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ـاء ـــــــــــــــــــــــــــدعــــــال

وخير العمم وخير نجاح وخير الدعاء وخير ال المهم إني أسألك خير المسألة،

الثواب وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق أماني وارفع خير العمل،و

و اغفر الخطايا وأسألك العمى من الجنة، المهم ال تصبني بالغرور  درجاتي وتقبل صالتي،

. ل تجارب تسبق النجاحالفشإذا نجحت، وباليأس إذ فشمت، وفكرني دائما أن 

ذ جردتني من نعمة الصحة أترك  يا رب إذ جردتني من المال فأترك لي قوة العناء، وا 

. لي نعمة اإليمان، واجعمني من ورثة جنة النعيم ومن الناجحين آمين يا رب العالمين

 



 عرفان شكر و                            

أشكر اهلل تعالى جزيل الشكر الذي أعانني رغم المشاكل والعراقيل عمى إنجاز ىذا العمل 

 رابح بشعشوعة، الذي لم يبخل /المتواضع، كما أوجو شكري الخالص إلى األستاذ المشرف أ

عمي بجيده ووقتو، والى كافة الزمالء عمى إعانتيم لي بكل ما تيسر لدييم إلتمام ىذا العمل 

. المتواضع وهلل الحمد

 
 



إهـــــــــــــــــــــــــــــداء 

خراجه إلى النور إلى  :  أهدي ثمرة الجهد الذي بذلته في إعداد هذا العمل وا 

أمي الحبيبة : من حممتني وهنا عمى وهن 

. والدي الحبيب: قدوتي ومثمي األعمى

آمال، رؤوف : أشقائي سندي وفخري

كل أصدقائي وزمالئي الطمبة بقسم المغة العربية وآدابها 

                   .إيمان، مفيدة: أخص بالذكر
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمـــــــــــة

 

 أ
 

:  مقدمة

 التأثر الكبير إلى ودراسات نقدية وأدبية عديدة، يرجع ذلك تطورات شيد الفكر العربي 

من قبل المفكرين العرب بالفكر الغربي، حيث انفتح العرب عمى الغرب المتقدم فاقتبسوا منو 

 الفكري واألدبي، وجراء ىذا االنبيار، نممس تأثرىم إنتاجيمفكرىم، الواضح من خالل 

 في دراساتيم ه وفالسفة غربيين، ومن ىؤالء الذين انبيروا بالفكر الغربي، واحتذونبمفكري

، يعد خير مثال عمى ذلك، حيث تبنى قيم الحداثة "عبد اهلل العروي: "المفكر العربي المغربي

الغربية باعتبارىا قيم إنسانية، ومن خالل دراستنا ليذا الموضوع يتضح لنا تأثر العروي 

أبرز ممثل لألخالق والقوة في " نيتشو : "الفالسفة وفالسفة غربيين، ومن أىم ىؤالء نبمفكري

". ىيجل"و" ماركس" تأثره بفالسفة آخرين أمثال إلىالفمسفة الغربية الحديثة، كما اشرنا 

، موضوعا لمدراسة يرجع ) لـفمسفة نيتشو في كتابات عبد اهلل العروي(  ناولعل اختيار

:   أسباب متنوعة من بينياإلى

، ولم تطأه أياد أي باحث من قبل، ولعل السبب الرئيسي األنو موضوع جديد لم يدرس سابق

. يكمن في تجربة العروي الروائية لكونو مفكرا قبل أن يكون روائيا

:  و قد وضعنا مجموعة من التساؤالت ستحاول الدراسة اإلجابة عنيا وىي

ماذا عن ظاىرة التغريب في النقد واألدب العربيين ؟  

و فيما تتجمى األصول المعرفية لمعروي؟ 



 المقدمـــــــــــة

 

 ب
 

إشكالية العالقة بين : قد اتبعنا خطة منيجية اشتممت عمى مقدمة، ومدخل عنوناه بـ و

.  عالقة االتصال واالنفصال بينيماإلىالفمسفة واألدب، تطرقنا فيو 

، تطرقنا فيو "ظاىرة التغريب في النقد واألدب العربيين: "عنوناه بـ : صل األولفو ال

شرنا أ تأثر النقاد العرب بالفكر الغربي، واألخذ بو ووضعنا أبرز النماذج العربية، كما إلى

.  المآخذ والمخاطر التي قد تنجم من قبل التأثر بالغرب أو ما يسمى بالتغريبإلى

األصول المعرفية لعبد اهلل العروي، حيث جمعنا فيو بين الفصل " تناولنا فيو : والفصل الثاني

في " ىيجل"و" ماركس"تجميات فمسفة نيتشو وكل من : "النظري والتطبيقي، المتمثل في 

". غيمة" عبد اهلل العروي من خالل رواية كتابات

وقد اتبعنا في سبيل ما سعينا إليو، منيجا في الدراسة وصفيا تحميميا من أجل اإللمام 

 .بجوانب المشكمة واإلجابة عنيا تدريجيا من خالل كل عنصر من عناصر بحثنا

 :ولقد قمنا من أجل ىذه الغاية بجمع المصادر والمراجع الضرورية وىكذا تحصمنا عمى

 اعتمدنا عمى المدونة كمصدر أساسي في الدراسة. 

 :و مراجع أخرى ذات صمة وثيقة بالبحث نذكر

 المرايا المقعرة لعبد العزيز حمودة. 

  لعبد اهلل العرويااليديولوجيامفيوم . 



 المقدمـــــــــــة

 

 ج
 

 العربي والغربي الفكرحسن حنفي، فمسفة النقد ونقد الفمسفة في . 

 لعبد الرحمن بدوي2، ج1موسوعة الفمسفة، ج ،. 

 :و لم تكن معالجة ىذا الموضوع باألمر اليسير، حيث واجيتنا صعوبات المتمثمة في

، كما واجيتنا صعوبات في قراءة   عدم تمكننا من الحصول عمى المراجع المتعمقة بالمدونة 

 .و فيم بعض المراجع الفمسفية

، الذي "شعشوعةبورابح "في األخير ال يفوتنا أن نشكر جزيل الشكر األستاذ المشرف      

 كل من إلىص شكرنا وامتنانا لعممنا روح البحث العممي وأخالقو وصرامتو، كما نتوجو بخا

.  لناكان خير سند بتوجيياتو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشكالية العالقة بين الفمسفة واألدب
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إشكالية العالقة بين الفمسفة و األدب 

إشكالية قديمة، ولتوضيح حقيقة ىذه العالقة فإنو ال  العالقة بين الفمسفة واألدب،

 في بثوثةر قميل من األدباء ليم نظرات فمسفية مغيبد من اإلشارة إلى أنو ثمة عددا 

ىم الفمسفية في قوالب ئأعماليم األدبية، كما أن ثمة عدد من الفالسفة الذين صاغوا أرا

أدبية، فالميتم باألدب سواء أكان عربيا أو عالميا، يمكن أن يالحظ صحة ما تمت 

" المتنبي" األدب العربي الذي ىو في متناول الجميع مناإلشارة إليو ومثال ذلك خاصة 

 عربي لو صيت بين العامة والخاصة يبىما أديمن المعموم أن كل" أبي العالء المعريو

معروف بأشعاره، كانا يعالجان في أشعارىما موضوعات فمسفية عمى جانب كبير من 

. الدقة و األىمية، في المقابل نجد فالسفة تطرقوا في أعماليم إلى موضوعات أدبية

فإن الذي يقرأ تاريخ الفكر الفمسفي  في  :"ويؤكد ىذه الفكرة الدكتور إبراىيم تركي

سيولة كيف أن بعض الفالسفة قد صاغوا بشيء من التوسع يستطيع أيضا أن يممس 

  1"أفكارىم و أرائيم الفمسفية الخالصة بحيث تبدو في ثوب أدبي

المسرحية والرواية أو القصة  كالمعنى، أنيم اىتموا ببعض فنون األدب وأشكالو 

خاصة الشعر، وىذا ما سنتطرق إليو الحقا بأمثمة تؤكد ذلك وىي كثيرة ومتعددة، ألن و

                                                           
1   2004اإلسكندرية،  إبراىيم محمد تركي، بين الفمسفة واألدب في الفكر العربي، دار الوفاء، 
  .12ص
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العديد من فالسفة اليونان قبل سقراط كانوا يعرضون مذاىبيم وأرائيم الفمسفية من خالل 

. قصائد الشعر

ظيرت ىذه الظاىرة الفكرية عبر مختمف العصور وفي مختمف الحضارات بوجود 

. أدباء ذوي ميول فمسفية و فالسفة ذوي ميول أدبية

إذا كان األدب بمعناه االصطالحي إنما ىو أشكال وصيغ :" فإنو يمكن القول

ذا كانت الفمسفة ىي أفكار منظمة عن موضوعات  لفظية ليا خصائص بنيوية معينة، وا 

 .1"معينة، فالبد إذن أن تكون العالقة  بينيما عالقة تكامل

بطريقة أخرى باعتبار أن المضمون الفكري ال بد لو من قالب لفظي يصاغ فيو 

. ىذا دليل عمى الرابط القائم بينيما

الفمسفة باعتبارىا " وىناك من يرى أن القاسم المشترك أو الرابط بينيما ىو المغة،

، كل 2"عمما أو بحثا عن الحقيقة تتوسل بالمغة التي تعتبر جوىر اشتغال األدب و نواتو

منيما يعتمد عمى المغة في طرح المعارف واألفكار، إذن الصمة بين الفمسفة واألدب 

. تكمن في المغة

                                                           
  .13 المرجع السابق، ص 1

 العالقة بين الفمسفة واألدب، مؤسسة المتمدن العدد إشكاالت مستور صابر، المحور األدب والفن،  2
3745 ،2012.  
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كما أشرنا إلى عالقة التكامل والقاسم المشترك بينيما ىناك مظير آخر لمصمة 

بينيما المتمثل في عمم الجمال وبفمسفة الفن، فاألول يبحث في القضايا العامة التي 

تتعمق بالجمال الفني واألخرى متعمقة بقضايا الفنون باعتبار أن األدب يعد من أحد 

.  المجاالت الفنية

إن العالقة بين الفمسفة واألدب تبدو بوضوح عند العديد من مفكري اإلسالم سواء 

منيم الذين صاغوا أرائيم الفمسفية في قوالب أدبية أو العكس، بالنسبة لألدباء الذين 

. وضعوا أفكار ذات طابع فمسفي خالص في أعماليم األدبية

"  الجاحظ"وىناك نماذج توضح حقيقة ىذه العالقة وتؤكد عمى التزاوج بينيما، نأخذ 

ما يعرف عميو أنو أديب، إال أن لو اىتمامات فمسفية بارزة حيث قدمت دراسة عن فمسفة 

إن الجاحظ لم يكن ييدف إلى :" الجمال عند الجاحظ من طرف أحد الباحثين يقول

نما كان أدبيا لو اىتماماتو  وضع نظرية فمسفية في الجمال، ألنو لم يكن فيمسوف وا 

، ىذا دليل واضح عمى الرابط الموجود بين ىذين التخصصين من خالل 1"بالفمسفة

. عالقة التأثر والتأثير، حيث يصبح األديب فيمسوفا والفيمسوف أديبا من خالل اتجاىاتيم

وقد ذكر بعض الباحثين أنو اطمع عمى أراء الفالسفة خاصة اليونانيين 

من بين الفالسفة اليونان الذين اىتم بيم الجاحظ، وقيل أنو قد نقل عنو "  أرسطو"أمثال

في " الشعر" كما نقل عنو بعض الفقرات وخاصة من كتاب " الحيوان"كثيرا في كتاب
                                                           

  .17 إبراىيم تركي، بين الفمسفة واألدب، ص 1



             إشكالية العالقة بين الفلسفة و األدب                                                المدخل     

 

7 
 

رة أن الجاحظ أخذ مفيوم الجمال عن قنخمص من خالل ىذه الف". البيان والتبيين" كتابو

. طريق تأثيره بأرسطو

كونو " ابن سينا:"ن بالشعر أمثاليإلى جانب ذلك نجد الكثير من الفالسفة المولع

فيمسوفا بارزا و طبيبا حاذقا فيو أيضا شاعر وأديب لو اىتمامات أدبية سواء في مجال 

القصة أو في مجال الشعر، والحديث عنو يعد خير األمثمة، التي توضح صمة الفمسفة 

قد خصص جانبا من أبحاثو :" باألدب والفكر اإلسالمي و ىنا يؤكد بعض الباحثين أنو

، نظرا لميولو الكبير لمشعر، مع ذلك فيو 1"لدراسة الشعر" الشفاء" المنطقية في كتابو 

يعالج في قصائده معان ذات طابع فمسفي خالص، وىذا النوع من الشعر يطمق عميو 

التي القت اىتماما كبيرا من قبل الباحثين " العينية" الشعر الفمسفي، ومثال ذلك قصيدتو 

بأسموب شاعر عن " نايابن س"القدامى والمحدثين في مجال الفكر الفمسفي، فمقد عبر فييا

. فكر فيمسوف

الشعر كفيمسوف ونظمو أيضا من ىذه الجية نفسيا لذلك " ابن سينا" فقد درس

يعتبر الشعر الرابط  2"ابن سينا كفيمسوف لم يختمف مع نفسو كشاعر:" يمكن القول بأن

القوي بين الفمسفة واألدب باعتباره من حظي باىتمام عديد المفكرين والفالسفة، وىذا لو 

. معنى واحد ىو حقيقة العالقة الوطيدة بين ىذين التخصصين

                                                           
  .154سابق، صال المرجع  1
  .191 المرجع نفسو، ص  2
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 بدوره أن الشعر نافع و لذيذ معا وليذا تتحدد قيمتو عنده في كونو" بياالفار"يذىب      

مفيد وممتع ويتجمى ذلك بوضوح عندما يذكر صراحة أن الشعر يستخدم في أمور الجد 

واألقاويل الشعرية منيا ما يستعمل في األمور التي :"وأمور المعب، وقد شرح ذلك بقولو

ىي جد ومنيا ما شاء أن يستعمل في أصناف المعب، وأمور الجد التي ىي جميع 

 األشياء النافعة في الوصول إلى أكمل المقصودات اإلنسانية، وذلك ىي السعادة

 المالحظ أن الفالسفة المسممين فطنوا إلى دور الشعر باعتباره فنا من فنون  1" .الحقة

. األدب و عمى ىذا األساس لم يبخسوا األدب حقو، بل وظفوه إلبالغ رسائميم

الفمسفة وىنا تتضح بجالء الصمة بين الفمسفة والشعر بصفة خاصة، أو بين      

.  بصفة عامةواألدب

كما ذكرنا سابقا أن ىذا النوع من الشعر يعرف بالشعر الفمسفي باعتبار أنو كتب 

عمى يد فيمسوف و تطرق فيو لمواضيع فمسفية، كان ظيوره بعد ترجمة التراث الفمسفي 

: اليوناني إلى المغة العربية و ىو نوعان

يعالج فيو صاحبو نظرة فمسفية جزئية أو عدة نظرات فاعتبر شعر : النوع األول

أن ثمة :"من ىذا القبيل، ويشار إلى ذلك في ىذا القول" أبي العالء المعري"و " المتنبي"

                                                           
 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، نظرية الشعر عند الفالسفة المسممين،محمد كمال عبد العزيز2

 .114، ص1984
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ىذا و  1"بعض الكتاب القدماء قد حاولوا إثبات الموافقة بين شعر المتنبي وفمسفة أرسطو

. دليل آخر عمى العالقة الموثقة بين التخصصين وىي عالقة  تأثر وتأثير 

يتناول فيو صاحبو فكرة فمسفية متكاممة مصاغة في قالب شعري : النوع الثانيأما 

 .البن سينا خير مثال، كما أشرنا سابقا" ةنيالعي" وتعد قصيدة

مع وجود عالقة بين الفمسفة واألدب إال أن ىناك اختالفات وفروق أساسية بينيما، 

حيث ال يمكن أن نطمق عمى كل أديب يبث أثاره األدبية بعض اآلراء الفمسفية، فيمسوفا، 

التي نجدىا لدى المفكرين في المجاالت " النظرية الفمسفية " وىذا لوجود فارق بين

" المختمفة، وما يظير بصفة عامة خاصة لدى األدباء في أعماليم المتنوعة، وبين 

الذي يعتبر المسوغ الوحيد إلطالق اسم الفيمسوف عمى صاحبو، والذي " المذىب الفمسفي

. قد يصاغ في قالب أدبي ما

وتتجمى ىذه االختالفات أيضا، في أن األديب ييتم أساسا بالشكل أو القالب الذي 

يصب فيو أفكاره، أكثر من اىتمامو بتوضيح الفكرة ميما كانت تمك األفكار، أما 

الفيمسوف ييتم بالدرجة األولى بتوضيح الفكرة أو األفكار التي يريد عرضيا بالبحث عن 

.  الحقائق دون أن ييتم بالشكل أو القالب الذي يصوغ فيو أفكاره

                                                           
  .193،194ص   إبراىيم تركي، بين الفمسفة واألدب، 1
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األدب باعتباره أحد الفنون، يعتمد أساسا عمى الخيال كأداة "ومن جية أخرى، أن 

. 1"ليا دورىا في األعمال الفنية، بينما تعتمد الفمسفة عمى العقل

ىذا ال ووبذلك نستنتج أن الفرق بينيما يتمثل في التصور الخيالي واالستدالل العقمي     

العواطف أكثر ويعني أن األدب ال يعتمد عمى العقل إطالقا ولكنو يركز عمى الخيال  

. من العقل

لحكم عمى األعمال األدبية باعتبارىا أعمال فنية امعيار " وبناء عمى ما سبق فإن 

إنما ىو الحسن أو القبح، بينما يكون معيار الحكم الذي يتعمق بالدراسات واألعمال 

الفمسفية التي تخضع أساسا لمبادئ المنطق ىو الصواب أو الخطأ وأيضا الصدق أو 

، وىذا تفاوت آخر يندرج في إطار التضارب في المعيار الذي يقاس عميو في 2"الكذب

الحكم عمى أعمال و دراسات كل من الفمسفة و األدب، باعتبار أن كل من التخصصين 

. يعتمد عمى معيار مختمف

ومن خالل ما سبق نستنتج أنو رغم االختالفات والفروق الموجودة بين الفمسفة 

األدب، إال أنيما نوعان يكمالن بعضيما، حيث كل منيما أخذ من اآلخر، وما تطرق و

. لو البحث يؤكد صحة ذلك

                                                           

  .15 ص ،السابقالمرجع 1 
  .16ص  المرجع نفسو،2 
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 :تمييد

التغريب مصطمح غامض ألن الباحثين لم يتفقوا حول مفيومو نظرا ألن ىناك بعض 

. ذو منشأ غربي" التغريب"المصطمحات كمصطمح 

 1....."الميل لممجيء بكل ما ىو غريب أو غير مألوف:" ىو" بااالغر"أو " التغريب" 

ألن معظم ما ُيعد حديثا قد نشأ في الغرب، وىذا الكالم يؤكد عمى قوة تأثير الغرب في 

فمعظم الدعوات الحديثة التي تدعوا إلى التحديث والمعاصرة والحداثة مجمميا  العرب،

. تغريبية، ألنيا لم تنبع من داخل ىذه المجتمعات و إنما جمبتيا من الغرب

يرى " التحديث "وىناك مصطمح أخر قريب المعنى من مصطمح التغريب أال وىو 

ىو األفضل ألنو يركز عمى المضمون  (التحديث)أن المصطمح األول *:" قسطنطين زريق

   يختمط بالعالئق السياسية وبرواسب األفكار (التغريب) التطوري، في حين أن الثاني

 ، تبنى قسطنطين 2"ألوىام المتوارثة منذ القدم حول الصالت والفروق بين الشرق والغرباو

ألنو ال تزال الفروق بين " التغريب" في حين انو رفض مصطمح " التحديث"زريق مصطمح 

. الشرق و الغرب رغم التواصل بينيما 
                                                           

  2011، 1ط األردن، أسماء أحمد معيكل،األصالة و التغريب في الرواية العربية،عالم الكتب الحديث، 1
 .10 ص

 11نفسو،صالمرجع  2 

 عن، إلياس خوري، المسيحيون العرب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت،"قسطنطين زريق"  تعريفناأخذ*
الوعي القومي، نحن  : أستاذ تاريخ في الجامعة األمريكية في بيروت، صدر لو:" ىو ،1،1981ط
 .إلخ...التاريخ، نحن و المستقبل و
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" فالحداثة برأييم" التغريب"و" الحداثة"وفي ظل ىذه المفاىيم نجد أيضا من يفرق بين 

نما ىي عيش العصر   ليست التغريب، أي استعارة منجزات حضارة الغرب و تقميده، وا 

. 1..."التفاعل مع بعد الزمان كذات ليا ذاتيتيا المرتبطة ببعد المكانو

 بأنو توجد أي صمة بين المصطمحين، كل امن خالل ما تقدم ينفي بعض الباحثين تمام

أي األخذ من اآلخر فقط، بل االنفتاح عمى اآلخر " التغريب" ومفيومو، فالحداثة ليست 

. التواصل معوو

يجدر بنا اإلشارة إلى الخمفية - التغريب– ومن خالل ىذا التقريب في فيم المصطمح 

التي تركيا التغريب في النقد واألدب العربيين، بذكر المناىل الكبرى لممرجعية التي يرتكز 

عمييا النقاد العرب، في بحوثيم، ومعالجتيم لممواضيع، وىذا ما سيتم اإلشارة إليو في 

 .العناصر الموالية لمموضوع

 

 

 

 

                                                           
  .12أسماء أحمد معيكل، األصالة والتغريب، ص  1
 



 الفصل األول                                                                                            ظاهرة التغريب

 

14 
 

: لتغريب و أثره في النقد و األدب العربيين ا –1

نتيجة محاولة الحداثيين العرب لمخروج من أزمة الثقافة العربية و لمحاق برتب الحضارة 

الغربية، أرغميم ذلك عمى األخذ حمول اآلخرين الجاىزة أي التقميد دون اإلبداع، بيذا يصبح 

. العقل العربي منفعال و ليس فاعال

حيث شيدت الساحة األدبية دراسات نقدية جديدة متعددة عمى يد نقاد عرب 

. التغريبية و غيرىم" طو حسين"، و دعوات (شكري و المازني و العقاد )جماعة الديوان:أمثال

ميخائيل " في مطمع القرن العشرين، بدأت موجة االنبيار بمنجزات العقل الغربي مع

انطالقا من نقطة ارتكاز " نعيمة"، إذ بدأ "الغربال"من خالل مؤلفات عدة من بينيا " نعيمة

أليست تمك :" أساسية ىي موت الثقافة العربية في جانبيا اإلبداعي، وىذا ما أكده في قولو

األجيال التي مرت بنا و لم تندفي خالليا إمارات الحياة، ولم نسمع ألنباطنا دقة في جسم 

" ميخائيل" و عميو حكم ،1..."اإلنسانية سببا كافيا لحمل العالم عمى االعتقاد بموتنا األدبي؟

عمى اإلبداع األدبي بالموت و الفشل، ففي القرون السابقة لم يكن ىناك أي فكر جديد في 

خزينة اآلداب و لم يظير أي اسم مبدع ليضاف إلى قائمة قواد اإلنسانية في أي نوع من 

.  أنواع اإلبداع

" المازني"و" العقاد"في انبيارىم بالعقل الغربي، " نعيمة"ومن ىؤالء النقاد الذين صاحبوا 

 ، يمثل مرحمة من مراحل( 1921-1920)الذي صدر سنتي " الديوان"من خالل كتاب 
                                                           

  .32ص ،2001عبد العزيز حمودة،المرايا المقعرة، مجمة عالم المعرفة، الكويت،  1 



 الفصل األول                                                                                            ظاهرة التغريب

 

15 
 

نستطيع اعتبار كتاب الديوان بداية النقد األدبي :" التجديد وىذا ظاىر من خالل قوليم

معتمدين عمى أنو يمثل قفزة نوعية لتراكم ممتد من دعوات التجديد – في مصر - الحديث

يرفضان و، بحكم تأثر الناقدين بالثقافة الغربية جعميما يبحثان عن الجديد  1"ورفض التقميد

كل ما ىو قديم بنقميم عن األوروبيين من خالل الترجمة، فكتاب الديوان كان أكثر أىمية من 

. عدة كتب بتقديمو لمنيج جديد في دراسة األدب العربي

الذي كان عمى رأس قائمة دعاة التجديد الذي اعتمد عمى منيج " طو حسين"وال ننسى 

الشك الديكارتي، حيث أراد أن يجمع مجمل اإلنجاز الفكري األوروبي خالل ثالثة قرون أو 

. أكثر في كتاب واحد، ليغير عقميتنا لتصبح غربية

لقد كان شديد االنبيار بالعقل األوروبي و ممحًا في الدعوة إلى التبعية لو، و مدافع عن 

  2..."، فيعمن بوضوح أنو يتبنى منيج ديكارت الذي أثرى العمم و الفمسفة"التغريب واالستشراق

جعمو يتبنى المنيج الديكارتي  " طو حسين"نتيجة االنبيار الكبير لمفكر الغربي من قبل 

. تطبيقو في أعمالوو

وعمى الرغم من انبياره وحماسو لمثقافة الغربية، حسب رأي بعض الباحثين أنو مع كل 

 ما أثاره من ضجة في السنوات المبكرة، لم يسجل لو أي احتقار لمعقل العربي ومنجزاتو

، فطو حسين ينتيي من شكو إلى إنكار "الشعر الجاىمي" يتضح ىذا من خالل كتابو الشيير

                                                           
  .17ص ،1993سيد البحراوي، البحث عن المنيج في النقد العربي الحديث، القاىرة، دار شرقيات، 1
                            .40، ص نفسوالمرجع  2
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، وىذا يعني أيضا قراءة جديدة 1"صحة معظم الشعر الجاىمي ال إنكار وجود الشعر الجاىمي

  ":لمتراث العربي و ليس رفضا لذلك التراث أو احتقاره، وىذا ما أكده سيد البحراوي في قولو

والشك في  ىنا يبدأ األساس القوي لتحقيق ىذا اإلنجاز وىو عدم االستسالم لما قالو القدماء و

. 2..."أقواليم

رفضو والتمسك بالبحث عن الجديد وبمعنى آخر ال بد من التخمي عن كل ما ىو قديم 

الذي تأثر بالفكر الغربي ،إال أنو حّذر من " محمد مندور"تمميذه " طو حسين"ويحتذي حذو 

إذا أردنا أن نجدد حياتنا الروحية من أن نغير اتجاىاتيا :" نقل الفكر الغربي كما ىو في قولو

، دعا محمد مندور 3..."وقيميا وىذا لن يكون إال إذا تغذينا باآلداب والفنون األوروبية 

الوسطية الثقافية تتجمى في رفض النقل عن الغرب، وتقبل التأثر دون االنفصال عن واقعنا 

. وفكرنا

الذي يرى أن إبداعات العقل " كمال أبو ديب"ومن النقاد المتحمسين لمعقل الغربي 

العربي خالل ما يسمى بعصر النيضة ليست سوى رقع متناثرة انطالقا من موقفو الذي أكده 

ال يزال عاجزا عن التصور الكمي المعقد  ... الفكر العربي:" في أكثر من موقع وىو أن

                                                           
  .82،ص 2000، 3ط دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دراسات في النقد العربي، عثمان موافي،  1
  .40 سيد البحراوي، البحث عن المنيج، ص 2
  .36 العزيز حمودة ، المرايا المقعرة، ص عبد3 
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ألن الفكر العربي أخيرا ال يزال عاجزا من أي يبمور تصور ... لحركة اإلنسان في المجتمع

 1..."بنيوي لمشروع سياسي أو اقتصادي أو لدراسة قصيدة أو رواية

عمى كل ما ىو عربي بوصفة إياه بالعجز فانتقل من تحقير العقل " أبو ديب"تحامل 

العربي إلى تحقير المغة العربية واتياميا بالقصور، وىذا راجع النبياره الكبير بالعقل الغربي 

يخمو من الفئات التركيبية " وسبب اتيامو لمغة العربية بالقصور أن نظاميا المغوي

Grammatical Catégoriesوىذا ،2" الموجودة في المغات األخرى والسيما األوروبية 

يعني أن العقل العربي في فكره ولغتو عقل متخمف وقاصر عكس المغات األوروبية حسب ما 

. ديب يراه أبو

جراء االنبيار والتأثر بالفكر الغربي، يمكن أن نالحظ أن النقاد العرب انفعموا بالثقافة      

األوروبية فأخذوا مناىج اآلداب الغربية ومذاىبو، وحاولوا إخضاع األدب والنقد ليذه المناىج 

تدفق الدراسات األدبية عمى الساحة النقدية العربية و يبدو العقل النقدي العربي :" من خالل 

كما يالحظ كثرة المؤلفات النظرية والتطبيقية ... المعاصر معجبا بيا، ومتحمسا ليا

النقد التفكيكي ووالترجمات المتعددة لمبنيوية الوصفية والتكوينية والسميولوجيا والنقد األسطوري 

.  وعميو فإن العقل العربي عقل مقمد ومستقبل ألفكار وموضوعات غيره، 3"...

                                                           
  .46المرجع السابق، ص  1
  .47، 46 المرجع نفسو، ص 2
  38-37، ص نفسو المرجع 3
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لم نبتكر ىذه الوسائل العممية بل جاءتنا :" وىذا ما أكده شكري عزيز الماضي في قولو

ولم تنبع من سياق أدبي ... من الخارج فيي لم تنبع من سياق اجتماعي تاريخي حضاري

، بطريقة أخرى، يؤكد عمى التأثر الظاىر بالغرب واالنبيار بالحداثة 1"نقدي تاريخي محمي

الغربية، وفي نفس الوقت يرفض ذلك االنبيار الذي جّمد العقل العربي المبدع وأصبح 

. مستيمكا ال صانعا

وال بأس أن نعطي بعض النماذج من نقدنا العربي الذي تبنى ىذه المناىج التي 

. ذكرناىا سابقا

فمن بين ىذه العقول العربية المبدعة التي تبنت الفكر الغربي وتأثرت واحتذت بو نذكر 

بانبيار ال يقل عن أي حداثي عربي معاصر " لمبنيوية" الذي تحمس" عصفور جابر"المفكر 

ويظير ىذا في  " فتنة البنيوية "من خالل فصل سماه" نظريات معاصرة" آخر، في كتابو 

كانت البنيوية مبعوث العناية المغوية الذي حمل بشارة العيد اآلتي إلى العموم :" قولو 

، إن الناقد العربي تبنى المنيج الغربي واتخذه كفكر يعتمده 2..."اإلنسانية و منيا النقد األدبي

في دراستو وىذا بارز في قولو السابق، حيث تعتبر المناىج الغربية واحدة من القضايا التي 

. أثير حوليا الجدل في نقدنا العربي

                                                           
شكري عزيز الماضي ،من إشكاليات النقد العربي الجديد، نقال عن عبد العزيز حمودة ،المرايا المقعرة  1

  .38ص 
  .39، ص نفسو المرجع 2
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ىذا ومن الداعين لمحداثة والمروجين لممذاىب النقدية األوروبية، " عصفور جابر"فالناقد 

قد أصبح في أثنائيا من أكبر :" ما أكده عبد العزيز حمودة في مؤلفو المرايا المحدبة في قولو

الداعين لمحداثة والمروجين ليا فمدخل االستنارة، األمر الذي جعمو عن جدارة أكثر الوجوه 

، فيو شديد التأثر بالمذاىب الغربية بحكم 1..."ألفة في المحافل العممية في العالم األدبي 

. تبنيو المنيج البنيوي و تعمقو بالفكر الغربي

في مقدمة كتابو الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى " اميذعبد اهلل الغ"وىذا ما نجده عند 

و رحت أبحث عن نموذج أستظل بظمو،و محتميا بيذا الظل :"... التشريحية، من خالل قولو

، قد ذىب الناقد إلى 2..." في النفس، كي ال أجتر أعشاب األمسععن وىج الموم المصطر

 رومان"و البحث عن  نفسو المذين وجدىما عند  البحث عن منيج يتخذه في دراستو

، كما دعا إلى قطيعة معرفية مع التراث،و عمى الرغم من أن الناقد اعتمد عمى "سونبجاك

، إال أنو "بنيوي" ليحتذي بو في مسيرتو العممية باعتبار أن ىذا منيجو " سونبجاك"نظرية 

عنيا  الذي اختار تسميتو بالتشريحية لتحديد مذىبو النقدي فعبر" التفكيك"تبنى منيج آخر 

،من خالل ىذا 3..."بأنو أجمل ما قدمو العصر من إنجاز أدبي نقدي:" امي في قولوذالغ

القول يظير حماس الناقد لمتفكيك ما بعد الحداثي واضحا، والذي اتخذه كمذىب يمارسو في 

. دراساتو ليجعل من القارئ مبدع صانع لألدب ال مستيمك بل منتج لو

                                                           

  .17، ص 1998عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، دار المعرفة، الكويت،  1 
  .39عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة،ص  2 

   .60، ص نفسوالمرجع   3
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في دراسة الشعر الجاىمي " ديب كمال أبو"ومن النقاد المتحمسين لمعقل الغربي أيضا 

وىذا  نحو منيج بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي "الرؤى المقنعة"من منظور بنيوي في كتابو 

ديب يذكر مبكرا أنو في تطبيقو لممنيج البنيوي عمى  أن أبو:" ...واضح من خالل ىذا القول

كمال "، أراد 1"فالديمير بروب"فولوجية التي قام بيا رالشعر الجاىمي يعتمد عمى الدراسة المو

من تطبيقو لممنيج البنيوي عمى الشعر الجاىمي أن يؤسس بنيوية عربية  " أبو ديب

. أن يشجع الباحثين العرب بإقامة حداثة عربية و

ىناك مذاىب نقدية أخرى وفدت عمى الثقافة العربية و التي بفضميا تشيد حياتنا و     

االجتماعية في العصر الحديث خطوات واضحة أدت إلى انتقاالت بارزة في ميدان األدب 

كالرومانسية و الواقعية و ما بعدىا، غمبت الواقعية عمى القصص بينما كادت الرومانسية 

تتفرد بالشعر، تعتبر ىذه المذاىب كميا استعارات معرفية مأخوذة عن اآلخر و من خالليا 

. نسبوا فييا أحكاميم النقدية

 

 

 

 
                                                           

  .38عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص   1
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: مآخذ و مخاطر التغريب على النقد و األدب العربيين- 2

الفروق وحين نتحدث عن االنبيار الذي أعمى الحداثيين العرب عن إدراك االختالفات  

يمانيم بضرورة تحقيق قطيعة معرفية مع الماضي (العربية والغربية)بين الثقافتين  ، وا 

معتبرينيا شرطا لتحقيق الحداثة مع احتقار التراث وصوال إلى تبعية ثقافية غربية، فضده 

وىو أن الحداثة الغربية إفراز ألنظمة ثقافية مختمفة اجتماعية " االختالفات ىي بيت الخطر، 

، وىذه 1"واقتصادية وسياسية وفمسفية، وىي أنظمة لم ٌتعرف أو يؤسس ليا في الثقافة العربية

ث دبحسو النقدي الناضج من خالل تجاىميا، كما قد يح" شكري عياد"حقيقة حذر منيا 

تشوييا لألدب وفي صدد ىذا الموضوع برزت أصوات تحاول تجميل الدعوة لمقطعية و من 

، الناقد الحداثي وما بعد الحداثي، الذي لم يتردد في الجير "كمال أبو ديب"أبرزىا صوت 

عمى " كمال أبو ديب"عن موقفو إزاء انبياره بالعقل الغربي واحتقاره لمعقل العربي، ىكذا يقف 

 2..."تغريبووواحد من أبرز من حاولوا قولبة اإلنسان العربي فكريا  "رأس القائمة باعتباره 

بفرضو لمنيج غربي في التحميل ما جعمو يدعو إلى القطيعة مع التراث، ىذا االحتقار لمعقل 

. العربي يبرز أن المثقف العربي انيار حممو من خالل محاولتو لتحقيق ىذه الدعوة

وضع الحداثي العربي نفسو في مأزق دون قصد بوضع الثقافة العربية تحت الييمنة 

. دىا عمى العقل العربي وعمى الثقافة العربيةعالغربية، وىذا خطر تمثمو الحداثة و ما ب

                                                           

 .52عبد العزيز حمود، المرايا المقعرة، ص 1 
. 45المرجع نفسو،ص 2 
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  وتكمن خطورة التأثر بالغرب أو ما يسمى بالتغريب في النقد دون إدراك االختالف  

 :فيما يخص الشعر والشاعر العربي المعاصر في قولو" محمد مفتاح"ىذا ما حذر منو و

ىنا  1..."ا وليس شعره مجرد إشباع ثقافي وعممي و فرق سياسييا وليس عدمثيليس عب"

تتجمى الخطورة في نقل أي منيجية جاىزة ذات خصوصية مختمفة، وىذا ما وقع فيو معظم 

نقادنا جراء التأثر األعمى بالفكر الغربي وعميو يجب عمى الناقد العربي تذكر خصوصية 

. الشعر العربي و الحذر من تناسييا

  نتيجة االنبيار بالفعل الغربي من قبل النقاد العرب و ما صاحبو من احتقار العقل    

الذي مزج ذلك بالسخرية من األدب العربي الحديث " ميخائيل نعيمة"العربي مثمما وجدنا عند 

بمقارنتو ألعالم العطاء العربي بأعالم غربية، وأكد أنو ال يمكن وضع الشعراء العرب في 

. ي وشكسبير وغيرىمتودان منزلة واحدة أمام،ىوميروس، وفرجيل،

تعصبو لمفكر الغربي، وحفزه ىذا وصفو ووسبب تقميمو من شأن األعالم العربية 

أنيا لم تكن سوى نفحة ىبت عمى بعض شعرائنا و كتابنا من :" لمنيضة األدبية في قولو

ليؤكد عمى موت الثقافة العربية باعتبار أن نقادنا " نعيمة"، يرجع 2..."حدائق اآلداب الغربية

. اقتبسوا أعماليم من اآلداب الغربية

                                                           
  .69 محمد مفتاح، مدخل إلى قراءة النص الشعر،نقال عن، عبد العزيز حمود، المرايا المقعرة،ص  1
  .33ص  ،نفسوالمرجع  2 
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التي ترتبط بيا داخل "ومن بين المخاطر أيضا استخدامنا لمفردات الحداثة الغربية 

      الثقافي   الواقع الثقافي والحضاري الخاص بيا، تحدث فوضى داللية داخل واقعنا

، ما يؤخذ عمى نقادنا الخمط بين الثقافتين و توظيف دالالت غربية في ثقافتنا أو 1"الحضاريو

. أدبنا الذي يحدث أزمة داللية في ثقافتنا

وىذا داخل في المشاركة لتحقيق قطيعة مع الماضي الذي جاءت بو الحداثة العربية 

جابر "باحتقارىا لمتقاليد القديمة والمألوفة، وتبني الفكر الغربي بكل جوانبو اإلبداعية و يؤكد 

من مجرد  ما يحدث عمى الساحة الثقافية العربية أكبر بكثير: في ىذا السياق" عصفور

استعارات معرفية، بل تخطت ذلك إلى مرحمة رفض الماضي واالنغماس الكامل في الحداثة 

، بطريقة أخرى، أننا نسبنا فكرة اآلخر إلى أحكامنا النقدية كمنيج دون الرجوع إلى 2".الغربية

ثقافتنا العربية وفكرنا وتراثنا العربيين عن طريق المذاىب النقدية التي وفدت عمى الثقافة 

. العربية

      في ختام ىذا العنصر بشكل خاص، والفصل بشكل عام، يقول عبد العزيز 

، ألن تبني الحداثة وما بعدىا مع كل 3"إذا كان البد من لوم أحد فال نموم إال أنفسنا:" حمودة

ذلك االنبيار من قبل النقاد العرب ميد إلى الييمنة لمحداثة الغربية و سيل السيطرة عمى 

. العقل العربي من طرف الغرب، وىذا خطأ فادح تعرضت لو الحياة األدبية و النقدية العربية

                                                           

  .29عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  1  
  .70عبد العزيز حمود، المرايا المقعرة، ص   2 
  .76ص  ،نفسوالمرجع  3  
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 :تمهيد

أشرنا في الفصل األول إلى ظاىرة التغريب في النقد واألدب العربيين، التي لقيت أثرا 

مر بيا أثناء مشواره الدراسي وأعمالو األدبية التي  كبالغا في نفس الناقد العربي، خاصة تل

ر العربي منبيرا بإشكالية التقدم أخذ فكوالنقدية ، كان ذلك منذ عصر النيضة، حيث ظل ال

انطالقا من  ينجز مشاريع نيضوية لتقديم حداثة عربية عن طريق مختمف المنجزات الغربية

 انفتح العرب عمى ،جسر التواصل بين العرب والغرب عن طريق البعثات العممية إلى أوروبا

وأثناء موجة  الغرب المتقدم، حاول العرب استميام ىذا التقدم لتجاوز التخمف الحضاري،

حممو من معالم ومظاىر تر التجربة الفكرية المغربية، بما ذكالتأثر ومحاولة التجديد، يجدر بال

ليا التأثر الكبير ي  وكان والنضج والرصانة في تحميل الواقع العرب الفكر التجديدي العربي،

، حيث قام "عبد اهلل العروي"وحينما يذكر الفكر المغربي، يذكر معو المفكر  بالثقافة الغربية،

بدور أساسي في تطوير الكتابة الفكرية بالمغرب، مبمورا مشروعا فكريا ينيل من التاريخ 

وقد جمعت فيو بين الفصل النظري  وىذا ما ستتم مناقشتو في الفصل الثاني، والفمسفة،

 "بالفمسفة النيتشوية"مدى تأثره ووالتطبيقي، يتضمن األصول المعرفية لعبد اهلل العروي 

، فيما يا ترى تتمثل الجذور التي تشكل "ماركس"و" ىيجل"وفالسفة غربيين آخرين أىميم 

 .؟خمفيتو المعرفية
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 :األصول المعرفية لعبد اهلل العروي

 :نيتشه _1

 : أسس فمسفة نيتشه_1 1_

ويمكن  الفمسفة النيتشوية أفكار مترابطة مع بعضيا البعض، تقود إحداىا إلى األخرى،

:  حصرىا فيما يمي

 1.موت اإللو  -

 2.اإلنسان الخارق -

 3.إرادة القوة -

 4.العود األبدي -

من أجل بناء : " وقد نشأت ىذه الفرضيات انطالقا من قاعدة نيتشو المتمثمة في ىذا القول 

 1".معبد البد من ىدم معبد آخر

                                                
. نياية كل مثالية تتخذ صورة عالم آخر خمف اإلنسان:  موت اإللو 1
اإلنسانية إلى العالء بنفسيا شيئا فشيئا حتى تخمق طابعا جديدا من " نيتشو"يدعو :  اإلنسان الخارق 2

. اإلنسانية أو فوق اإلنسانية وىو اإلنسان األعمى
. تجاوزا ذاتيا خالقا لموجود الذي يمعب بحرية" نيتشو"تتمثل عند :  إرادة القوة 3
 أن كل ما يوجد سيعود من جديد عدد ال نيائيا من المرات وأنو قد حدث من قبل، وسيحدث من جديد  4

. كل مرة إلى األبد 
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إذ تتضح أفكار نيتشو من خالل فعل الحياة القائم عمى اليدم والبناء، أي موت مجموعة 

. ووالدة أفكار أخرى أفكار،

فمن أجل التسميم بسمطة اإلنسان المطمقة البد من إزاحة اإللو أو الحكم عميو بالموت 

وربما تبقى ىناك كيوف يظير فييا شبحو آلالف  لقد مات اإللو المسيحي،: " من خالل 

 فيو يؤكد عمى ضرورة موت اإللو من أجل 2".ومازال عمينا أن نقير شبحو أيضا السنين،

 وبذلك الوصول إلى مرحمة القوة الالمتناىية- األعمى-بناء شخصية اإلنسان الخارق 

تحقيق ىذه القوة يؤدي إلى تطبيق فرضية العود األبدي البد من إزاحة كل مظاىر و 

نما ضرورة وشرط لالرتقاء الضعف، فاليدم عند نيتشو ليس عنصر سمبي، حيث كان . وا 

ال تحتمل الثبات، بل التمرد - حسب رأيو-ألن الحياة  سريع التحول في أفكاره ومعتقداتو،

إذ ما إن نمسك لدى نيتشو بفكرة بعد : " في قولو" حسن حنفي"المستمر وىذه الفكرة يوضحيا 

 3".تأكيدىا، حتى نجده قد انقمب عمييا وىدميا

 .ميما تكون قيمة الشيء لدى نيتشو عظيمة فال نجده إال وانقمب عمييا وانتقدىا

                                                                                                                                                   
 1 فريدريك نيتشو، أصل األخالق وفصميا، حسن قبيسي، المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيروت، ط 1

. 89، ص1981
. 157، ص2007 يسري إبراىيم، فمسفة األخالق، مكتبة السائح، لبنان،  2
 حسن حنفي، فمسفة النقد ونقد الفمسفة في الفكر العربي والغربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 3
. 120، ص2005، 1ط
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وقبل أن يؤسس ىذه األخالق التي  أشد المفكرين دفاعا عن األخالق الفردية،" نيتشو" كان 

. تجسد القوة، عمل أوال عمى تحطيم األخالق السائدة التي تمثل أخالق الضعف والعجز

إن األخالق التي يدعو إلييا نيتشو نابعة من إرادة قوية تتميز بالمخاطرة واإلبداع المتجدد 

:  حيث قسم األخالق إلى نوعين

وأخالق العبيد التي تتميز بالضعف وكراىية كل ما  أخالق القوة، تصدر من األفراد األقوياء،

ويؤذن بنياية الحضارة اإلنسانية   وفي رأيو أن عصرنا ىذا تسوده أخالق الضعف، ىو قوي،

. فالحضارة ال تقوم إال عمى القوة وعمى فعل اإلرادة الفردية المتميزة

فأخالق العبيد تحتاج إلى عالم مواجية ليا وخارج عنيا لكي تولد عن طريق حافز خارجي  

يقمب "  القيم عند األسياد، حيث قديرلكي تفعل فعميا ويحصل العكس عندما يتعمق األمر بت

العبيد الثائرون ما اصطمح عميو السادة األرستقراطيون من أوضاع ،و يضعون مكان القيم 

األرستقراطية قيما أخرى يممييا الضعف ،و يشرعيا العجز، ويدفعيا إلى ظيور حب االنتقام 

 1".والرغبة في التشفي

وىذا تأكيد عمى أىمية الصراع لتحقيق الذات،و ىذا ينطبق عمى األفراد والشعوب  فاألقوى 

. يجسد قوتو من خالل اآلخر

:  تميزت األخالق الفردية لدى نيتشو بالتالي

                                                
. 187-186، ص1975، 5عبد الرحمن بدوي، نيتشو، وكالة المطبوعات، الكويت، ط  1
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 الدعوة إلى القوة واإلرادة الحرة وتمجيد اإلنسان. 

 ىدم القيم القديمة لتأسيس قيم جديدة عمى أنقاضيا. 

  ،لقد منح نيتشو القيمة "يؤكد أن اإلنسان ىو خالق القيم وموجدىا، فيي فردية ونسبية وذاتية

 1".الفردية معنى جديدا، إذ أدت فمسفتو إلى تطور نظرية القيم وازدىارىا

إذ أنو رأى أوال في المنطق أنو ليس إال وىما ضروريا  ىاجم نيتشو العقل من ثالث زوايا،

لمحياة، ثم نفى ثانيا حاجة اإلنسان لمعقل، ومن جية ثالثة رفض نيتشو القول بوجود عقل 

. ولم يعترف إال بيذا العقل الفردي الضئيل ،أي اعتمد عمى العقل بشكل فردي كمي كوني،

مجرد تأويالت - في رأيو-إن كل ما ينتجو العقل من مفاىيم وأنظمة فمسفية وعممية ىو 

وأن إرادة القوة ىي الكفيمة بالتصدي لتمك األصنام  تتحول تدريجيا إلى أصنام، وأوىام،

لقد أعمى زرادشت أن إرادة القوة ىي " وحدد نيتشو موقفو من العقل بوضوح شديد  وتحطيميا،

المبدأ األساسي الوحيد الذي يييمن عمى الوجود كمو، فكل نشاط حيوي في ىذا الوجود يكون 

 بطريقة أخرى، أن 2".الغرائز والعقل مظيران ليذه اإلرادة والدافع الوحيد إليو ىو إرادة القوة،

. نيتشو جعل ميمة العقل ميمة سمبية قاصرة عمى تنظيم فوضى الغرائز

                                                

. 116 حسن حنفي، فمسفة النقد ونقد الفمسفة، ص 1
. 134 يسري إبراىيم، فمسفة األخالق، ص 2
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رة تبناىا كوىذه الف أرجع نيتشو الدافع الحقيقي الكامن وراء كل سموك إنساني ىو إرادة القوة،

. عبد اهلل العروي،و ىذا ما سنتطرق إليو الحقا 

يمكن تفسير كل مظاىر الوجود، فميس : " رة يقول عبد الرحمن بدوي كودعما لنفس الف

  1".وليست ىذه اإلرادة إال إرادة القوة الوجود إال الحياة،و ليست الحياة إال إرادة،

تمك ىي شرعية القيم الجديدة التي أعمنيا نيتشو، وكميا صادرة عن فكرة القوة وتقديس القوة، 

. ألنو يرى أن إرادة القوة ىي جوىر الوجود

، حيث "رة المساواةكف" ومن أىم األفكار والمبادئ التي سعى نيتشو إلى تحطيميا أيضا، 

أدرك أنيا تشكل خطرا عمى اليدف األساسي لإلنسان وىو االرتقاء ،كما أثبت تعارضيا 

وتناقضيا الحاد مع الحرية اإلنسانية، ولذا نجده يقوم بتقويض األسس الفكرية التي تقوم 

عمييا ىذه الفكرة، حسب رأيو أن أنصار المساواة غير قادرين عمى التمييز بين العدل 

يعتقد أن اليدف األساسي لإلنسان ىو " نيتشو" وبين الحرية والمساواة، بينما  والمساواة ،

االرتقاء الشامل لمحضارة اإلنسانية، فيو يدعو إلى الال مساواة التي تتضمن تنمية التنوع 

. والتميز وصوال إلى ارتقاء اإلنسان

                                                

، 1984، 1، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط2 عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفمسفة، ج 1
. 514ص
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ليذا شكمت أفكار نيتشو ثورة " الروح الفردية التي تكافح من أجل االرتقاء، " نيتشو" يمجد 

 لكونو يرى أن سبيمنا إلى التقدم يكمن في تعميق ،1"عنيفة ضد النزعة إلى المساواة والتماثل

. التميز والتفرد

، البقاء لألفضل، ليؤكد فكرة الصراع من أجل "نيتشو" ومن األفكار التي تقوم عمييا فمسفة 

ظيور اإلنسان األفضل والحفاظ عميو، غير أن نيتشو قدم تصورا جديدا يختمف عن تصور 

لفكرة الصراع، التي تتمثل في البقاء لألقوى، لكنيا تضمن ىالك األفضل ألن " داروين"

األقوياء يمكن أن يكونوا ىم األغمبية، وحينما يجد الضعفاء أو الجيمة فإنيم يشكمون قوة ال 

ىادف يحمل قيمة إنسانية، ليس صراعا وحشيا أو عشوائيا  " نيتشو" تقام، بينما الصراع لدى 

. بل ييدف إلى االرتقاء

يرفض ونخمص إلى أن نيتشو يدعو األفراد والشعوب لمصراع والتنافس كوسيمتين لالرتقاء 

كما رفض المساواة، رفض الديمقراطية، ألنيا في . المساواة لكونيا تتضمن التماثل والتشابو

. نظره تساوي بين الناس، بين المتفرد والمبدع والعادي من الناس

والبحث المستمر  كما يدعو الفرد إلى السمو برغباتو،و تشكيل ذاتو عمى أسس إنسانية رفيعة،

والبحث المستمر عن التميز  أن سيادة األغمبية رفيعة،" عن التميز والتفوق، كما يرى 

                                                
. 121 حسن حنفي، فمسفة النقد ونقد الفمسفة، ص 1
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نحدار، أما األقمية المبدعة فتمثل الأن سيادة األغمبية تمثل عالمات ال" والتفوق، كما يرى 

 1".عالمة الصعود

 .حإن نيتشو يدعو إلى تنمية القدرات الفردية المبدعة حتى تسمو إلى النجا

 :تأثر عبد اهلل العروي بنيتشه _2_1

واعترف في المذكرات التي نشرت  شغفا شديدا،" بنيتشو"لقد شغف العروي الشاب  

بأنو ال يقرأ شيئا إال في ظل أفكار نيتشو، من خالل تجسيده لشخصية " أوراق"تحت عنوان 

وبضرورة ىدم األصنام التي أقامتيا  وتتمثل أبرز ىذه األفكار في القول بإرادة القوة، ،"إدريس"

وفي السياسة وفي الفمسفة، لكنو اكتفى باعتناق فكرة إرادة القوة  اإلنسانية في األخالق،

- فيي 2".ي القانون األسمىهيجب أن تبقى دائما إرادة الحياة : " يوضح ىذه الفكرة بقولوو

كافية لنقل العربي إلى حالة أسمى وأقوى من حاالت وجوده، فالمفكر العربي في حالة - برأيو

وحتى يتجاوز ىذا االغتراب عميو بالتوجو نحو واقعو الذي يعيشو، فمثمما ىفا  اغتراب،

لقد تحقق لزرادشت أن ليس "زرادشت ألن يصبح إنسانا، عمى العربي أن ييفو ليصبح ذاتو، 

من شعب تحمو لو الحياة دون أن يخضع النظم لتقديره، وأن كل شعب يرى من واجبو إذا 

 3".أراد الحياة أن يأتي بتقدير يختمف عن تقدير من يحاوره من الشعوب

                                                
. 140-139 المرجع السابق، ص  1
. 31، ص2004، 6د اهلل العروي، أوراق، المركز الثقافي العربي ، المغرب، طب ع 2
. 119 حسن حنفي، فمسفة النقد ونقد الفمسفة في الفكر العربي والغربي، ص  3
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إلى كشف األصنام التي عمى العربي تحطيميا " العروي"وانطالقا من ىذه الحالة، اندفع 

أكبر العقل الصنم الكبير لمفالسفة، كذلك حّجر العرب العقل في صنم " نيتشو" مثمما اعتبر

. حسب العروي

ولتحديد أسباب ىذا التحجر ظير لمعروي أنو ال مناص من النقد اإليديولوجي لمشاريع 

والتأخر التاريخي  النيضة العربية الحديثة والمعاصرة، التي تعاني التخمف اإليديولوجي،

. وىكذا ثار ضد مختمف أشكال الوعي

لمفيوم االيدولوجيا عند العروي " عبد السالم بن عبد العالي"وفي القراءة التي يقيميا 

و تقنية التأويل تقتضي الحوار مع الذين نحتوه  ولوجيا دال وليس مدلوال،ييستخمص أن االيد

" نيتشو" و" ماركس"وه بمعان جديدة، وىو فيما يظير في استعمال العروي كل من نوشح

عالمات خبيثة كما يقول فوكو : " ، فاألفكار عند ىؤالء مثمما يقول بن عبد العالي "فرويد"و

وأنيا ال تعبر عن الواقع، إنيا ال تكشف الواقع إال بمقدار ما تحجبو، إنيا مجال حضور 

 فيو يوضح ما قد ينجم من آثار قد تعود بالسمب 1،"المعني وغيابو، مجال ظيوره وتستره

. عمى الفكر العربي ، من خالل تبني أفكار ىؤالء الفالسفة دون المجوء إلى كشف خباياىا

    "  نيتشو" قناع  لفكر /ولوجيا يمن خالل االيد" ولوجيايمفيوم االيد" أدرج العروي في مؤلفو 

يرجع سبب ذلك إلى تبنيو ألفكار تقويضية ، تبين زيف الحضارة الغربية والكشف عن و

أىدافيا الخفية، حيث يظير العروي أن نيتشو أبرز في فمسفتو أن القيم األخالقية األوروبية 
                                                

. 56، ص1987، 1 عبد السالم بن عبد العالي، التراث واليوية، المغرب، ط 1
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أن الثقافة األوروبية، ثقافة المستضعفين، الذين ابتدعوا - " في رأيو-ترجع إلى ينبوع واحد 

شعارات العدل والمساواة والحرية والمسؤولية كقناع ألف روح االنتقام والحسد عمى أسيادىم 

 رفضت النيتشوية المفاىيم التي شيدت عمييا الثقافة الغربية، ما أدى بالعروي إلى 1،"األشراف

. إدراجيا في فكرة وتبنييا

وأن األفكار ىي مسوغات  يرى العروي أن اإليديولوجية عند نيتشو ستار يبعد عن الحياة،

خادعة العواطف والمصالح وعالم القيم الميتافيزيقيا ىو عالم استبداد وظمم بالضرورة، بيذا 

وليذا السبب صنفو  وربطو بالزيف والوىم، ولوجيا،يمفيوم االيد" نيتشو" المعنى صاغ 

 .قناع/ في خانة استعمال مفيوم األدلوجة" العروي"

التي توضح أىم األفكار البارزة " رواية غيمة"من خالل " نيتشو"يتجمى تأثر العروي بفكر     

. ، الظاىرة من خالل مقاطع الرواية"إرادة القوة"لنيتشو، وتتمثل في فكرة 

الرواية عبارة عن قصة بوليسية، بدأت بأحداث غير متسمسمة تسمسال منطقيا، أتت عرضة 

دوافع الكتابة لديو " عبد اهلل العروي"التفاقات ومصادفات، حيث ربط المفكر المغربي 

بالمصادفة، التي تمثمت في قضية ثالث نساء ضحايا القدر والمصادفة، كما يشير عنوان 

. الرواية الذي اختاره العروي لروايتو عمى داللة مقترنة بعالم مأساوي ومحبط

                                                

، 1993، 5 عبد اهلل العروي، مفيوم االيديولوجيا ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1
. 37ص
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فييا أحداث تكمن في البحث عن الحقيقة، من أجل حياة " العروي"في ظل ىذه الرواية، جسد 

رادة، التي تعتبر جوىر الحياة لبموغ ىدفو األسمى، باعتبار أن  أفضل لإلنسان بكل قوة وا 

" نيتشو"الرواية تتمحور أفكارىا بين الحياة والموت، بيذا يمحظ أن الرواية كميا تحمل فكرة 

تحرر واستقل بأمورك، استغل : " وىذا ما يوضحو المقطع اآلتي التي جسدىا في كتاباتو،

ذا لم تفعل بقيت طول حياتك  ىذه الفرصة األخيرة المتاحة لك وافرض إرادتك عمينا جميعا، وا 

 1".قاصرا

لتحقيق ذاتو، وتكوين شخصيتو من " نعمان"األب ابنو " عزيز"نالحظ في ىذا المقطع دعوة 

وجود البشري، وتعد سمة أساسية وقيمة مأجل االرتقاء إلى مرتبة أسمى، فالقوة ىي غاية ال

. إنسانية

قال إنو شاىد شابا يياجم امرأة في أحد دىاليز : " ونفس الفكرة نجدىا في المقطع الموالي 

 2".الميترو فيب مدافعا عنيا

، وتكمن ىذه الخدمة التي قدميا "جنين كرممي"قوتو في مساعدة " ليو لوكوك"أبرز المحقق 

في حفظ اإلنسان، وحفظ وجوده في أحسن حال، فالقوة غاية لألفراد والجماعات " ليو" ليا 

. والدول، باعتبار الحضارات البشرية نتاجا ليذه القوة وتجسيدا ليا

                                                

. 23، ص1998، 1 عبد اهلل العروي، رواية غيمة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
. 80 المرجع نفسو، ص 2
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أثناء التحقيق في قضية موت المرأة الفرنسية، ثم البحث عن سر وفاتيا باستدعاء الكوميسار 

عادت كموني إلى " في التكفل بالقضية، حيث بدأت البحث في القضية، "  الروزدينكمو"

ىذا مجرد حديث، ليس استجوابا أو استنطاقا : مقعدىا ثم قالت بعد حين، مخاطبة المرأتين

 1".أكتفي باالستماع لما تتفضل بو كل واحدة منكما

توضح المقطوعة تطبيق القانون من أجل تحقيق حرية اإلنسان، وبدوره الخروج من ىذه 

. من السجن المتيم باالغتيال" نعمان"من أجل تحرير " سارة"المأساة بالتحقيق في وفاة 

نؤكد عمى أن العروي كثير االقتباس من نيتشو في دفاعو عن اإلنسان، عن طريق فكرة     

. ، إرادة الحياة من أجل اإلنسان األسمى"إرادة القوة"

 2".دافع عن حقوق المغاربة الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، ساعد بكل قواه"

شارل "تؤكد الفكرة عمى قوة التحدي بنقد قيم الضعف وتحطيميا من خالل ما قدمو المحامي 

من دفاع عن المغاربة الذين شاركوا في حرب فرنسا، وتكون نتيجة موقفو ىذا " فورستيو

: " مقطع آخر يؤكد الفكرة السابقة.بانتقال اإلنسان إلى مرحمة أعمى، مرحمة العدل والمساواة

رفع عزيز بصره فرأى عمى الحائط المقابل صورة صديقو بالزي الرسمي يمقي خطابو الشيير 

 3".عن مسؤولية المحامي في حالة انقسام المجتمع عمى نفسو

                                                
. 83 المرجع السابق، ص 1
. 108 المرجع نفسو،  2
. 109، صنفسو المرجع  3
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، ىذه االزدواجية التي "إرادة القوة"الفكرة التي يحمميا المقطع تؤكد سبب اعتناق العروي لفكرة 

ال يمكن االستغناء عنيا، فبفضميا يصل اإلنسان إلى أرقى مستوى يطمح إليو، وذلك عن 

طريق شروعو في إنقاذ اإلنسان والحضارة اإلنسانية جمعاء، ىذا ما كان يطمح إليو المحامي 

". عزيز"صديق " حسيب"

بدأ يتطمع إلى اليوم الذي : "التحرر من عائمتو، حيث " نعمان"وفي صدد الموضوع يريد 

 1".يغادر فيو البيت ويستقل بشؤونو

إلثبات وجوده من خالل إصراره " عزيز وخالدة"تمرد نعمان ومحاولتو أن يستقل بعيدا عن 

عمى التكفل بشؤون حياتو، وىذا مستمد من صراع بين اإلرادة والتي سالحيا الوحيد ىو 

و بدورىا نجد اىتمام خالدة المفرط بنعمان، وسيرىا الدائم عمى راحتو المتمثل في .القوة

 أو يشعر بأية صدمة  ينزعجكانت أمو تقرر في كل حين، يجب أن ال: " المقطع التالي

عترض عمييا ألنني كنت أود قبل أي شيء آخر أن ألم ...نفسانية تمنعو من التفرغ لدراستو

تجاوز بسالم صدمة انفصال ولدىا الوحيد عنيا، لم أتمكن أبدا من االختيار بين مصمحة ت

 2".نعمان ومصمحة خالدة

                                                

. 120، صالسابق المرجع  1
. 121، صنفسو المرجع   2
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ره، حيث اىتمام خالدة فكنيتشو التي رسخيا العروي في ما يحممو المقطع داللة تؤكد فكرة 

بولدىا من أجل توفير الراحة لو والسعادة الحقة، وكان عزيز بدوره حريصا عمى راحة خالدة، 

. سمى لالنسانأوعمى حالتيا النفسية، وبالتالي كل ىذا من أجل حياة 

عائشة الصحفية التي تمثل إحدى النساء : " نفس الفكرة نممسيا في المقطع التالي    

كميل "الضحايا في الرواية التي وجدت ميتة ولم يمتفت الى قضيتيا أحد، سوى الصحفي 

كنت قد تأثرت جدا ليذه الواقعة الدالة عمى التغييرات العميقة التي : " مرىا ألالميتم " كامل

يجتازىا مجتمعنا، تمك التغيرات التي كانت عائشة المسكينة تراقبيا وتمفت األنظار الى 

 1".أىميتيا، كانت تصف بأسموب بكائي أحزان النساء الميجورات

يوضح المقطع مسعى عائشة في إظيار معاناة المرأة الميجورة من أجل االلتفات إلييا بإرادة 

". عائشة"قد تطرق الى التغييرات التي تناولتيا " كميل"قوية منيا الى جانب ذلك، كان 

الجد، مع " عباس الخطيب"إظيار الحقيقة، منيم  و،"نعمان"ذىب الجميع من أجل مساعدة 

رجل كريم يطل عمى القبر، ورغم ذلك : " حالتو الصحية المتدىورة، وىذا ما يوضحو المقطع 

 2".وجد في نفسو القوة لييب ويقطع البحر ليدافع عن ابنتو وينقذ حفيده

                                                

. 143، صالسابق المرجع  1
. 165 المرجع نفسو، ص 2
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مع الموت من أجل البقاء والحفاظ عمى حياة أفضل لالنسان " عباس الخطيب"إن صراع 

يكمن في إرادتو النقاذ حفيده، عندما تبرز قوة االنسان، إن ىدفيا الرئيسي من أجل أن يحيا 

. االنسان حياة أرقى

ونظرا لتمسك االنسان بالحياة والصمود من أجل البقاء، ىذا ما جعل خالدة تتشبث بزوجيا 

في ىذا الوضع كنت في حاجة الى رجل تكون لو : " عزيز آنذاك، وىذا ما يبرزه المقطع

القوة واإلرادة الكافية لحمايتي ومؤازرتي في وجو األعداء والخصوم، بدا لي عزيز عمى ىذه 

 1".الصورة

توضح المقطوعة أن خالدة وجدت قوتيا في عزيز، بحيث لجأت إليو، والسبب األىم ىو من 

ثبات وجودىا . أجل البقاء وا 

صحيح : "وكان اليدف نفسو عند عزيز بتحفيز ابنو ليكّون ذاتو،و ىذا ما تؤكده المقطوعة

، لكن من اإلثنين ال منك وحدك، كنت أصبو الى أن "نعمان"أني كنت أىدف الى أن يتحرر 

 2".أن يجبر عمى اتخاذ قراراتو بنفسو: تتقوى شخصيتو 

نالحظ من خالل المقطع محاولة عزيز تكوين شخصية ابنو وتحكمو في قراراتو بنفسو، دون 

المجوء لغيره حتى يحقق فكرة االنسان األعمى، وىي جوىر إرادة القوة حسب ما يراىا كل من 

. نيتشو والعروي
                                                

. 192، صالسابق المرجع  1
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: البارز في مقطع الرواية " سارة"بتخمييا عن قضية وفاة "  الروزنكمودي"و ىذا ما عممت 

 1..".أعني التخمي عنو بأية وسيمة كانت...عدت البارحة وأنا مصممة عمى إقفال الممف "

 قرارىا بإقفال القضية، بشرط أن تكون ىي الفائزة فييا، وبتحدي أن تخرج بأقل ناتخاذ كمودي

. ر الممكنةئاسالخ

في تبرئة نعمان ىذا انجاز يحسب ليا " ارننيكول بالش"ة الكبيرة التي خمفتيا هإن المسا   

 كحق لك يا نيكول أن تفخري بنجاح: " وبرىان عمى حنكتيا المينية، ما يتمثل في المقطع 

أظيرت لمجميع ولنفسك أيضا أن ىدفك الوحيد في كل ما كتبت كان الدفاع عن القانون، أيا 

 2".كان الجانب المستفيد، أنقذت شابا بريئا رغم أنف المحققين والمحامين، بل رغم أنفو ىو

قوتيا في اثبات الحقيقة التي بفضميا تحقق قانون اإلنسانية، وانقاذ " نيكول"أظيرت الصحفية 

" النيتشوية"نعمان من الغرق، وبالتالي انقاذ الحضارة االنسانية من السقوط، ىنا تكمن الفكرة 

. إرادة القوة لموصول باالنسان الى القمة

تطرق العروي لموضوع القوة التي تمارس ضد المستضعفين استنادا لفكر نيتشو الذي      

ثم نطحنا األزمة : " رفض األخالق األوروبية ليذا السبب، فالمقطع اآلتي يبرز الفكرة بوضوح

                                                

. 314، صالسابق المرجع  1
. 327 المرجع نفسو، ص 2
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بقرنيا، وأصبح كل منا يشفق من المستقبل ويحتاط لنفسو كالعادة، نجا الزعماء وىمك 

 1".األتباع

لجأ العروي لفكرة نيتشو، العالقة بين األسياد والعبيد، يعني بذلك قوة االسياد ال معنى ليا 

. بدون أن تمارس عمى قوة العبيد المييمن عمييا، فكانت الغمبة لفئة المستضعفين

من خالل الرواية التي بين أيدينا، نستنتج أن العروي تبنى فكرة إرادة القوة تأثرا بنيتشو،      

. وطبقيا في كتاباتو، فالرواية تحمل في طياتيا ما يؤكد ذلك
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 :هيجل _2

 : العروي وفمسفة هيجل _1_2

 منذ نعومة أظفاره بفكر ثاقب، مما جعل أحكامو عمى األحداث "ىيجل"لقد تميز      

االجتماعية في عصره تتسم بالغرابة ، لقد كان يحكم العقل في كل قضايا عصره، فرفض 

وال توجد حقيقة  بعض المعتقدات كالخرافات، حيث يرى ىيجل أنو ال يوجد شيء في ذاتو،

. مستقمة عن العقل

     يبحث عن فمسفة غير مقيدة بحدود تشمل كل تجارب اإلنسان وخبراتو " ىيجل" لقد كان 

عر                     تدمج كل المعارف من عموم وتاريخ ودين وسياسة وفن وأدب وموسيقى وشو

تجمع ىذه الخبرات في نظام فمسفي واحد،و تضعيا كميا في نظرية منطقية واحدة بدون و

. تعارض ،و ذلك عن طريق مفيوم العقل المطمق أو الروح

فالعقل " ىيجل" فكرة العقل الكوني من أشير قائل بيا، الفيمسوف المثالي " العروي"وقد أخذ 

وىو الثمرة األولى  اليوية بين الفكر والوجود،: " عنده حسب ما يقول عبد الرحمن بدوي ىو 

 ينظر 1،"لتوسط الضمائر بين بعضيا وبعض، ىذا التوسط الذي يوجد كمية الشعور بالذات

. إلى العقل عمى أنو لحظة خاصة في تطور الوعي أو الشعور بالمعنى األوسع

                                                
. 74، ص1984، 1، المؤسسة العربية لمدراسات، لبنان، ط1 عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفمسفة، ج 1
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الذي يعتقد أن العقل جوىر " العروي"فالعقل عند ىيجل ىو الجوىر المطمق، مثمو مثل 

. التاريخ، وىو يحكم العالم، وكل حدث تاريخي إنما يجري تبعا لما يقتضيو العقل

ومن ىنا، فإن التاريخ تطور ونمو لمنطق باطن لم : " وفي ىذا السياق، يقول بدوي موضحا 

تكن الشخصيات التاريخية غير أدوات لتحقيقو دون شعورىا بذلك، إنيم يخضعون ألىوائيم  

يرمون إلى تحقيق مصالحيم، ولكن الذي يحدث في نفس الوقت ىو أن غاية ما بعيدة و

وىذا ما يسميو  و لم تكن قصدا من مقاصدىم، المدى قد تحققت لم يكونوا عمى شعور بيا،

 ما شاع عمى ىيجل أيضا فمسفة التاريخ 1،"خبث العقل الكمي المسيطر عمى التاريخ" ىيجل"

ىي أكثر أجزاء فمسفتو، حيث ركز عمى التاريخ الكمي، فناقش الطرق المختمفة التي يمكن أن 

يكتب بيا التاريخ، عكس ماركس الذي ارجع حركية التاريخ إلى العامل االقتصادي والمادية 

. التاريخية

وبالكيفية التي  كذلك يظير التأثر الشديد لمعروي بالفكر التاريخي الذي يتحمى بو ىيجل،   

في : " وائم بيا ىيجل بين الجدل والتاريخ، ويظير جدل ىيجل التاريخي مثمما يقول بدوي 

تطور الحياة والنظم، فبعض أشكال الحياة أو النظم ينطوي عمى تناقض باطن، ألنيا محتوم 

 -مثل العالقة بين السيد والعبد- عمييا أن تتجنب الفرض الذي من أجمو وضعت، 

كتيك التاريخي يبدأ لفأمثال ىذه األشكال مقبض ليا أن تزول لتحل محميا غيرىا،وىذا الديا...

                                                
. 592 المرجع السابق، ص  1
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ن لم يتحقق بعد  ما يسعى إليو،ضامن القول بأن غر حالل واقع 1".وا   إزالة أشكال معينة وا 

. آخر مكانو

يتفق تصور العروي لميوية مع المفيوم الذي أقامو ىيجل لموعي بالذات، فإن كان    و

 أن الوعي بالذات ال يتم إال من خالل وعي الغير، وفي ظل ىذا المعنى ينبغي رالعروي يقر

إذا ما أصبح العقل العربي نقديا بالفعل، وتوصل عندئذ إلى نظرة : " فيم قول العروي 

إنسانية شمولية ، سيوافي الغرب ، حيث يراوح ىذا األخير خطواتو منذ القرن الماضي فيمكن 

 2".ألول مرة أن يتعرف العقالن الواحد عمى اآلخر ويدشنان عيد حوار حقيقي

كيد موقف العروي من خالل القول بازدواجية الوعي، أي الوعي بالذات يتم من أنرجع لت

إن وعي اإلنسان بذاتو : " خالل وعي اآلخر، فإن ذلك ينطبق تمام االنطباق مع قول ىيجل 

من الطبيعة فالكائنات الطبيعية ليس ليا وجود  وىو الذي يميز اإلنسان من سائر الحيوان،

 3".لمغير

يعتبر ىيجل الوعي بمثابة الوجود المباشر لمعقل، فإن المعنى المقصود يبرز وحدة الوعي 

. التي تتحقق بازدواج الوعي بالذات

                                                
. 488 السابق، ص ع  المرج 1
. 255 عبد اهلل العروي، االيديولوجيا العربية المعاصرة، ص 2
. 291 عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفالسفة، ص 3
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فيما يخص مفيوم الدولة، إن ىيجل يمجد الدولة ألنيا في " ىيجل" يتفق العروي مع      

ىي الكائن االجتماعي األكبر،و يرى أن اإلنسان ال يصل إلى الحرية الحقيقية إال : " نظره 

 فحينما يعيش اإلنسان القانون بدال من أن يخضع لو خضوعا سمبيا  1".عن طريق الدولة

. بيذا ال يصبح قيرا بل شكال من أشكال التحرير

كل منا يكتشف الدولة قبل : " يشاطر فيو ىيجل حيث يقول" العروي"ونفس الرأي نجده عند 

أو بعبارة أدق، تجربة الحرية تحمل في طياتيا تجربة الدولة، ألن الدولة  أن يكتشف الحرية،

أن  وعميو 2".ىي الوجو الموضوعي القائم في حين أن الحرية تطمع إلى شيء غير محقق

العروي استمد مفيوم الدولة من ىيجل، بحيث تمثل الدولة سواء لألسرة أو لممجتمع ضرورة 

. و قوة متعالية تتكيف قوانينيا ومصالحيا مع طبيعتيا خارجية،

يعرض العروي لنظرية ىيجل حول الدولة ليظير عقالنيتيا الضرورية التي تتأسس عمى    

القضاء عمى الرغبات الفردية، إنيا دولة العقل الشمولي، ال العقل التجزيئي كعقل يخص 

 .الفرد الواحد

ا، نذكر قاره مثمما أشرنا سابكيجل وفمسفتو، من خالل تبنيو ألفهإن العروي شديد التأثر ب    

م العقل عبر مختمف المراحل التاريخية، أيضا ياعتناقو لفكرة التاريخ الكمي، وتحك: من بينيا

                                                

. 591 المرجع السابق، ص 1
. 5، ص2006، 8 عبد اهلل العروي، مفيوم الدولة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 2
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من " غيمة"تمجيده لمدولة مثمو مثل ىيجل، وتبنيو لفكرة الوعي، وىذا ما سنؤكده ضمن روايتو 

. خالل تحميل مقاطعيا

نود أن نستغل العممية إذا كتب ليا النجاح لكي نشعر الناس : " يبرز المقطع األول كاآلتي

 1".بمشكل أعم، وىو ما يمحق جّل المدن المغربية من تشويو

تتمحور المقطوعة عمى فكرة الوعي، بنشر الوعي من خالل وعي الغير عن طريق تحكيم 

. العقل من أجل الحفاظ عمى العالمات التاريخية لممدن المغربية

آخر كممة سمعتيا من أبي ىي أن ال ألجأ أبدا الى : " نفس الفكرة يوضحيا المقطع التالي

 2".الطالق، وألن فيو خسارة الجميع

فكرة أخرى . ، فقط لمحفاظ عمى ما أنجز ألعوامرنممس الشعور بالوعي من خالل وعي اآلخ

: " مقطع  ال تتمثل في تمجيد الدولة، نالحظيا من خالل "ىيجل" من فكر "العروي"اقتبسيا 

ال يشعرون أن المدينة، أي مدينة بالمعنى الكامل، كائن حي، يحس ويتنفس ويتذكر، ال 

 3".ممراتيا شرايين، ومبانييا معالم... مجرد ركام قابل لميدم والفتق

                                                
. 8 عبد اهلل العروي، رواية غيمة، ص 1
. 42 المرجع نفسو، ص 2
. 8 المرجع نفسو، ص 3
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فكرة تمجيد الدولة واضحة من خالل تشبيو العروي لمدولة باإلنسان، ومن يقرأ الرواية يالحظ 

: دليل عمى مكانة الدولة عند العروي، ويقول أيضالأنو استعمل مصطمح المدينة بكثرة، وىو 

 1".إن الجميورية تعني تحقيق الحرية والمساواة واإلخاء" 

تؤكد المقولة عمى دور الدولة في الحياة، إذ تحقق الحرية والعدالة التي يطمح إلييا االنسان 

. ليناليا بقية حياتو

أراك تبكي انحطاط المدينة، : " ىناك مقطع آخر يوضح تقديس العروي لمدولة، المتمثل في

 2".وتتورع من االستماع الى ما ىو أدىى، أعني تدىور األسرة

 الفكرة في حوار بين عزيز سراج مع الراوي، فكان ىذا رده عميو، حيث يرى العروي أن رتدو

انحطاط المدينة يبدأ من تشقق األسرة، وبالتالي المجتمع، وىذا رأي ىيجل في الدولة، بحيث 

، عبارة عن صورة مصغرة عن انحطاط "نعمان"وابنو " عزيز سراج"قدم العروي تفاصيل قصة 

 انعكاس أرجع سببو الى الزواج المختمط وتنوع األجناس، أي أن تماسك  ،المدينة المقبورة

ن ظير طاريء ييدد األسرة أصاب بو الدولة . األسرة يمثل قيام الدولة، وا 

يرجع العروي ليؤكد عمى الصمة الوطيدة بين الدولة واألسرة الذي يكمن في ىدف واحد، ما 

العمة اليوم ىي األسرة، قمما ترى بسمة ... البمد عميل ككل البمدان: " يوضحو المقطع اآلتي

                                                

. 22، صالسابق المرجع  1
. 23 صنفسو المرجع  2
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عمى وجو أب أو أم أو طفل، تفتح األم ذراعييا فرحة عندما ترى ولدىا الصغير يحاول أن 

 1".يستوي عمى قدميو، ويخطو فيفتح األب ذراعيو ضاحكا لإلثنين

 .ومعنى كالمو أن الدولة ال تتماسك إال إذا تماسكت األسرة

، حيث اعتبره جوىر "العقل"باإلضافة الى أنو مجد الدولة، نجد أنو اقتبس من ىيجل فكرة    

إعالن عن وفاة سارة إبراىمسن، لقد أحدث ىذا النبأ وقعا : " التاريخ واضح من خالل المقطع

يام في غرفة من أ، سارة ىي تمك المرأة التي اكتشفت جثتيا منذ "عزيز سراج"في ذىن 

 2...".الطابق الخامس زنقة برتميمي

ما أدى بو الى استرجاع األحداث من " فرانسين"الحظ عزيز أن نفس  المعمومات وعناوين 

. اكرتو الى أحداث قد مضت، أوليس العقل جوىر التاريخ كما يقول العرويذخالل 

ارىا تبباع عن طريق عزيز" فرانسين"ما جعل عزيز يقوم باالتصال بابنو نعمان الذي عرف 

كّمم نعمان، لم يجبو سوى الصوت " صديقتو القديمة أثناء سفره الى فرنسا من أجل الدراسة، 

 3...".كل دقيقة تزيد من قناعتو أن الخطر يدب نحوه...المسجل 

االتصال بابنو، وعيا منو بما قد يحدث بسبب " سراج"جراء الحادثة التي وقعت، لفت انتباه 

. ما حدث، فكل حدث تاريخي يأتي وفقا لمقتضيات العقل حسب ما يراه العروي وىيجل

                                                
. 47 المرجع السابق، ص 1
. 52 المرجع نفسو، ص 2
. 73 المرجع نفسو، ص 3
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استند العروي الى أفكار ىيجل وطبقيا في أعمالو، كما ذكرنا سابقا، خاصة فيما يتعمق 

باعتناقو لفكرة التاريخ الكمي، حيث يرى أن التاريخ ليس الماضي والحاضر فقط، بل إنو 

المستقبل أيضا، مستقبل اإلنسانية الحرة، وبيذا ربط مفيوم العقل الحر بمفيوم التاريخ ربطا 

استفدت من تغير الجو السياسي في البمد : " وثيقا، وىذه الفكرة واضحة في المقطع التالي

حيث تم نوع من التصالح ظاىريا عمى األقل، بقيت كل القضايا الشائكة معمقة ال أحد يرى 

 1".فائدة النبش عن جذور الفساد

أن " ىيجل"الوضع السياسي آنذاك ما جعمو في صالحو، وىنا تتأكد فكرة " عزيز سراج"انتيز 

. العقل ىو جوىر مطمق، وأن التاريخ عممية عقمية

فسرت لي الزميمة نيكول موقف الكوميسار احترقت : " الفكرة نفسيا نجدىا في القول التالي   

في قضية كمفت بيا في السابق ألنيا الزمت الحق أكثر مما يجب، فال تحب أن تكرر 

 2".التجربة حرصا عمى أن تبقى في الحياد

أدت بيا اليوم وفي ىذه القضية " كمودين الروز"إنو من جراء التجربة السابقة التي مرت بيا 

الى توخي الحذر في إلقاء أوامرىا، حتى ال تقع في متاىات تؤدي بيا الى الياوية، إذ أن 

ما أنو يمثل مراحل نمو العقل كتاريخ اإلنسان عند كل من العروي وىيجل ىو التقدم البشري، 

بدأ التحقيق عمى افتراض أن لصورة : " الحر لالنسان عبر الزمان، وىذا ما يوضحو المقطع 

                                                

. 119، صالسابق المرجع  1
. 275 المرجع نفسو، ص 2
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 الشاب ارتباطا بما يحيط بيا، وما يترتب عنيا، فجعمت صمة وصل ثابتة بين كل ما حدث

وكل ما يحدث، قيل العالقة واردة، وبما أنيا واردة يجب اعتبارىا ولو مؤقتا قائمة باستمرار 

 1".من ينطمق من ىذا المبدأ ينتيي حتما الى اتيام واعتقال ومحاكمة نعمان

ما تحممو المقطوعة من أحداث ودالئل تدين نعمان، نظرا لمعالقة الموجودة بين الجاني 

والمجني عميو، خاصة بعد إيجاد صورة نعمان في شقة سارة لتؤكد الصمة بينيما، وعميو 

. بحكم األحداث الماضية اتيم نعمان باغتيال سارة

، ضحايا القدر يمثمن قضية واحدة أثناء حوارىا مع كميل *2ثة ثالثالأشارت نيكول الى ث

ن غير سارة، أكدت نيكول عمى اسقاط التيمة عن نعمان بسبب يبعد اكتشاف ضحيت: "كامل

حادث مفاجيء ييم بالضرورة من تسب في اعتقالو، أي جنين، إنو العدل، عدل الواقع ال 

 3".عدالة القانون

تبين المقطوعة أن التاريخ يييمن عمى الوقائع، والعقل يحكم العالم كما يقول ىيجل، ليذا يرى 

. كل من العروي وىيجل أن كل حدث تاريخي يجري وفقا لما يقتضيو العقل

 

 

                                                
. 329 المرجع السابق،  1
 .(عائشة، سارة، جنين )تتعمق القضية بثالث عوانس وقع لين نفس األمر * 2

. 338-337 المرجع نفسو، ص  3
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 :الماركسية3_ 

 : تأثير الماركسية في فكر العروي_1_ 3

 فيو التاريخانيأما المنبع اآلخر الذي استقى منو العروي عدة مفاىيم بيا استقام منيجو     

كارل "الماركسية التي ىي في األساس نظرية في االقتصاد السياسي اإليديولوجي، وضعيا 

وتقوم ىذه  ك إنجمز في منتصف القرن التاسع عشر،يبمشاركة ىامة من فريدر" ماركس

النظرية التي اشتيرت بالشيوعية أو بالتفسير المادي لمتاريخ، عمى القناعة األساسية التالية 

مجموع العالقات " وأن   أن األفراد في المجتمع اإلنساني يدخمون في عالقات إنتاجية،،وىي

اإلنتاجية ىذه تشكل البنية االقتصادية لممجتمع األساسي الحقيقي الذي تقوم عميو بنية 

قانونية وسياسية عميا، تتوافق معيا أشكال محددة من الوعي االجتماعي ،و يتحكم نمط 

 1".اإلنتاج في الحياة المادية بحركة الحياة االجتماعية والسياسية والعقمية عموما

ذ الروح الفردية لرؤيتيا بأن النجاح بتعتمد الماركسية عمى الجماعة لتحقيق إنتاجيا بذلك تن

. في تكوين اقتصاد قائم يكمن في عالقات األفراد فيما بينيم

وال تؤمن بالقوانين  المذاىب التي ال تحيط اعتبارا ألثر الجيد الجماعي،" العروي"كذلك ينبذ 

. الحتمية لمتطور التاريخي

                                                

، 3ازغي، وميجان الرويمي، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طب سعد ال 1
. 324-323، ص 2002
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فيي لم تقتصر عمى إعطاء : " الماركسية بأنيا أكثر من نظرية اقتصاد " كارل ديل"يصف 

صورة شاممة رائعة لمحياة االقتصادية في القرن التاسع عشر، ولم ترد فييا مجرى جريان 

أعرج بغير تطور لإلنتاج من خالل تبادل االستيالكيات وتوزيعيا، بل رأت فييا تغييرا شامال 

 يؤكد عمى أىمية الماركسية 1".،و انطالقا متفجرا لقوى عاصفة تجري نحو انييار نيائي

. ومكانتيا ضمن المذاىب األوروبية األخرى

رغم ذلك أن الماركسية ىي الفمسفة الوحيدة في العصر الحاضر التي ليا تأثير قوي في 

. أي فمسفة تحرك العالم..الواقع العممي، وأنيا فمسفة من الطراز الكبير

بأن : "و تقوم النظرية الماركسية عمى النزعة المادية الفمسفية عند ماركس عمى المبدأ القائل

العالم بطبيعتو مادي،و أن مختمف ظواىر الكون إنما ىي جوانب مختمفة لممادة في 

 2".حركتيا

وذلك ال يعني  و عميو فإن الفمسفة الماركسية فمسفة مادية تعتبر الطبيعة ىي المبدأ األولي،

وال يفسر إال عمى  إنكار ما ىو عقمي، ألن ما ىو عقمي لن يكون إال تطورا مما ىو مادي،

ينبغي أن تفيم ىذه النظرية بوصفيا نقضا لممثالية الييغمية عمى : "أساس طبيعي، إذ 

                                                
، 1984، 1، المؤسسة العربية لمدراسات ، االسكندرية، ط2 عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفمسفة، ج 1
. 419ص
، 2007، 1 محمد سالم سعد اهلل، األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار، سوريا، ط 2
. 152ص
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نجمز)عيدىا، فيما  إنما و. وحقيقة الظواىر العقمية األخرى ال ينكران حقيقة الفكر، (ماركس وا 

 1".ينكران أوليتيما

وتنظر المادية الجدلية إلى العالم مثمما ورد في الموسوعة الفمسفية  المادية الماركسية جدلية،

باعتباره عممية من شأنيا أن تطور وتنمي الظواىر البسيطة، فتخرج منيا ظواىر :"المختصرة 

قانون : أخرى تفوقيا تعقيدا وفقا لممبادئ الجدلية التي ىي قوانين النمو، وىذه القوانين ىي

 2".تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، قانون تداخل األضداد، قانون نفي النفي

ن كان ماركس الشاب يقصر  ويعتقد ماركس أن مفتاح فيم اإلنسان وصفاتو ىو التاريخ، وا 

. الجدل عمى التاريخ فحسب، فإن إنجمز قد عممو عمى الطبيعة أيضا ليقترب بذلك من ىيجل

ميما يكن من أمر حقيقة وجود الجدل في الطبيعة، فالواقع أن : " أما العروي، فيرى أنو     

 3".المثقف العربي ال يتعدى تشخيص الحداثة في الصورة التي تممييا عميو تجربتو

ولوجيا العربية المعاصرة  كما يويمخص العروي أىم النقاط المتعمقة بالمنطق الجدلي في االيد

:  يقول العروي في 

تخص بالضبط المجتمعات الراقية جدا وفي : الجدلية االختيارية في العموم الطبيعية والعقمية -1

 .قطاعاتيا األكثر تفوقا

                                                
. 386نان، صب الموسوعة الفمسفية المختصرة، ترجمة مجموعة من المؤلفين، دار القمم، ل 1
. 386 المرجع نفسو، ص 2
. 64، ص1998، 4 عبد اهلل العروي، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 3
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بالنسبة لمدول المتأخرة عمميا واقتصاديا، تظير الجدلية أوال وقبل كل شيء في العمل  -2

 .السياسي عند تييئة البرنامج

 .أثناء إنجاز البرنامج تكون الجدلية إيديولوجية تبريرية ال غير -3

 1".الجدلية في آخر التحميل ىي جدلية المثقف في عالقتو مع مجتمعو -4

وحتى تكون لمماركسية فائدة في الظروف التاريخية المختمفة لألمة العربية، يشترط العروي 

نحدد الماركسية كنظام شامل، يوحد النخبة الثورية ويصمح كمعيار : " شرطا، إذ يقول 

 2".لمتحميل وثماره العمل

ية التي كشفت لو الطريق الكفيل انية، ىذه التاريخانفقد آمن العروي بالماركسية التاريخ   

كان العروي قد أكد : " بإنشاء ماركسية عربية ،و في سياق ىذا الموضوع يقول أحد الباحثين 

 3". الحاجة إلى الماركسية، ىي حاجة قومية، ثقافية تاريخية إنعمى

. جة القومية المعاصرةوالماركسية عند العروي ىي األدل

، كما ربط بين األلمانيةيديولوجية اإلوكان ماركس قد اىتم بنقد االقتصاد السياسي وكشف 

    وتقمب البنية اإليديولوجية لممجتمع بشكل من التغيير الذي يحدث في القاعدة االقتصادية،

                                                
. 65 المرجع السابق، ص 1
. 65 المرجع نفسو، ص 2
 الثالث،الخطاب الماركسي األلف تركي عمي الربيعو، أزمة الخطاب التقدمي العربي في منعطف  3

. 34،ص 1،1995بيروت،ط نموذجا،دار المنتخب العربي،
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  االقتصاديةتاج اإلن المادي لظروف التقمب يعني ويقصد بالتقمبات األشكال وبصورة سريعة،

تقمب األشكال القانونية، السياسية، الدينية، الفنية، أو الفمسفية، التي ينجم من جراءىا صراع و

             .    الذي أقر بو ماركس بأن الصراع بين الطبقات ىو محرك التاريخ

ماركس أنو ال تختفي نظمية اجتماعية ما إال بعد نمو كل القوى اإلنتاجية التي تسمح ويعتقد 

.  ليا ومؤثرة فييامحرفةبذلك، ما يقابل ىذه النظمية االجتماعية بنية إيديولوجية التي تعكسيا 

وأقر مثل ماركس أن ىذه   العربية المعاصرة،االيدولوجياأما العروي فقد كشف عن    

جة العربية إلى حد الساعة ووظفت األدل: " اإليديولوجية مموىة، إذ يقول في ىذا السياق 

 من خالل 1".كخطاب تموييي يمكن الوجدان العربي من تقبل وتضمين ما أنجزه غير العرب

منجزات - ى منجزات غيره عل التطمع منإليديولوجية العربية ليمكن العربي لتضمينو 

الظاىرات التي ينشئيا اإلنسان بصورة : " في الماركسية مثال ىي2*جةوفاألدل" -.الغرب

عفوية ألجل الوقوف عمى شروط حياتو الحقيقية، وتبعا ليذه االستعماالت يثبت العروي أن 

لة وبوظيفة ويقود حتما إلى عبمجال وب: " ا، يقولمجة مرتبط فيوكل استعمال لمفيوم األدل

 3".يخمق نوع من التفكيرونظرية  

                                                
، 1999، 2 عبد اهلل العروي، االيديولوجية العربية المعاصرة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
. 253ص

. مصطمح خاص بالعروي: أدلوجة* 2
. 12 عبد اهلل العروي، مفيوم االيديولوجيا، ص 3
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ولوجيا العربية أن توضح عمى العرب فيم ما يريده ييفيم أن عبد اهلل العروي أراد من االيد

 العروي لمماركسية بيدف أخذه من التاريخ األوروبي ليجعل منو عصارة يالغرب، حيث تبن

عادة بناء الذات تاريخ اإلنسانية، . وا 

ولوجيا األلمانية تطبيق يي عمى االيدانيعتقد العروي أن تطبيق ماركس لممنيج التاريخ  و

ولوجيا صريحا، بل راح يبحث عن الواقع يإذ لم يتوقف عند حد ما تقدمو ىذه االيد نموذجي،

فإن التاريخانية الماركسية قد اكتشفت حسبما يقول . من وراء وتحت تخيالت المثقفين

بالنسبة لقوى اإلنتاج، وراء   التأخر التاريخي تأخر عالقات اإلنتاجوراء وتحت: " العروي

النخبة المثقفة الساخطة البائسة المنتقدة، الطبقة العاممة العصرية التي تجمع كل وتحت 

 1".مظاىر البؤس والسخط والنقد

بيذا يقر ماركس المشكالت الموجودة في أذىان الفالسفة والمصمحين األلمان مقموبة، إذ 

تظير األسباب في شكل نتائج، وىذا ناتج عن الحالة التي كانت تعيشيا ألمانيا من تخمف 

ولم ييتدوا إلى حل   أين يكمن تأخر ألمانيا، أال وىو التاريخ،واقتصادي واجتماعي، لم يفيم

. مشاكميم إلى حمول واقعية بل توجيوا إلى حمول خيالية

اتبعت منيجا أكثر وفاء : " ي ،إذ يقول نوتجدر اإلشارة إلى أن العروي يعتمد المنيج التاريخا

 نسجل إذن أن خطاب العروي يجد خمفيتو المرجعية العامة في تاريخ أوسع 2".لمفكر التاريخي

                                                

. 178 عبد اهلل العروي، العرب والفكر التاريخي، ص 1
. 124 عبد اهلل العروي، مفيوم االيديولوجيا، ص 2
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ه دفاعا ؤفقد بمورت أرا: " من التاريخ المغربي، وفي ىذا السياق يقول عنو كمال عبد المطيف 

 وبأدوار المثقفين في توجيو التاريخ عن التاريخ والتاريخانية، اإليمان بواحدية التاريخ البشري،

 1".ودفاعا عن لزوم التعميم من الثقافة الغربية

وضرورة األخذ بيد الفكر الغربي الذي  يؤكد الباحث عمى تبني العروي لممنيج التاريخاني،

وتمثمو التاريخي النقدي لتراث ماكيافمي، ىيجل، وماركس  يتجمى في معرفتو بتاريخ ألمانيا،

. الخ...ولينين

: " في الماركسية الظاىر في قولو" العروي"إضافة إلى ما قدم، يوضح أحد الباحثين رأي    

وىذا ال يوجد بكيفية  فالسالح الوحيد ضد التخمف والال تأثير، ىو بكسب الفكر التاريخي،

 2".شاممة إال في الماركسية

يبرز مكانة الماركسية عند العروي ودعوتو إلى األخذ بيا وتبنييا، ألن الماركسية التاريخانية 

. بالنسبة إليو مدرسة

فكل ىذه المعطيات تسمح لنا بصياغة أكثر دقة لمجال تفكير العروي، حيث وصف أحد 

ر يمثل حمامة نوح التي عادت إلى السفينة تحمل الغصن األخ: " الباحثين العروي بأنو 

 1".وأن أراض جديدة تظير الصغير، يعمن بأن طوفانا بدأ يتقيقر،

                                                
 كمال عبد المطيف، الفكر الفمسفي في المغرب، قراءات في أعمال العروي والجابري، رؤية لمنشر  1

. 28، ص2008، 1والتوزيع، ط
. 15 تركي عمي الربيعو، أزمة الخطاب التقدمي العربي في منعطف األلف الثالث، ص 2
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   موجيا إياه إلى المثقفين العرب"  العربية المعاصرةااليديولوجيا" فالعروي ظير بمؤلفو 

باعتبار أن كتابو  جي، بكافة أنواعو وتجمياتو،ومفكرييم، داعيا إياىم إلى الوعي العربي األدلو

نو ال يوجد مفكر عربي سميم كميا من األفكار  ىذا بناء نظري مأخوذ من واقع آخر، وا 

 .الخارجية

ج عمى الجانب التاريخي لألحداث، بحكم تبنيو لممنو" غيمة"اعتمد العروي في رواية      

 فييا األمكنة وأزمنة وقوع أحداث الرواية، وىذا بارز من خالل المقطع ر يذك،*2التاريخاني

و من السنة الماضية ألشاىد شريطا بمجيكيا يروي يوىكذا ذىبت في بداية شير يون: " التالي

 3".قصة مسابقة غنائية في أحد قصور ألمانيا

و عميو، مجمل الرواية تشمل ذكر أماكن ألحداث وزمن وقوعيا اعتبارا لمنيجو الذي استمده 

من الماركسية، والتي اتخذىا كمدرسة في حياتو، ىذا ما سنؤكده من خالل مقاطع الرواية 

. التي توضح تأثر العروي بالماركسية

   تعرف يا : " يبرز المقطع األول فكرة اقتبسيا العروي من الماركسية أال وىي الروح الجماعية 

لكل ىذا قررنا أن ...أستاذ ما ىي القاعة التي ستقفل أبوابيا أواخر الصيف؟ سينما فكتوريا 

                                                                                                                                                   
. 8، صالسابق المرجع  1
تتحدث التاريخانية عن المنجز من أعمال البشر، عن ماضي اإلنسان، لذلك فيي تؤسس لنسق *  2

مفاىيمي مبني عمى أحداث تاريخية أكيدة بو ومقتنعة بوحدة التاريخ البشري، وبالعقمنة كخاصية مالزمة 
 .لكل عصرنة ممكنة

. 6 عبد اهلل العروي، رواية غيمة، ص 3
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أشياء قديمة فقدت )نتحرك حتى ال تتحول الى مشواة أو مستودع أو دكان لبيع الخرثى 

، وأول عمل ممموس نقوم بو ىو انقاذ ىذه القاعة التي ترتبط بيا ذكريات جيل (صالحيتيا

 1".بكاممو

  التي تومن خالل المقطع الذي سبق يظير عمى أسموب العروي أنو استمد من ماركس فكر

سبق ذكرىا، وىذا واضح رغم تمقي األمر بيدم السينما، إال أنيم لم يستسمموا لألمر، بل 

تكاتفوا النقاذ المعالم التاريخية من الدمار، وبدورىا إنقاذ اقتصاد البمد، مع اعتبار أن العروي 

ينبذ المذاىب التي ال تعطي اعتبارا ألثر الجيد الجماعي، وال تؤمن بالقوانين الحتمية لمتطور 

. التاريخي

أمام ىذا الحماس لم أجد من وجو من الموافقة كنت : " الفكرة نفسيا ظاىرة في المقطع التالي

 2".كما قمت في حالة نشوة، فمبيت الدعوة ووعدت بالمساىمة في المشروع مساىمة نشيطة

لفكر للبى راوي الرواية الدعوة الى انجاز المشروع، ىذا دليل آخر عمى تبني العروي 

الماركسي، بحيث تنتج عن الروح الجماعية من قبل األفراد عالقات اجتماعية تؤدي بدورىا 

. الى االنتاج من خالل عالقات األفراد فيما بينيم ال عمى الفرد الواحد

أن والده وجد الدعم والمساعدة من " سارة"المتيم باغتيال " نعمان"ما يمفت االنتباه في قضية 

معوا كميم في باريس من أجل ت، حيث اج"حسيب غزي المحامي"أصدقائو من بين ىؤالء 
                                                

. 7 المرجع السابق، ص  1
. 9 المرجع نفسو، ص 2
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أعمم حجم أشغالك يا حسيب، وكونك جئت بنفسك : "كشف الحقيقة، والمقطع يوضح ذلك

ال تغتر بالظواىر، اإلقامة الطويمة المستمرة في أرض الغربة ال ... دليل عمى قوة الرباط بيننا

يتنكر لألخوة واألصدقاء، خاصة عند المحنة، أنا بجانبك عزيز، أود  تجعل مني رجال آخر

 1".أن تتيقن من ذلك

ن من أجل حل لغز القضية، وتحرير نعمان ياجتمع عزيز وصديقو حسيب وأشخاص آخر

من السجن، وىذا لدليل عمى الصمة والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد، فتكاتفوا من أجل 

ظيار الحقيقة، فيذه فكرة استمدىا العروي من ماركس، حيث احتذى بيا في  تحقيق العدل وا 

. مشروعو

ويبرز المقطع التالي فكرة أخرى اقتبسيا العروي من ماركس، المتمثمة في فيم االنسان 

  مؤخراأنا ايضا كنت ساىيا عن ىذه األمور لوال اتصالي: " وصفاتو يكمن في التاريخ 

 2".بعض الفنانين الواعين باألخطار المحدقة بيم وبصناعتيمب

. يرجع فيم االنسان في حياتو الطبيعية لألحداث الماضية الى التاريخ

يرى العروي أن الواقع ىو الذي يضع االنسان في قمب الحدث، بحيث لوال اتصال عزيز 

أعرف : " ببعض األصدقاء لما عرف ما يجري من تطورات، ويظير ذلك في مقطع آخر

 1".إمرأة تسكن في نفس العنوان، وتعمل في نفس المصمحة استغربت من ىذا التوافق
                                                

. 106 المرجع السابق، ص  1
. 16 المرجع نفسو، ص 2
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بعد استرجاعو لذاكرتو " فرانسين دوفرن"و" سارة"استغراب عزيز لمتوافق الحاصل بين االسمين 

تبين أن المرأة المتوفاة تحمل نفس المعمومات التي تحمميا فرانسين من خالل التاريخ كما 

تتبع مراحل تعمق وعي االنسان بذاتو، ظيور التاريخ كرواية، ثم كصناعة، : " يقول العروي

ي نسق، فثم كمنيج، ثم كشعور حاد بتاريخو وحرية االنسان، ىذه مراحل واقعة، داخمة 

 2".وعندما يحصل الوعي بيا تنشأ باالستتباع النزعة التاريخانية

. التاريخ عند العروي مجموعة شواىد تكون عبر مراحل

كنت عمى موعد : " جعميا تستفسر عن سبب ذلك" سارة"لغياب ابنة خاليا " طشارلو"إن قمق 

مع سارة يوم الجمعة فمم تظير، وعمى غير عادتيا لم تتصل بي ال في المساء وال في الغد 

 3...".كن مقررا أن تزور ماما يوم األحد، فمم تحضر ولم تعتذر

تشمل المقطوعة عمى فكرة دور التاريخ الذي يعتمد عميو العروي حسب رأيو أنو ىو محرك 

من طرف األفراد، فنظرا لمموعد السابق بين المرأتين عمم االختفاء، اي بفضل الوعي بين 

. الناس يفيم اإلنسان

: " ضمن فكرة التاريخ واعتباره المحرك لكل ما يربط واقع االنسان البارز في المقطع التالي

 1".استطاع نعمان باعتذاراتو وتعميالتو أنو يجعل من مشكمتو مشكمة الجميع

                                                                                                                                                   
. 54، صالسابق المرجع  1
. 366، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط2 عبد اهلل العروي، مفيوم التاريخ، ج 2
. 61 عبد اهلل العروي، غيمة، ص 3
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. التاريخ أو التاريخانية ىما حصر كل تجارب االنسان مع الزمان في تجربة التاريخ

إن إصرار نعمان أن يظير نفسو ىو الجاني أمام الجميع وعدم قبولو باإلدالء بحقيقة براءتو 

أدى ذلك الى إدخال أطراف أخرى في القضية مع الوقت، ىذا ما يؤكده العروي، عبر 

:  التاريخ تنشأ العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع، ويطورىا بدوره، الظاىر في المقطع

يام اشتغالنا في مكتب أسبوعين، توصمت اثناءىا بمساعدة زميل لي من أمكثت في باريس "

 2".رتبت كل شيء دون أن يبدي نعمان أي ضيق أو تبرم...التسويق الى تأجير استوديو 

و عميو، تمقى عزيز المساعدة من أحد أصدقاءه في الفقرة التي كان فييا بباريس، تندرج ىذه 

. العالقات االجتماعية التي تحصل داخل المجتمعات ضمن أحقاب التاريخ

ي أعمم أنو أنقذني نيكفي أ... فأنقذني من البؤس واليأس: "  ىذا المقطعىاو نفس الفكرة يمثل

من الغرق، فتح لي باب الجريدة التي اشتغل فييا اآلن دون أن يطمب مني أي مقابل وفاءا 

 3".لمماضي كما قال

لنيكول وفاءا لمصداقة القديمة التي كانت بينيما في الماضي، يفيم من ذلك أن " ليو"مساعدة 

التاريخ ىو الذي يطور المجتمع عبر مراحمو الزمنية، نتيجة العالقات االجتماعية،  انطالقا 

منيا طبق العروي المنيج التاريخاني والذي رأى أن تطبيق ماركس لو عمى االيديولوجية 

                                                                                                                                                   
. 122، صالسابق المرجع  1
. 124، ص نفسو المرجع  2
. 139، صنفسو المرجع  3
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األلمانية تطبيق نموذجي، حسب العروي إن التاريخانية الماركسية قد اكتشفت تأخر عالقات 

. االنتاج في ظل التأخر التاريخي

اشتغمت في المغرب سنين عديدة،و اعترف أن المغرب أنقذني : " مقطع آخر يؤكد الفكرة 

من الغرق، أحب البمد وسكانو، فأنا مسرور كمما سنحت الفرصة ألساعد مغربيا أيا كان 

 1". إذا كان ذا قدر وسمة مثمك سيديأحرىو

بما قدمو المغرب لو في فترة قد مرت من حياتو بحكم " ليو لوكوك"عرفانا بالجميل من طرف 

. الظروف التاريخية

كان ظاىريا فقط، ألنو في حقيقة األمر جاء لغرض " نعمان"في قضية " كميل كامل"تدخل 

جئت الى ىنا بعد أن اقتنعت بوجود صمة من نوع ما بين : " آخر سيوضحو مقطع الرواية

 2".حادثي سارة وعائشة

الصحفي وجود عالقة بين وفاة المرأتين، خاصة من ترتيبات األحداث " كميل كامل"اعتقاد 

" الصحفية المغربية، وسارة إبراىمسن" عائشة مغران"والصفة التي وجدت فييا كل من 

ية مثمما انالمواطنة الفرنسية، فيما يتعمق بحالة الوفاة، كشف الحقيقة في ظل الصيرورة التاريخ

 في التاريخ كشف عن الحقائق، كذلك العروي يرى التاريخ ىو المحرك " ماركس"رأى

. لألحداث الخاضعة لو، واقتناعو بأنو خاضع لقوانين ثابتة تتجو بو نحو غاية محققة

                                                

. 248، صالسابق المرجع  1
. 335، صنفسو المرجع  2
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 "ىيجل"، "نيتشو"من خالل ما سبق ذكره، تبين لنا االنبيار الواضح لمعروي بكل من       

:  ، ومن خالليا نستخمص"غيمة"، في أفكاره، والتي اكتشفناىا في رواية "ماركس"و

. أن العروي تبنى فكرة إرادة القوة التي ىي باألساس فكرة نيتشو، والتي تقوم عمييا فمسفتو

و كذلك اعتنف أفكار ىيجل، من بينيا التاريخ الكمي، وأن كل حدث تاريخي إنما يجري تبعا 

. لما يقتضيو العقل

، إذ اعتمد المنيج التاريخاني الماركسي في " العروي"كما أشرنا الى أثر ماركس في فكر

. دراساتو، واعتبر الماركسية مدرسة الحياة

بيذه الفمسفات، ما جعل أفكارىم تتجسد في فكره، فتأتي تمقائيا، وىذا " العروي" نتيجة انبيار 

نما في مختمف مؤلفاتو" غيمة"ليس خاص برواية  المنيج الذي : عمى سبيل المثال . فقط، وا 

 .يعتمده العروي تاريخاني، نممسو في كل جوانب أعمالو
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:  خاتمة

لعبد اهلل العروي، يمكن أن نستخمص النتائج " غيمة"بعد ىذه الجولة العممية مع رواية     
: التالية

  سيطرة المناىج الغربية عمى الفكر العربي، ويتجمى ذلك في أعماليم األدبية،و كذا
النقدية، عرفت ىذه األخيرة بظاىرة التغريب التي كانت نتيجة النبيار النقاد العرب 

 .بيذه المناىج  خاصة،  والفكر الغربي عامة

  في تأثره الشديد بالفكر الغربي" عبد اهلل العروي" تتجمى األصول المعرفية لفكر      
: عمى وجو الخصوص الفمسفة الغربية، ومن ىؤالء الفالسفة الذين تأثر بيم نذكر

 .البارز من خالل رواية غيمة".ماركس"و" ىيجل" "نيتشو"

  من األساليب األكثر تميزا في الساحة النقدية العربية " عبد اهلل العروي"يعد أسموب  
البارز من خالل أعمالو " فريدريك نيتشو"ذا راجع إلى تأثره بالفيمسوف األلماني و ه

وىي موضوع الدراسة، من خالل فكرة " غيمة"العديدة، خاصة الروائية منيا، رواية 
و ىذا واضح في كل تمفصالت أحداثيا التي تيدف إلى تحقيق سمطة " .إرادة القوة"

 .اإلنسان األعمى

  المذين أثر فكرىما في " سمارك"و" ىيجل"نجد أيضا الفيمسوف " نيتشو"إضافة إلى
، حيث اقتبس من الفيمسوف األول فكرة التاريخ الكمي، وأن كل حدث "العروي"فكر 

 .تاريخي يتم وفقا لمقتضيات العقل

 في أعمالو، واعتبر الماركسية  (الماركسي)ي انأما الثاني استميم منو المنيج التاريخ
مدرسة الحياة، وىذا ما طبقو عمى الفكر العربي، بحيث دعا إلى تكوين ماركسية 

 .عربية، أو مدرسة عربية لمفكر الماركسي
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                            نبذة عن عبد اهلل العروي       

 :من هو عبد اهلل العروي؟

 عمى أن المفكر والمؤرخ والكاتب المغربي عبد اهلل العروي ىو أبرز مثقف إجماعثمة 
ومفكر عربي خالل القرن العشرين، وبداية األلفية الثالثة، ولد بمدينة أزمور المغربية سنة 

  م، تابع تعميمو بالرباط، ثم بجامعة السوربون بمعيد الدراسات السياسية بباريس1933
، وعمى شيادة الدراسات العميا في التاريخ 1956حصل عمى شيادة العموم السياسية سنة 

. ، وتحصل عمى شيادات أخرى1958سنة 

:  المثقف والسياسي واألكاديمي: ار المهنيسالم

تكتسي حياة العروي مسارا مركبا، لقد بدأ نشاطو العممي كإطار سياسي في صفوف 
. 1957يسار الحركة الوطنية المغربية 

بعدىا انتقل إلى التدريس في الجامعة بالرباط، يرى العروي أن من اكتسب تجربة في 
. السياسة عميو أن ال يحترفيا، السياسة ليست مينة

، أصبح العروي 1965لما اكتممت السنة الثانية والثالثين من عمره، في خريف 
ولوجيا العربية يااليد"السياسي طي الماضي، وبرز المثقف، حيث أنيى تأليف كتاب 

. 1967، الذي صدرت طبعتو األولى "المعاصرة

، أصبح العروي عضوا في أكاديمية المممكة المغربية، وفي ماي 1985في أبريل 
. 2002 عين عضوا في المجمس االستشاري لحقوق اإلنسان إلى غاية 1990
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محمد " كمفو الممك الراحل الحسن الثاني بميمة مرافقة المالك الحالي 1984في صيف 
يتعممو في زيارة افريقية وآسيوية وأوروبية، اليدف تمقين ولي العيد ما ال يمكن أن " السادس

.  إذن العروي ىو أستاذ محمد السادس، ليذا نممس في الممك نفسا عصريامن المشاورية

واصل العروي التدريس بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط 
، وىي السنة التي حصل فييا عمى جائزة كاطالونيا باسبانيا، 2000إلى غاية تقاعده سنة 

. م1997و 1990كما سبق لو الحصول عمى جائزة المغرب لمكتاب لمنشر 

: مؤلفات العروي 

: لمعروي رصيد متنوع، حيث تتداخل في شخص العروي مجموعة من التخصصات
العروي المؤرخ، العروي المفكر، العروي الروائي، العروي المحمل السياسي، العروي الناقد 

. األدبي والفني

 االيدولوجيالقد تجاوزت مؤلفاتو الثالثين مؤلفا، بمعدل مؤلف كل سنة وربع منذ نشر كتابو 
. 1967العربية المعاصرة سنة 

( 1996، 1984)مجمل تاريخ المغرب بالمغتين العربية : أنجز العروي المؤرخ 
، باإلضافة إلى مقاالت 2000، اإلسالم والتاريخ 1992، مفيوم التاريخ 1970والفرنسية 

. نشرت في موسوعة الجامعة والموسوعة البريطانية، ومذكرات من التراث المغربي

، العرب والفكر التاريخي 1967ولوجيا العربية المعاصرةياإليد: أنجز العروي المفكر
، 1981، مفيوم الحرية 1980ولوجيا ييدال، مفيوم ا1974، أزمة المثقفين العرب 1973

. 2008، كتاب السنة واإلصالح 1981مفيوم الدولة 

، خواطر 1976الجزائر والصحراء الغربية : أنجز العروي المحمل السياسي والمالحظ
. 2005-2001 نشرت في ثالثة أجزاء بين الصباح
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، 1989، أوراق 1986، الفريق 1978، اليتيم 1971الغربة : أنجز العروي الروائي
. 2006، اآلفة 1998غيمة 

:   بالمغة الفرنسيةهبعض أعمال

L’idéologie arabe contemporaine, 1967. 

L’histoire du Maghreb, 1970. 

Islam et modernité, 1986. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العروي اهلل عبد عن نبذة:                                                                    ممــــحق  

 

71 
 

 ": غيمة"ممخص رواية 

عبد اهلل "تندرج ىذه الرواية ضمن االنجاز المغربي، أتت كمنتوج فكري لممفكر المغربي 

، الرواية ذات طابع بوليسي، تحمل في طياتيا أحداث معقدة وغير متسمسمة، والقصة "العروي

كميا مرتبطة بمصادفات القدر، إن الرواية من الناحية الوجدانية ىي أعمى قيمة من التفكير 

. الفمسفي واالقتصادي

تمثمت أحداث الرواية، عندما تجّمع بعض مثقفي المغرب من أجل إنقاذ المدينة عامة 

وقاعة السينما خاصة، الميددة باليدم، حيث أسست جمعية من أجل ذلك، فقتنيت القاعة من 

قبل أعضاءىا، وفي نطاق ىذا الموضوع اقترح أحد الصحفيين، وسانده أحد نقاد السينما أن 

يتزامن حفل تدشين القاعة الجديدة مع تقديم فيمم عن المدينة كما كانت، وكما أصبحت  

وىي من النساء الثالث التي ذكرت في الرواية  " عائشة مغران"وأثناء النقاش عرض اسم 

وىي صحفية مغربية تكتب عن البؤس والظمم، وتدافع عن النساء الميجورات، حيث عثر 

" كميل كامل مسوي"عمييا في يوم من األيام ميتة في شقتيا بائسة ميجورة، ىذا ما دفع 

الصحفي الذي يعمل في نفس الجريدة التي كانت تعمل بيا عائشة، بالبحث عن حقيقة 

جثة في شقتيا، واتيم بمقتميا طالب " سارة ابراىمسن"ميتتيا، ونفس الوضعية وجدت عمييا 

صديق كميل كامل، أثناء التحقيق في حادثة الوفاة " عزيز سراج"ابن " نعمان"مغربي يدعى 

صديقة " حنينة كرم" أو " جنين كرممي"حصل طارئ آخر، موت المرأة الثالثة ذات االسمين 

". نعمان"والدة " خالدة"
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تعقدت األمور، اتصل عزيز بكميل من أجل مساعدتو في قضية ابنو، إال أن كميل 
. رغم أنو لبى الدعوة، كان ىدفو األسمى البحث في حقيقة عائشة

الذي كان " ليو لوكوك"واتضح فيما بعد من بين األشخاص المتعمقين بالقضية، المخبر 
يحاول تحريف القضية عن طريقيا الصحيح، حيث اكتشف كميل أنو كان أستاذ عائشة في 

" سارة"المغة واألدب الفرنسي، من ىنا تأكد كميل بوجود صمة من نوع ما بين حادثي 
التي كان ليو لوكوك عمى صمة بيا ويزورىا " جنين"، وىنا لم يعرف بعد وفاة "عائشة"و

وعن طريقيا كان يستفسر عن مجريات أحداث قضية نعمان، وقام بمساعدتو في . بانتظام
. المحقق المساعد في قضية سارة" جاك برطولي"تعطيل القضية 

المكمفة " الكوميسار الروز"ونظرا لتعقد األمور، والتأكد من براءة نعمان، قررت 
. بالقضية بإقفاليا نيائيا وترك األمور كما ىي

إذن الرواية تدور حول السمطة اإلنسانية، والبحث عن العدالة والمساواة التي يحمم بيا 
. اإلنسان وال يدركيا أبدا
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 ممخص البحث                                             
تجميات فمسفة نيتشه في كتابات عبد اهلل العروي رواية :" يقوم موضوع بحثنا حول الموضوع التالي   

 "._ أنموذجا _ غيمة

ويقوم عمى دراسة ظاهرة التغريب في النقد واألدب العربيين ومدى تأثر المفكرين العرب بالفكر الغربي 
وأثناء موجة التأثر ومحاولة التجديد، يجدر بنا ذكر التجربة الفكرية المغربية وحينما يذكر الفكر 

، حيث تطرقنا فيه إلى "غيمة"من خالل روايته " عبد اهلل العروي"المغربي يذكر معه المفكر المغربي 
 .  الجذور الخمفية لفكر عبد اهلل العروي

 الكممات المفتاحية

 -فمسفة نيتشه      

 -كتابات عبد اهلل العروي  


