة و
46".التي تحكیها عنها
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إن اإلیمان بعالقة السرد بالتاریخ هي محاولة ریكوریة إلیجاد مرجعیة مشتركة بینهما 
ة ال تختلف في جوهرها عن األحداث األحداث التاریخی"و هي التجربة الزمنیة ذلك أن 

47"المؤطرة بواسطة حبكة ما

فال یمكن بأي حال قطع الصلة بین السرد و التاریخ ذلك أن التاریخ سیستعید سطوته 
متى كان قابال للحكي، مثلما یحصل السرد على هویته من خالل ارتباطه بتجربة تاریخیة 

یكور من ضرورة الفصل بین فعل القص زمنیة محددة، و في المقابل فإن هذا ال یمنع ر 
أثر "و بین فعل التأریخ بمختلف ضوابطه و أسسه، رغم أنه ال یلغي و ال ینفي ) الحكي(

فعل السرد في تمثیل و تصویر التجربة اإلنسانیة و في إغناء معاني الزمن اإلنساني، و هو 
رغم 48"لقصصي ذاتهاألمر الذي یفسر إمكان قیام تواصل تاریخي عبر وساطة فعل السرد ا

و یبقى أن التاریخ یهتم بلغز اإلنسان . تباین و اختالف النص التاریخي عن النص السردي
في عالقته بالزمن من خالل الكشف عن ماض حدث و حاضر یحدث و مستقبل قد یحدث، 

كل تجربة تاریخیة هي منذ األصل تجربة لسانیة تمثل ذاكرة اإلنسانیة الجماعیة "و إذا كانت 
أتمنها الناس على تاریخهم فتستجیب حاملة سجل حضارات األمم، لكأن األحداث التاریخیة ی

اللغة و وقف علیها، بما هي مأوى اإلنسان حسب تعبیر في بنیته هو مساءلة لظاهرة 
إنه السرد فهو تجذر في اللغةفإن49"هیدغر، بل هي شكله و محتواه أو قل غایته و وسیلته

.تألیف حبكة كما یرى جان غریش أو عملیة حبك كما یرى ریكور

و هذا هو رهان ریكور الفلسفي، الذي یتغذى على الدراسات السردیة مؤمنا بضرورة 
تشیید مشروع فلسفي تاریخي یقوم على دحض فكرة النهایات و فلسفة الموت و الشك 

و هذا من خالل فتح ..والتقویضثوقیةقبیل الال معنى و دعاوى الو والعدمیة، و أفكار من 
مشروع حواري تواصلي بین التاریخ بوصفه فلسفة و السرد كنموذج أدبي من أجل الكشف 

.عن الصورة الممكنة للحقیقة
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