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• موسوعة ستانفورد للفلسفة
ترجمة :محمد رضا
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األختة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التجمة .وختاما،
للمقالة ،حيث أنه قد يطرأ عىل
ر
محرري موسوعة ستانفورد ،وعىل رأسهم د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رللتجمة والنش عىل مجلة حكمة.

بول ريكور ( ،)1913-2005فيلسوف فرنسي ابرز يف القرن العشرين ،ترمجت ونوقشت أعماله على نطاق واسع عرب
العامل .عالوة على عمله األكادميي ،أدى حضوره الشعيب كناقد اجتماعي وسياسي ،خصوصا يف فرنسا ،إىل تسمية ميدان
على شرفه يف ابريس يف مئوية ميالده عام  .2013كتب ريكور طيفا واسعا من املوضوعات خالل مسريته املهنية الطويلة.
وابإلضافة إىل كتبه العديدة ،نشر أكثر من  500مقالة ،ظهر الكثري منها يف جمموعات ابإلجنليزية.
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األنثروبولوجيا الفلسفية هي السمة الغالبة اليت جتري يف كتاابت ريكور .جاء ريكور ليصوغها يف فكرة "االنسان
القادر" ،ويسعى فيها ألن مينح اعتبارا للقدرات اإلنسانية ومواطن الضعف األساسية اليت يظهرها البشر يف نشاطاهتم اليت
معا .ومع أن الرتكيز كان دائما على
تشكل حيواهتم ،وليعرض كيف أن تلك القدرات متكن الفعل اإلنساين املسؤول واحلياة ً

إمكانية فهم البشر كفاعلني مسؤولني عن افعاهلم ،يرفض ريكور إبصرار أي ادعاء أبن الذات متجلية لنفسها أو حتكم

نفسها بشكل كامل .إذ ال تتأتى معرفة الذات إال من خالل فهم عالقتنا ابلعامل والعيش بني آخرين يف الزمان وىف العامل .
أجرى ريكور يف سياق تطوير أنثربولوجيته عدة حتوالت منهجية كربى .استجابة منه لتغيريات يف ظروفه الفكرية نتيجة
تطورات طرأت على املوضوعات اليت يتعامل معها يف جزء ،رمبا يكون ذلك بطرق تتحدى مقاربته ذاهتا ،وجزئيا فيما كان
يالحق األسئ لة اليت طرحت يف أعماله املنشورة أو تلك اليت مل يتناوهلا بعد .ينتمي تكوينه الفلسفي إىل تقليد الفلسفة
الفرنسية االنعكاسية ،ذلك التقليد الذي يبحث عن فهم كيف تعي "األان" ذاهتا وأفكارها وأفعاهلا بداية من التجربة املعاشة
للوعي االنعكاسي ،وعي أنفسنا كوجود وتفكري وفعل .وهذا يوضح كيف يلعب الوعي االنعكاسي دورا مهما يف تنظيم
فلسفة ريكور .كتب ريكور ابكورة أعماله اهلامة بعد احلرب العاملية الثانية بلغة "ظاهراتية وجودية" ال تعكس فقط دراسته
هلوسرل ،الذي بدأها قبيل احلرب العاملية الثانية ،وإمنا كارل ايسربز وجابرييل مارسيل وجان بول سارتر وموريس مريلوبونىت
أيضا .يف حلول  1960خلص ريكور إىل أنه ولكي تدرس احلقيقة اإلنسانية كما ينبغي ،وخصوصا يف ضوء العالقة مع
وجود الشر ،كان عليه أن ميزج الوصف الفينومينولوجي /الظاهرايت مع التفسري اهلرمنطيقى/التأويلى .قاده هذا التحول ملزيد
من الرتكيز على نظرية للتأويل مغروسة يف الفيمنولوجيا .وهو املنهج الذي كان يرى أن الفينومينولوجيا حتتاجه .ابلنسبة
لتلك الفينومينولوجيا اهلرمنطيقية فإن ما هو مفهوم لنا أييت عرب استخدامنا للّغة .وفيما تستهدف اللغة الفلسفية دائما
مفاهيما أحادية الداللة ،فإن اللغة يف الواقع دائما ما تكون متعددة الداللة .إذ ميكن أن يكون هلا أكثر من معىن وأكثر
من ترمجة ،لذلك تتطلب استعماالت اللغة أتويال .مل يضطر ريكور من خالل هذا املنعطف اهلرمنطيقي أو اللغوي للتنصل
من النتائج اليت توصل اليها يف حبوثه املبكرة .بل قاده حىت قاده ليس إلعادة النظر يف عمله فحسب ،ولكن لريى بوضوح
أتثريه بشكل عام ،خصوصا يف عالقته واستجابته لتطور البنيوية اليت نظر إليها كتحد ألي منهج هرمنطيقى .كما قاده يف
أعماله املتأخرة أيضا لزايدة الرتكيز على حقيقة أننا نعيش يف الزمان والتاريخ .تناول ريكور هذه التبصرات عرب فلسفة
للخطاب طورها على أساس زايدة الرتكيز على اللغة يف فلسفته .تعكس كتاابته املتأخرة قلقا مباشرا حول اسباغ املعىن على
الذات واهلوية الشخصية كمسألة تتجاوز املسألة االبستمولوجىة /املعرفىة .وحول األخالق على املستوى الشخصي

2

حكمة © Copyright 2017

واالجتماعي والسياسي .قاده هذا القلق لكتابة مقاالت حول فكرة العدل وآلخر كتبه حول إمكانية االعرتاف املتبادل
وحاالت السالم .
 .1سرية ذاتية موجزة.
 .2األنثروبولوجيا ما قبل اهلرمنطيقية/التأويلية.
 .3التأويل ووفرة اللغة.
 .4اخلطاب كوحدة كلية.
 .5اهلوية السردية والتحول حنو الذاتية.
 .6الذاكرة والتاريخ والنسيان.
• مراجع:
• كتب ريكور.
• كتاابت اثنوية خمتارة.
• أدوات أكادميية.
• مصادر إنرتنت أخرى.
• مدخالت ذات صلة.

 -1سرية ذاتية موجزة.
ولد بول ريكور يف /27فرباير  1913/يف فالينس ،فرنسا .توفيت والدته بعد وقت قصري من والدته وقتل والده يف معركة
املارن يف احلرب العاملية األوىل ،لذا ترىب ريكور وأخته مع أجداده ومع عمة غري متزوجة يف رينيس .والذين كانوا ملتزمني
دينيا للربوتستانتية الفرنسية اإلصالحية .قال ريكور فيما بعد عن دور االميان يف حياته "صدفة حتولت إىل مصري عرب
االختيار املستمر ،بينما حترتم االختيارات األخرى جبدية" .تكفلت احلكومة الفرنسية بتكاليف تعليمه ابعتباره يتيم حرب.
درس أوال الفلسفة يف جامعة رينيس ومن مث يف السربون .كان ريكور مقتنعا منذ حياته األكادميية املبكرة بوجود فارق
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أساسي وغري قابل لالختزال بني االشياء والبشر كأشخاص وكفاعلني .فبخالف األشياء ،ميكن للبشر االخنراط يف فعل حر
وأتملي .ولكن ريكور مل يقبل أبدا أي صورة للثنائية اجلوهرية يف الشخص مثلما يف الكوجيتو الديكاريت أو أن الذات
املتعالية/الرتانسندنتالية الكانطية ميكن اعتبارها ضرورية .ومع ذلك قبل ريكور تناقضات العقل عند كانط وضرورة التمايز
بني العقل النظري والعملي .درس ريكور يف أملانيا عندما وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها .استدعى للخدمة العسكرية
بعد بدء احلرب  1939بوقت قصري وأسر ليقضى بقية احلرب يف معسكر اعتقال يف أملانيا حيث كان قادرا على دراسة
كارل ايسربز واإلعداد لرتمجة كتاب هوسرل "األفكار" على هامش الكتاب الذي كان يتوجب عليه إخفائه من سجانيه.
أكمل شهادة الدكتوراه بعد احلرب وعني حماضرا للفلسفة يف جامعة سرتاسبورج حيث خلف جان هيبوليت .وبقي هناك
حىت  1956حيث اختري لشغل كرسي الفلسفة العامة يف السربون.
يف  ، 1965التحق جبامعة ابريس اجلديدة يف اننتري ،وهي اآلن جامعة ابريس العاشرة ،واليت أنشئت يف ضوء النمو
السريع لعدد الطالب .قضى ريكور سنة صعبة كعميد لكلية اآلداب إابن انتفاضة الطالب يف  .1968وابستثناء ثالث
سنوات قضاها يف لوفني ،واصل تدريس حلقة دراسية يف أرشيف هوسرل يف ابريس حىت بلوغه سن التعاقد  .1980ومنذ
سنة  ،1954حاضر ريكور ابنتظام يف الوالايت املتحدة وكندا .وىف سنة  ،1970اختري ريكور ليخلف بول تيليش كأستاذ
لكرسى جون نوفني لالهوت الفلسفي يف جامعة شيكاغو .مع تعيني مشرتك يف مدرسة الالهوت وقسم الفلسفة وجلنة
الفكر االجتماعي .إذ قام ابلتدريس بشكل جزئي وابنتظام حىت سنة  .1992وىف سنة  ،1986حاضر يف حماضرات
جيفورد يف إدنربة سكوتالند.
ترمجت أعمال ريكور ألكثر من مخسة وعشرين لغة ،وخصص عدد خاص من جملة مكتبة الفالسفة األحياء تكرميا
له .من بني الكثري من شهادات الدكتوراه الفخرية اليت حظي هبا تلك من جامعة شيكاغو ( )1967ومن نورث ويسرتن
( )1977وكولومبيا ( )1987وماكجيل (1992).
كما حصل ريكور على جوائز عديدة ،من بينها جائزة هيجل (شتوتغارت  ،)1985،جائزة دانيت (فلورنسا
 ،)1988،جائزة كارل ايسربز (هايلدبرج  )1989جائزة ليوابرد لوكاش (توبنجن  )1990،جائزة االكادميية الفرنسية
الكربى للفلسفة ( ،)1991جائزة كيوتو  2000وجائزة البااب بول السادس الدولية .وىف سنة  ،2004تلقى مناصفة
جائزة جون كلوج للعلوم االنسانية اليت مينحها مركز كلوج مبكتبة الكوجنرس األمريكي.
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 .2األنثروبولوجيا ما قبل اهلرمينوطيقية /أتويلية
قصد من أول عمل رئيسي لريكور أن يكون يف ثالثة جملدات يستعرض فيها فلسفة اإلرادة .كما ستتوجه إىل مشكلة الشر
وإجابتها والتعايل كما يعرب عنها يف شاعرايت اإلرادة .بيد أن هذا اجمللد األخري مل يظهر قط .إذ أتخر ووضع جانبا حينما
خصيصا من البنيوية.
اكشف ريكور مشاكل جديدة مل يتوقعها واستجاب لتحدايت جديدة لفلسفة آتية
ً
يقرتح اجمللد األول "احلرية والطبيعة :اإلرادي والالإرادي " فينومينولوجيا لإلرادة ،واضعا بني قوسني حقيقة الشر
وحله .ويستقي من منهج الفينومينولوجيا الذي طورها إادموند هوسرل .جيد فيه املرء تعبريا عن مسة مركزية يف انثربولوجيا
ريكور ،السمة القطبية للذايت واملوضوعي يف املالمح املكونة للوجود اإلنساين املعاش حتديدا .وخالفًا لسارتر ،الذي كان
يرى أن هناك تناقضا حادا بني الوعي (أو الشيء لذاته) وبني املادية (أو الشيء يف ذاته) ،تناقضا جيعل مثة مساحة من
احلرية للشيء لذاته يف مواجهة الواقع احملض للشيء يف ذاته ،جيادل ريكور أن األبعاد اإلرادية والالإرادية للوجود اإلنساين
معا .ميكننا أن نالحظ ذلك خالل وصف فينومينولوجى/ظاهراتى للبىن الثالث اليت تشكل اإلرادي :القرار واالختيار
تتكامل ً
مث التحرك حنو الفعل مث تسليمنا الضروري للالإرادي الذي يبدو أنه يتمثل من خالل جتسدان أو جهاز الفعل لدينا .ليس
مثة انسجام سلس بني هذه األبعاد ،أبعاد ما ميكن اعتباره يف النهاية حرية حمدودة .على البشر أن يتصارعوا مع التوتر
الناشئ بني ذواهتم وبني تقبل حياهتم املتجسدة والعامل ابعتباره شيئا مل يصنعوه ابلكامل .إن القرار الضعيف الناتج عن هذا
الصراع هو ما جيعل حرية اإلنسان إنسانية أصيلة يف هناية املطاف ،ومينحنا اهلوية املتميزة ابعتباران أفرادا وكأعضاء يف جمتمعات
اترخيية وأخريا كجزء من البشرية عموما.
يوسع ريكور اعتباره للحرية متناوال مشكلة الشر يف كل من " اإلنسان اخلطاء" و "رمزية الشر" ( .)1960يتناول
يف هذه األعمال سؤال كيف لنا أن نفسر إساءة استخدام احلرية ،حقيقة إرادة الشر ،وهو السؤال الذي وضعه بني قوسني
يف جملد التمهيد الفينومينولوجى .جيادل يف اإلنسان اخلطاء من خالل حتليل متعايل أن هذه االمكانية ترتكز على التفاوت
األويل الذي يشكل الوجود اإلنساين املتموضع بني الطبيعة احملدودة واملنظوري للخربة وبني األبعاد العقالنية الالحمدودة اليت
أتخذ التجربة عرب املنظور واملمارسة والشعور مؤدية إىل مفهوم اخلطأ .يظهر هذا التفاوت يف كل جوانب الوجود اإلنساين
من االدراك للشعور للتفكري .ويتجلى يف السعي اإلنساين حنو املمتلكات والقوة واهليبة .بسبب هذا التناقض ،ال نتوحد
 /نتفق كليا أبدا مع ذواتنا ،وابلتايل من املمكن أن خنطئ .حنن خطاؤون ولكن الشر وإساءة استخدام احلرية ليس أصيال
وال حىت ضروراي هو فقط ممكن.

5

حكمة © Copyright 2017

وال جيعل هذا التفاوت وجودان بال معىن .بل هذا التفاوت بعينه الذي جيعلنا خطائني وجيعل الشر اإلنساين ممكنا،
هو ما جيعل اخلري واملعرفة واالجناز ممكنني .إنه ما مييز كل منا عن االخر ،كل منا له (أو هلا) موقعه الزماين واملكاين ومنظوره
ولكن مي كن أن نعرف أنفسنا كبشر بني كثريين وميكننا أن نعرف العامل املتجاوز لوجهة نظران الفردية له .يف نفس الوقت،
متنحنا ال عصمتنا من اخلطأ إمكانية التواصل مع بعضنا عرب استخدامنا للوجوس/للمطلق الذي يتعاىل فوق وجهات نظران
احملصورة.
ومع أن الوحدة اإلنسانية ليست أبدا أكثر من جمرد وحدة أسست على التواصل ،حتديدا ألنه ميكننا التواصل،
فإن الفروق بيننا ليست مطلقة أبدا .عالوة على ذلك ،ال ميكن ألحدان منفردا أن يعترب شخصا .فعلى الرغم من أن كل
منا له هوية فردية ،غري أن هوايتنا تظهر أبننا مرتبطون ابآلخرين ":اإلنسان هو ذلك الوحدة اجلمعية والتجميعية حيث على
وحدة التوجه واختالف املصائر أن تفهم من خالل بعضها" (اإلنسان اخلطاء.)138 ،
تتجلى تلك الوحدة اليت جتمع الناس مع بعضهم البعض -حىت لو كان خمتلفني -يف سعيهم للتقدير واالعرتاف.
يستهدف هذا السعي مشاركة حقيقية واليت تعرب عن التقدير املتبادل ملا ميتلكه كل منا بسبب إنسانيتنا املشرتكة ومتيزان
الفردي يف نفس الوقت .حيرتم ذلك التقدير التفاوت املكون لكل شخص .طور ريكور مسة االعرتاف املتبادل تلك يف
كتابه األخري "مسار االعرتاف .إذ حياج أبنه يتجاوز االعرتاف املتبادل الذي قد جنده يف التعامالت التجارية أو أي تعامالت
من املمكن اختزاهلا اىل جمرد تبادل السلع دون وضع أي اعتبار ملا قد يكونه الطرف اآلخر..
كما يظهر كل من تفاوتنا املؤسس وسعينا حنو التقدير املشرتك أيضا يف دراسة التاريخ اليت تقر بزمنية وجودان.
ويظهر انتباه للتاريخ كهذا الطبيعة احملدودة للحرية اإلنسانية .ابلنسبة لريكور ،يوجد يف التاريخ نظام وبنية تتجلى يف سرده
مفهوما .ولكن هذا التاريخ املروى يروى أحدااث وأفعال تتناقض والسردية الكلية السائدة وتعيد ترتيبها
وإال سيصبح غري
ً
وتقود إىل التساؤل عن إمكانية الغفران عن األخطاء اليت ارتكبت والثمن الذي ترتب عليها مهما كان ذلك صعب حتقيقه.

عززت هذه التأمالت قناعة ريكور أبن أقوال وأفعال البشر تفرتض حرية حمدودة تسمح لنا ابلتدخل يف العمليات الطبيعية
ويف نفس الوقت االعتماد على تلك العمليات يف أفعال كتلك .إن ما نقوله وما نفعله سيكون بال معىن مامل يتحدد مع
بعض البىن واالشكال احملددة سلفا عن طريق العمليات الطبيعية من جهة ومع ما نقوله عن األفعال اليت تتدخل يف تلك
العمليات من جهة أخرى .إن كلماتنا وأفعالنا مصممة للتعبري عن معىن ملا هو موجود أصال ،ألهنا تعطى معىن لألشياء كما
هي اآلن .وهبذا املعىن ،تكتسب أفعالنا وأفعالنا مدلوالهتا من كوهنا استجابة لسياقات ليست من صنع ذواتنا كليا .ميكن
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ملا نقول ونفعل يف سياقات كتلك أن هتدف ملا وراء األشياء الواقعة اآلن ومتنح أحياان تعبريا عن معاين وقيم جديدة وإمكاانت
غري مقصودة وغري مدركة حىت اآلن .مبعىن آخر ،تكتسب حريتنا احملدودة قيمتها وفعاليتها فقط بسبب وجودان يف نظام
طبيعي وثقايف ليس من صنعنا بصفة عامة ،ولكن ذلك هو العامل الذي نبحث عن التوافق معه من خالل كلماتنا وافعالنا
وخيالنا اخلصب.
رأى ريكور أن مفهوم التفاوت هذا الذي يتسم به الوجود اإلنساين غري كاف ليقدم سردية للواقع احلقيقي إلرادة
الشر واألفعال الشريرة .ال يوجد حتليل مباشر دون وساطة للكوجيتو -كما افرتض ديكارت وهوسرل -ميكن أن يفسر ملاذا
تظهر هذه الشرور احملتملة .يؤكد إدراك ضبابية الكوجيتو هبذا الصدد اشتباه أن كل الفهم الذايت أييت فقط من خالل
"عالمات "أودعتها األدبيات الكالسيكية العظيمة يف الذاكرة واخليال " (ريكور ،سرية ذاتية فكرية .يف هاهن
 ، 1995:16ملحوظة:مرتجم للعربية حتت اسم "بعد طول أتمل ") .كان هذا الشك حمركا عظيما هلرمينوطيقا ريكور وىف
نفس الوقت "منعطفه اللغوى".
حمص ريكور بعد ذلك مشكلة الشر يف كتابه "رمزية الشر" حيث حياج أبنه جيب علينا أن أنخذ يف االعتبار كيف
حاول الناس التصاحل مع عدم قدرهتم على تفسري وجود الشر ابستخدام اللغة استنادا إىل الرموز العظمى واألساطري اليت
تتحدث عن أصل العامل وهنايته .إذ تنطوي هذه اللغة على أكثر من معىن وتفهم على أكثر من وجه وحتتاج دائما إىل أتويل.
اختتمت هذه الدراسة ابلقول إن على الفلسفة تعلم فهم لغة كهذه وتبدأ التفكري انطالقا منها ،استجمع ريكور ذلك يف
عبارة شهرية "مينح الرمز االزدهار لألفكار"(رمزية الشر  )57-247 :1967إذا كانت الفلسفة ستأخذ جبدية الدرس
الذي علمه أتمل رمزية الشر ،فعليها أن أتخذ أيضا مشكلة "وفرة اللغة" .مبعىن ،أن أتخذ يف االعتبار استخدامات اللغة
اليت تتجاوز الكلمة أو اجلملة الواحدة ،وكذلك تلك اليت ال ميكن اختزاهلا لرباهني منطقية .ومثل الرموز ،هذه أشكال من
اخلطاب تنطوي على أكثر من معىن .ولفهم معىن وفرة اللغة ،جيب على الفلسفة أن تطور نظرية للتأويل مبا أن اخلطاب
الفعلي ليس دائما ،إن مل يكن أبدا ،أحادي املعىن وتتبدل معانيه مبرور الزمن حني يبقى اخلطاب األصلي بعد قائليه واملواقف
اليت قيل فيها أساسا.
رأى ريكور خالل تطويره نظرية للتفسري فيما يتعلق بنظرية اللغة كخطاب ،أن ما يسميه اآلن حقل اهلرمينوطيقا
منقسم بني مقاربة كتلك اليت استخدمها يف رمزية الشر واليت تنشد استعادة املعىن كما يفرتض أن يكون فعال وبني ما أمساه
هرمينوطيقا االرتياب كما نرى عند ماركس ونيتشه وفرويد حيث ال شيء يعىن ما يبدو أنه يعنيه للوهلة األوىل .أسهم صعود
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البنيوية يف الستينات والسبعينات -مستقى من تطوير اللغوايت  -يف الرتكيز الشك ابلقول إنه بنية حتتية أو بىن تظهر املعىن
الظاهر على السطح .طرحت البنيوية كذلك الفكرة القائلة أبنه من املمكن أن تعترب البىن التحتية أتويال اختزاليا يرد ألي
معىن ظاهري .لذلك توجه مشروع ريكور الفلسفي إلظهار أنه يف حني أن البنيوية تعد أداة حتقيق -تبحث يف وتتعلم من
البىن املنتجة -فإهنا ضلت طريقها حينما اعتربت نفسها نظرية للموضوعية بدون ذاتية ،وهو ما أمساه ريكور "فلسفة متعالية
بدون ذات متعالية" .ومبرور الوقت ،ابت ريكور يرى حمدودية التحليل البنيوي كأداة تفسري مثلما يظهر يف حقيقة أن
البنيويني دائما ما يفرتضون مسب ًقا املعىن السطحي الذي حياولون تفسري .عالوة على ذلك ،مل يستطع البنيويون تفسري كيف
ميكن للبىن أن تنتج املعىن أو كيف يتأتى لبنية أن تتحول لبنية أخرى .ذلك ألهنم جحدوا الزمان وأمهلوا أي مفهوم للتغيري
وألن البىن العميقة اليت اكتشفوها كانت تعترب سكونية وال زمانية /ال اترخيانية.
هذا النقد موجود يف املقاالت اجملموعة يف كتاب صراع التأويالت ( )1969وىف قراءته الفلسفية التفصيلية لفرويد
يف كتاب فرويد والفلسفة ( .)1970ابتت فلسفة فرويد مبثابة أركيولوجيا للذات موجهة حنو نظرية الثقافة (قلق يف احلضارة
 /احلضارة وسخطها) .عري أهنا تفتقر لغائية الذات اليت تسمح ابإلبداع اإلنساين وابإلنسان املتمكن .عززت هذه التحقيقات
رؤية ريكور أنه ال يوجد فهم ذايت دون وساطة ،مما أدى إىل مزيد من املنهج اجلديل يف عمله .وهو توجه سعى من خالله
وذهااب .وحتديد أرضا كتلك يؤدي إىل فهم معزز
إىل إجياد أرض حمايدة جتمع بني متناقضني وتسمح ابلتحرك بينهم جيئة
ً

والذي أييت دائما من للتأويل ولكنه منفتح على النقد أيضا .بتعبري آخر ،إنه املنهج الذي يتوسط ويتفاوض بدال من أن

ميحو صراع التأويالت.
مع التسليم بثمار التحليل البنيوي يف جماالت حمددة للتجربة ،رفض ريكور آراء البنيويني الذين سعوا الختزال اللغة
عرف ريكور اخلطاب ،متبعا االستدالالت يف اعمال كل من
نفسها لنظام مغلق من العالمات ال عالقة له مبا هو خارجهّ .

إمييل بنفنست ورومان جاكوبسون ،ابعتباره استخدام نظام من العالمات لشخص ما يقول شيئا عن شيء لشخص ما

مستخدما قواعد صوتية ومعجمية وحنوية وأسلوبية موجودة مسبقا ولكنها أيضا مرنة .وبذا ،يتضمن اخلطاب دائما متكلما
أو كاتبا أو وقارائ أو مستمعا ،وكذلك شيئا يقال يف موقف ما عن حقيقة ما ،ويف اخر املطاف عن عامل ميكن أن نسكنه.
ويتبع هذا أنه يتطلب ألي أتويل لصيغة خطاب كال من التحليل املوضوعي الذي قدمت البنيوية أداة له وإدراك أن هناك
دائما فائض معىن فيما وراء ما هو جمرد تقنيات موضوعية حتاول التفسري .هناك دائما فائض معىن ،ألننا نطبق التقنيات

8

حكمة © Copyright 2017

املوضوعية على أشياء نفرتض مقدما أهنا حتوي معىن حمتمال دون أن نستنفد كامل هذا املعىن .إن معىن أفعال اخلطاب
منفتح على التأويالت أيضا ،خصوصا مبرور الزمن وتبدل السياق الذي مت فيه التأويل نفسه.

 .3التأويل ووفرة اللغة.
من هذا املنطلق تناولت أعمال ريكور بعد صراع التأويالت عددا من املوضوعات ذات الصلة .يف املستوى األول،
يستكشف ممارسة مناهج التأويل ابعتبارها منطلقة من موقف وفهم أويل لتوسيع الفهم لكل من املأول وللعامل ابعتباره عامل
نقيم بداخله .ويف مستوى آخر ،اكتشاف آفاق مفهوم وفرة اللغة عن طريق اكتشاف أشكال أخرى من اخلطاب كوحدة
كلية .تلك استخدامات للغة أكرب من مجلة واحدة حيث ال ميكن ببساطة اختزال حقيقة ومعىن اخلطاب كوحدة كلية إىل
جمموع قيم اجلمل املكونة له .انطالقا من هذين املستويني املتشابكني ،متكن ريكور من تناول اسئلة الذاتية ومسؤولية الفعل
اإلنساين ،ومتكن من أن يتناول ابلتفصيل نظرية أخالقية كانت دوما حاضرة يف فلسفته .تبدأ مناقشة األخالق ابلرتكيز على
العالقات بني شخص وآخر ،الذات وشخص أو عدة أشخاص قريبني ،ويتواىل حىت سؤال العدالة والعيش مع آخرين فيما
وراء هؤالء الذين يلتقيهم املرء يوميا أو وجها لوجه .ظهر السؤال اخلاص "ما العادل " (العادل2000 ،؛ أتمالت عن
العادل )2007 ،الذي خرج من مشاركة ريكور يف منتدى للقضاة وقادت إىل أتمالته يف آخر كتبه املنشورة يف حياته
(مسار االعرتاف .)2005،استمر يف تلك السنوات األخرية يف استكشاف أبعاد أخرى لوفرة اللغة ،.خالل بعض املقاالت
اهلامة حول مفهوم الرتمجة وكيف حتدث داخل اللغة الواحدة وليس فقط بني لغات خمتلفة مثال.
أكد ريكور أن ممارسة التأويل ال تفرتض نظرية عامة قابلة للتطبيق على كل احلاالت .كانت أطروحته ابألحرى
ربط نظريته يف اخلطاب كاستخدام للغة ابعتباره قول شيء لشخص ما أبمثلة خلطاابت وأتويالهتا .ولكن ألن اللغة الشفوية
سريعة الزوال ،فإهنا تتالشى .اجتهت بصرية ريكور الذكية اىل خطاابت ترتسخ من خالل كتابتها يف نصوص أو ما يشبه
النصوص .اختفى حدث الكالم نفسه ولكن النص بقي ألي شخص ميكنه القراءة .وبذا ابت معىن النص وليس نية
الكاتب األصلي أو املوقف األصلي هو موضوع التأويل .كانت البنيوية حمقة أن للنصوص بنية .ولكن هذه البنية تتباين
حسب نوع اخلطاب ،لذا فإن فهم هذه البنية وكيف تسهم يف تشكيل اخلطاب يساعد يف حتديد نوع أو صنف اخلطاب.
االدراك املبدئي لنوع اخلطاب مبثابة ختمني البد وأن يؤكد خالل أتويل النص ،والقراءة اجليدة جتعل من يتوىل التأويل يضع
ختمينه األويل موضع مس ائلة .يعتقد ريكور أن ما يكتشفه املرء خالل حبوثه هو شيء ما مثل عامل للنص ،ال يقع خلف
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النص وإمنا وبشكل ميتافيزيقي أمامه كشيء يكتشفه من يؤوله ابستخدام خياله .عامل ميكننا أن نفكر يف أنفسنا ضمنه.
حتتاج التأويالت ابلطبع للفحص واملقارنة مع التأويالت األخرى وعاجال أو آجال حنتاج إىل إعادة التأويل بتغري املوقف
حسب الزمان .يوجد دائما إمكانية للنقد الداخلي أو اخلارجي ،هل النص متماسك بشكل عام؟ هل ميكن أتكيده أو
دحضه بواثئق أخرى أو بياانت الحقة؟ تلعب التقنيات التأويلية دورا أيضا ،خصوصا عندما تتعقد عمليه الفهم .أي
بلطيف ا لعبارة ،أراد ريكور أن يقول أن على املرء أن يشرح أكثر ليفهم أفضل .اتفق ريكور أيضا مع نظرية هانز جورج
جادامار يف اهلرمينوطيقا/التأويلية واليت تنطوي على أن التأويل نوع من االستيعاب /االستمالك .رأى ريكور ذلك ابعتباره
موجه للممارسة يف احلاضر أكثر مما كان جادامار يسميه "استيعاب الرتاث""/استمالك الرتاث" .إذ يظل للرتاث دور يف
احلاضر حىت حني رفضه أو انتقاده .اتفق كذلك مع جادامار أن هدف التأويل هو أن نتمكن من إضفاء معىن على وجودان
املتجسد مع آخرين وضمن هؤالء اآلخرين أسالفنا وخلفاؤان يف العامل.
مل يقدم ريكور نظرية عامة للتأويل .تعترب أتمالته يف اهلرمينوطيقيات نفسها مثاال على املمارسة الفلسفية يف التأويل
واملؤدية إىل تصور حول ما يقف يف هناية املطاف وراء فعل كهذا :احلاجة إىل التأويل إلضفاء معىن على احلياة البشرية،
واالنتقال من فهم أوىل إىل فهم أعمق على أساس التأمل النقدي واستثارة اخليال واستقراء تقنيات واجراءات الشرح مىت
أخريا مزيدا من فهم الذات .
تعسر الفهم ،واستيعاب معىن اخلطاب يف العامل الذي يعكسه ابعتباره عاملا ميكننا أن نسكنه .و ً

 .4اخلطاب كوحدة كلية.
حبث ريكور عدد من صور اخلطاب كوحدة كلية بداية من اخلطاب االستعاري .مثل احلديث عن رموز حبثها يف وقت
سابق ،كاالستعارة احلية كنوع من اخلطاب الذي يقول أكثر من شيء يف وقت واحد .فاالستعارات احلية نتاج جلمل،
وليست جمرد احالل كلمة حمل أخرى جملرد أتثري زخريف أو بالغي ،إهنا تستهدف نوع من التالعب يف اإلسناد ""ميل
جمازى" .وخالفا للقض ااي املنطقية اليت تقول إن الشيء يكون أو ال يكون ،فإن االستعارة احلية تقول أبنه "يكون" و "ال
يكون" يف وقت واحد ،مما ينتج عنه إعادة توصيف الواقع .وكطريقة بداعية الستخدام اللغة ،من املمكن أن متوت االستعارات
احلية أو أن يتم استيعاهبا يف قاموس" تلك سنة احلياة" .من املمكن أن متتد االستعارة احلية أيضا فيما وراء مجلة واحدة كما
يف اللغة الشعرية ،فاللغة الشعرية تغري من وصف الواقع .واحلقيقة يف اللغة الشعرية مسألة بالغة أكثر منها حقيقة متماسكة
ومقابلة ملا يفرتض أنه الواقع اخلارجي .ومبعىن مهم ،فإن احلقيقة املختربة هي أساس احلديث عن اتساق أو مطابقة ،حىت
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لو تناقض ذلك مع كون أن اخلطاب االستعاري يستخدم دائما لغة موجودة فعال ومتاحة لالستعمال .وهبذا املعىن ،فلن
نقف أبدا على أصل اللغة .من املمكن أن نستمر ابلتساؤل لبلوغ ذلك األصل ولكننا لن نصل أبدا ألننا جيب أن نستخدم
لغة موجودة مسبقة كلغة للسؤال .لذلك يبدأ الفالسفة الذين يؤمنون بوفرة اللغة كما لو أهنم بدأوا مسبقا.
اخلطاب السردي صورة أخرى من اخلطاابت اليت حبثها ريكور .إنه استخدام للغة ميكننا من اضفاء معىن معني
على الفعل والزمان .حتتوي اللغة العادية على مفاهيم تنطبق على الفعل مثل النوااي والدوافع واألسباب واألفعال والعواقب
والفاعلون واملفعول هبم ،وحتوي مفاهيم تنطبق على الزمان مثل ،ماضي وحاضر ومستقبل واآلن والحقا ومىت .يشكل
اخلطاب السردي جمموعة مفاهيم غري متجانسة معا يف اخلطاب ليموضع أفعاال يف الزمان حيث ال حيدث شيء اتليا لشيء
آخر فحسب ولكن بسببه يف قصة أو اتريخ تتابعي .إنه يعيد تشكيل األحداث الطبيعية كأحداث سردية ،أحداث ذات
معىن حتكى ما حدث يف قصة أو يف التاريخ .ولكن ألن السردايت تنتهي أو جيب أن تنتهي ،فهي ال تستنفد الزمن وال
املعين احملتمل طويل املدى للحدث .ومن خالل تلك احلبكات تكون السردايت نتاج مفاهيم غري متجانسة يف نوع من
التوافق غري املتسق والذي يشكل حلقات من القصة يف قصة حمكية .هي حتل يف بعمل هذا -عمليا إن مل يكن نظراي -
الصراع بني مفهوم الزمن كمعاش اآلن -حاضر له ماض ومستقبل -وبني زمان كوين مطلق يفهم على أنه تتابع من النقاط
عرف ابلنسبة ملاضيها ومستقبلها ولكن ابلنسبة لنقطة سابقة عليها وأخرى اتلية هلا .ختلط السردية
-حيث كل نقطة ال ت ّ

وجهيت النظر هاتني حول الزمان يف ال زمن اإلنساين ،ومل حيدث أن حلت بشكل كامل األلغاز احملرية الناشئة عن التفكري
حول الزمان من داخل الزمان أو (تفكري كائن يعيش داخل الزمان حول الزمان).
يتخذ اخلطاب الديين ،على األقل املوجود يف الرتاث التورايت العربي واملسيحي اإلجنيلي ،عدة صور مثل الرتانيم

والقوا نني وسردايت مثل األمثال والنبوة واحلكم .ما جيمع بني هذه اخلطاابت وما مييزها كخطاب ديين أهنا مجيعا صور
خلطاب شعري وكل منهم يتحدث عن " اإلله" بطريقته .وتقوم ضمن وضعها يف العقيدة اإلجنيلية عرب تشكيل تعدد صويت
ميكن الرتاث الديين الذي يستخدم تلك النصوص للتعرف ولتشريع نفسه عرب نوع من الدائرة اهلرمينوطيقية .أى أن التقاليد
الدينية ترى النصوص على أهنا مقدسة وتستخدمها لشرعنة نفسها كتقاليد موجودة يف تلك النصوص وهو شيء يكتشف
خالل قراءة وأتويل النصوص.
يعترب اخلطاب السياسي صورة خاصة وهشة من اخلطاب كوحدة كلية حيث أن البعد السياسي للوجود اإلنساين
جمال واحد ضمن جماالت أخرى كالتجاري والفين وحيتوي اخلطاابت األخرى أيضا .إنه صورة من اخلطاب تتسم بـ
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"ابخلطابية" بشكل خاص كونه يهدف إىل االقناع .يعترب االقناع ضروراي ألنه ال يوجد حل هنائي للنزاع الناشئ عن األسئلة
حول شكل احلكومة أو ما إذا كانت هناك ضرورة لقانون ما وما ينبغي أن يكون عليه هذا القانون وما إذا كانت القوانني
ضرورية يف هذه احلالة عموما .كما تتعلق اخلطاابت السياسية ابلسلطة ،فالسلطة يف اصدار القرارات واصدار األوامر
لآلخرين تزيد من هشاشة اخلطاب السياسي .فتح ذلك اجملال جلدلية "األيدلوجيا والطوابوية" يف فلسفة ريكور السياسية.
إذ تنادى األيدولوجيات بشرعية وضعية من هم يف السلطة أو أولئك الذين يسعون إليها وجسر اهلوة بني ما يدعون وبني
األشياء يف الواقع .ابملقابل ،يتخيل التفكري الطوابوى العامل بدون أو فيما بعد األيدلوجيا .يساعد التفكري الطوابوى الناس
على جتاوز أيدولوجيات مدمرة ،ولكنهم يعودون مرة أخرى لالعتماد على األيدلوجيا طاملا الطوابوية مل توجد يف أي مكان.
ومع ذلك فالسياسة مهمة ألهنا جتعل احلياة معا ممكنة .وألن السياسة أتخذ مكاهنا بني مفهومي األيدلوجيا واليوطوبيا،
فهي مثال للمفهوم الوسيط بني متناقضني يف هرمينوطيقا ريكور.

 .5اهلوية السردية والتحول حنو الذاتية.
أدرك ريكور يف هناية اجمللدات الثالث لدراسته عن السرد الزمان والسرد أن ما قيل هناك أشار إىل أمهية فكرة اهلوية
السردية .إذ ال ينطبق على هوية الشخصيات يف قصة أو يف التاريخ فحسب ،ولكن على االدعاء األكرب أبنه ميكن اعتبار
اهلوية الشخصية مبثابة هوية سردية .ما القصة اليت يرويها املرء عن ذاته (أو ذاهتا)؟ وما القصة اليت يرويها اآلخرون عنه؟ يف
الواقع ،اهلوية السردية طريقة من الطرق اليت جنيب هبا على سؤال من؟ من هذا؟ من قال ذلك؟ من فعل ذلك؟ من هو
ذلك؟ من حنن؟ وسع ريكور من نطاق أحباثه لتشمل السؤال حول الذات (يف حماضرات جيفورد ( )1986واليت نشرت
حتت عنوان الذات كآخرى) ) (1992استهدف النقاش الرد على أتويالت الكوجيتو الديكارتى سواء تلك اليت تؤكده
بقوة مثل" ميكن للمرء أن يتصل ابلذات بشكل فورى ويقيين " أو تلك اليت تضعفه بشده ابعتباره "حمض حقيقة جمردة ال
معىن هلا " أو حىت تلك اليت تنكر وجوده .يف مواجهة تلك الفكرة األخرية عن "كوجيتو حمطم" اقرتح ريكور أتويال "لكوجيتو
جمروح" حيث يستطيع ا لشخص أن يثبت وجوده وفعاليته يف العامل ،ذات تفعل وتتعرض لألفعال ،ميكنها أن تروي وأن
تتحمل مسؤولية أفعاهلا .بشكل ما نتكلم عن الذات من حيث كوهنا فعل وإمكانية بدال من كوهنا جوهر.
تتدرج حجة ريكور خبصوص الذات عرب عدة مراحل .حيث يبدأ من فلسفة اللغة ومن مسألة التعرف على إشارة
إىل األشخاص على أهنم ذوات وليسوا أشياء ببساطة .يؤدي هذا إىل اعتبار الذات املتكلمة على أهنا فاعل ،متر من خالل

12

حكمة © Copyright 2017

دالالت األفعال اليت تعلمها من الفلسفة التحليلية إابن اقامته يف أمريكا الشمالية .مث عرج على فكرة الذات كحائزة هلوية
سردية .مث اتبعها بس ؤال املغزى األخالقي يف أن نكون ذاات .تنتهي هرمينوطيقا الذات تلك ابستنتاج مفاده أن الذات ،ذات
واحدة وسط ذوات ،شيء جيرى يثبت فقط ابلشهادة الشخصية أو بشهادة اآلخرين .وابلتايل فالذاتية مرتبطة بشدة مع
نوع من اخلطاب الذي يقول "أان أؤمن ب " .إهنا مبثابة اعتقاد معاش بدال من يقينية منطقية أو علمية.
كما قدم ريكور خالل مسريته مفتاحا للتمييز بني نوعني للهوية مرتبطني ابلذاتية .هوية "االيدم" "idem :هي
هوية الشيء اليت هي نفسها دائما وال تتغري أبدا وهوية "اإلبسي"  ipseوهي هوية الشيء الذي يظل نفسه يف وخالل
التغيري .تتضمن هوية الذات كال من البعدين :أان نفسه ولست نفس الشخص الذي كنت عليه قبل عشر سنوات .إن
وجود هوية اإلبسي هى الىت توضح أفضلية التعامل مع الذات يف إطار السؤال "من" بدال من السؤال "ماذا؟" هي الذات.
طاملا كانت الذات فاعلة ،فإن السؤال عن أهدافها األخالقية ينشأ .مما مسح لريكور بتقدمي ما أمساه "األخالق
الصغرية" .أدخل ذلك وجهات نظر جديدة للذات ومسار جديد للنظر إليها ،املسار الذي حول احلجة من وصف ما هو
كائن إىل وصف ما جيب أن يكون .عرض ريكور تلك "األخالق الصغرية " عن طريق ما أمساه النية األخالقية " السعي
للحياة الطيبة املعاشة مع ومن أجل اآلخرين يف مؤسسات عادلة الذات كآخر ( .)1992تعطي هذه الصيغة تعطى أولوية
لألخالق كـ "غائية" على األخالق كـ "ممارسة معيارية" .إهنا يف الواقع بنية ثالثية األبعاد :على اهلدف األخالقي أن مير عرب
مصفاة املعيار ،مما يعىن إدراك النية األخالقية وأن يطبق يف ظروف معينة على أساس الفضيلة أو احلكمة العملية اليت ستطبق
املعيار .من املمكن ان يكون هذا التسلسل بطريقة عكسية ،مثال حني تقع كارثة ،مرض جديد مثال يؤدى إىل ممارسة
معيارية كاستجابة له ،فإن ذلك يلقى ضوء جديدا على اهلدف األخالقي .على مستوى العالقة بني الذات واملقربني أو
احلميمني ،يعترب مبدأ املعاملة ابملثل أبلغ تعبري كاهتمام ميكن من تقدير الذات واحرتام الذات كجزء من هؤالء الذين ينضوي
بينهم املرء .وعند مستوى غري القريبني ،ينشأ التساؤل حول العدالة وتنشأ مفاهيم جديدة لالحرتام وللمؤسسات مثل سيادة
القانون واليت تؤسس وتساعد على احلفاظ على أو استعادة مسافة بني الذات وهؤالء اآلخرين .خلف هذين املستويني
تكمن الفكرة اليت تعرب عنها القاعدة الذهبية "أحب ألخيك ما حتب لنفسك" "/على املرء أن يعامل اآلخر كما حيب أن
يعامل " يقع خلف كل نظام مؤسس من القواعد" قوة حتويلية للحب" واليت تتعاىل على الوسائط اهلشة والشرطية املؤسسة
بواسطة كل نظام أخالقي عرب إعادة أتويل تلك القاعدة الذهبية .احلب هو طريقة الرد ليس فقط على حدود نظام كهذا،
ولكن أيضا كبعد مأسوي يراه ريكور كامن يف كل األعمال اإلنسانية كتذكري آخر أبن احلرية اإلنسانية هي يف النهاية حرية
حمدودة.
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 .6الذاكرة ،التاريخ  ،النسيان.
اجتمعت كل تلك املوضوعات يف آخر كتب ريكور الكبرية الذاكرة والتاريخ والنسيان ( )2004كدراسات منقحة أخرية
عن االعرتاف .تناول ذلك العمل ذو الثالثة أجزاء سؤال الذاكرة والتذكر وإجابة األسئلة حول استخدام وإساءة استخدام
الذاكرة يف اجملتمعات املعاصرة .سجل ريكور ذلك على أنه حيدث يف ثالث مستوايت :مستوى مرضي عالجي كفقدان
للذاكرة ومستوى عملي كذاكرة مضللة ومستوى أخالقي سياسي كذاكرة ملتزمة .مث تساءل إن كان التاريخ عالجا أم عائقا
هلذه املشاكل .عاد به ذلك إىل التساؤل بشأن أبستمولوجيا الكتابة والبحث التارخييني .وهو ما كان انقشه فعال يف كتابيه
التاريخ واحلقيقة ( )1965والزمان والسرد .اآلن ،ابت السؤال إىل أي مدى يعتمد التاريخ على الذاكرة؟ يعرف املؤرخون
عن املاضي أكثر ما يتذكر األفراد ،ولكن هل يستطيع التاريخ أن ينفصل متاما عن الذاكرة كنوع من االستشهاد ":كنت
هناك ،صدقين" .املشكلة اآلن يف االرتياب وليس يف القابلية للدحض ببساطة .اجلديد يف رؤية ريكور أنه ابت اآلن يرى
عالقة وثيقة بني الشرح والفهم أكثر مما كان يعتقد سابقا .أيتى ذلك عرب ما أمساه -على خطى ميشيل دو سريتو"-العملية
اجلغرافية ا لتارخيية" واليت تشكل جممل التوثيق والبحث والكتابة التارخيية مما يدفع للتساؤل عما إذا كان التاريخ يعاد تقدميه
كصورة تعتمد على السرد واخلطابية .يقرتح ريكور أن التاريخ كمكتوب "يرمز" للماضي ابعتباره "كان".
ومن هذا األساس ،ميكنه أن يتساءل جمددا عن الوجود اإلنساين كوجود اترخيي ،بكونه داخل الزمان واستثنائي يف
هناية املطاف .سعى خصيصا ليناقش مشكلة النسيان يف عالقتها مع املشكالت الثالث اليت ذكرانها سابقا .ميكن آلاثر
املاضي أن تنسى ،وسينسى ذلك املاضي مبعىن أنه سيتجاوز الذاكرة .ولكن ما هو النسيان حني تبقى اآلاثر؟ هنا تظل
مشكالت الذاكرة املفقودة واملضللة واملأمورة قائمة ،خصوصا احلالة األخرية مع حماوالت األمر ابلنسيان بطلب العفو أو
ابملراقبة .تؤدي تلك املشكلة إىل هناية مبنية على احتمال الغفران ،شيء اعرتف ريكور أبنه ترك غري مكتمل .وعلى طول
الطريق ،عرض ريكور فكرة اإلمث ،اإلمث التارخيي الذي يتعارض ابلضرورة مع التقادم ،ومع املغفرة -الصعبة ولكنها ليست
املستحيلة  -يغدو األمر منحة ،مبثابة فصل ما بني الفاعل والفعل .تضع امكانية الغفران اخلط الفاصل بني ذاكرة سعيدة
وأخرى غري سعيدة .فاملغفرة ال تعىن النسيان .تلك إذن فكرة املنحة ،ليس مطلبا أو توقعا ملنحة كمقابل ولكن املغفرة هنا
مبثابة شيء جيرى تلقيه وميرر كمنحة أخرى ،يعترب الغفران يف حد ذاته منحة ألنه يؤدى اىل ذاكرة سعيدة ،وتتصدر تلك
املوضوعات النقاش عن االعرتاف املتبادل وحالة السالم اليت انقشها ريكور يف كتابه األخري مسار االعرتاف.
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وابلتايل تنطلق حجة ريكور من احلقيقة املذهلة أنه ال يوجد نظرية لالعرتاف كتلك اليت توجد للمعرفة .يف احلقيقة،
عندما ننظر يف القاموس جند أن تلك الكلمة (احململة بدالالت معربة عن االمتنان الشديد يف الفرنسية مقارنة ابإلجنليزية)
هلا عدة معان معجمية .يقرتح ريكور بناء سلسلة من املعاين املفاهيمية اليت تنطلق من فعل االعرتاف بصيغته الفاعلة
"يعرتف" عوض صيغة املفعول به "معرتف به" .حبيث ال ميكن اإلجابة إال على االعرتاف الذي مير عرب تلك السلسلة –
وعرب االعرتاف املتبادل "حيث يبقى االعرتاف املتبادل إما حلم غري متحقق أو يتطلب االجراءات واملؤسسات اليت ترقى
ابالعرتاف إىل مستوى السياسي (مسار االعرتاف .)19 ،تنطلق سلسلة املفاهيم تلك من التعرف إىل شيء إىل التعرف
إىل الذات اليت تتعرف ويعرتف هبا من قبل اآلخرين .وىف العملية تتحرك املفاهيم من جمرد كوهنا معرفة عرب املعرفة ببساطة.
فبدال من ذلك يفتح الطريق لالعرتاف ابعتباره مسألة تتعلق أساسا مبعرفة الذات ومبجتمع أصيل جيعل املرء ممتنا هلذا
االعرتاف .إنه خيفف من وطأة االلتزام برد قيمة مساوية للمنحة األوىل واليت "أن تكون معرتف بك" (.)243
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