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 :الورقة العلمية للندوة *

  
وال تفتأ هذه العالقة تثري  .أسئلة وقضايا من طبيعة متباينة تثري عالقة األدب بالفلسفة -

ومما ال شك فيه أن هذا املوضوع احلساس على املستوى  .ية خمتلفةاهتمام الباحثني يف حقول علم
 ليس فقط ألن عالقة األدب بالفلسفة مراجعات متواصلة وقراءات متجددة،، يستلزم االبستيملوجي

بل أيضا ألن هذا  وتطالبنا باإلنصات إليها من جديد، ،مل نكن نعرفها ال تنفك تباغتنا مبعطيات
قلب تلك األسئلة النقدية اليت حتوم حوهلا وتلتقي جبوارها كل اهلواجس بالضبط يف  املوضوع يقع

يف تقاطعاا مع اإلنتاج األديب واإلنتاج  ،العلمية واملنهجية لعدد كبري من العلوم اإلنسانية املعاصرة
يف طرح هذا املوضوع على  ،اليوم انطلقت اللجنة العلمية بالذات،ومن هذه الفرضية  .معا الفلسفي

  .األكادميية الرصينة واملتخصصة لة املناقشةطاو 
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يزيدها التخييل غموضا  يشتغل الشاعر بنسق كامل من الصور والعالمات والرموز، -
م يف تسري روحهحبيث  بعامل من الشخوص السردية،يشتغل الروائي  كما  ،وتكثيفا وانزياحا يف املعىن

يف سياقات ميتزج فيها الوجود باألشياء  ،لأزمنة وأمكنة وأفضية، توجد بني الذات والواقع واخليا
جبهاز مفاهيمي صارم يبلغ أقصى مراتب  من زاويته اخلاصة، يشتغل الفيلسوفو  .امللموسة جدا

  .التجريد
 نو الفالسفة السفسطائي استخدمويف العصر الفلسفي الزاهر،  ،يف احلضارة اإلغريقية القدمية

رسخ وقنن  كما وكانوا بالغيني حمرتفني إىل أقصى درجة، ،هاوأبدعوا في ،املختلفة هاقاخلطابة وطر فنون 
 .قائم الذات اكل القواعد املنطقية اليت جعلت من الفلسفة أو امليتافيزيقا، علم  من جهته، أرسطو

ورغم  ،اذه سقراطمن خالل أست استخدم أفالطون،و  .العصور األدبية الالحقةوكان تأثريه قويا يف كل 
 واملالحم األساطريمعتمدا على القصص و  ،كل فنون احلوار واجلدل ،عدائه للشعر والشعراء

  .واحلكايات واألمثال
شخوص وذوات لن نستطيع االقرتاب منها على  توجد يف األعمال األدبية بكل أجناسها،و 

 ،املعقدة اإلنسانيةعواملها اخلفية وأسرارها اللغوية وشفرا  إىلكما لن نستطيع الولوج  املستوى الفين،
أوضاع نفسية مواقع وسياقات و  إىلمن حيث حتيل  ،فاهيم فكريةباعتبارها أقنعة مل إليهانظرنا  إذا إال

توجد يف الفلسفة  وذه الكيفية بالذات،. حتقق فيها الذات أمسى مراتب املعىن وجسدية واجتماعية،
لن نستطيع  األخالقية،أفكار عميقة حول الذات والوجود والتاريخ واألنظمة االجتماعية والسياسية و 

 ،منطق ونظام عقلي إىلوضعت يف جهاز مفاهيمي حيتكم  إذا إال ألغازها، واالقرتاب منتفكيكها 
  .ت خصوصية لسانية وسيميائية معينةولغة ذا ،وحجاج صارم

 واحدة تسرب كلت ،ساميتني للوجود واحلياة يف عالقة األدب بالفلسفة مبقاربتنييتعلق األمر 
يف حني تلج الفلسفة من  بالغية،يلج من نافذة  غري أن األدب .عن طريق اللغة داخل،لمنهما إىل ا

 اكتشفنا أكثر فأكثر، من الوجود واحلياة، ت الفلسفةقرتباأو  وكلما اقرتب األدب .نافذة مفاهيمية
ال  بل وجتدنا ،مل نسرب بعد أغوارها يف املاضيوطقوسا وجودية وحياتية  زوايا جديدة للروح والذات،
  .دب والفلسفة جمددان رائدان للغةإن األ .نكاد نعرف عنها شيئا مهما

عالقات خفية بني اخلطاب التأملي  ،ويف تاريخ الفلسفة دبيف تاريخ األهناك دائما 
  واألمر يتعلق يف احلالتني .بصفة خاصة الشعري الرمزيو  األديب بصفة عامة، وبني اخلطاب املفاهيمي،

 أو أشكال وجودية متميزة للكائن االجتماعي،شرتك إىل البحث عن مناذج بسعي عميق وميهما كلت



3 

ومن خالل مرجعية ثالثية األبعاد تلتقي حوهلا األنا بالعامل  يستقيها كل منهما من قلب احلياة اليومية،
من جهة  من جهة، والفلسفة والفن ن هذه القرابة بني األدبولقد عرب فردريك نيتشه بعمق ع .واللغة
فن يف  إا ..كانت الفلسفة فنا أم علما  إن حاولنا أن نعرف إذاإننا نقع يف ورطة كبرية ": بقوله أخرى

  ."تشرتك مع العلم  أا فيما يتعلق بالوسيلة والتمثل املفاهيمي،غري .وإنتاجهاغاياا 
 إنلعلنا سنستغرب " :بقوله والفلسفة األدبوره عن هذه القرابة بني ويعرب روين ديكارت  بد

 املعىنويف . "مما هي يف كتابات الفالسفة ، أكثرموجودة يف كتابات الشعراء عرفنا أن األفكار العميقة
الفلسفة ليست  إنبل  .ال يوجد يف احلقيقة فرق جوهري بني الفلسفة والشعر:"جان فال كتب  هنفس

   ."كبار الروائيني كما عند الفالسفةفهي توجد لدى الشعراء و  حمصورة يف ذاا،
من  الكبارهي الوعاء الفكري للرؤية الفنية لدى املبدعني واألدباء  ذا املعىن، إن الفلسفة

فتمنحها  ،األلوان واملشاعر والرموز واالستعارات العميقة والشخوص السردية ا حتوم حول كلإحيث 
ا الوعاء اخلصب ن هذإورمبا أمكن القول  .يسافر بالروح إىل عامل ال حدود له حصريا تساميا وجوديا

من األفكار والتمثالت والتأمالت يف الوجود واحلياة، هو ما مينح مسحة ميتافيزيقية للغة األدبية يف 
ن كل األعمال األدبية العاملية اليت استطاعت أن تكتسب صفة إف من هنا، .جتلياا الذاتية العميقة

استعارة مفهومة على  اللغة إىل تحويلمسح هلا ب امتلكت إىل حد كبري حسا فلسفيا رفيعا، الكونية،
  .مبعىن مفهومة وحمبوبة من قبل كل الثقافات واحلضارات على اختالفاا العميقة أوسع نطاق،

والنموذج األفالطوين دليل ، بتوترات حادة متيزت أحيانا ،غري أن عالقة األدب بالفلسفة
أم ميثلون العواطف  والشعراء حبجةحبيث رفض أفالطون الشعر  واضح ومعروف من األزمنة القدمية،

إم يف نظره حمتالون على  .احلقة واملعرفةوالتأمل العقل واملنطق  وهم بعيدون جدا عن واإلهلام،
  .هإليقة، وهي أهم مسعى فلسفي بالنسبة احلقي

اإلهلام يعلي من شأن  ، حبيثجند يف الرتاث األديب الفرنسي رأيا نقيضا لرأي أفالطونحنن و 
الذي ه رأي فيكتور هيجو نإ .الفلسفة إىلرغم أنه ال يشري صراحة  ساب التأمل الفلسفي،على ح

، يف حني استعدادا يعترب األول .واإلهلامالتأمل  :عن ظاهرتني فكريتني الشعري ينتجالنظم  إن: "يقول
  ".ونلهماملهم قليل منو  كل الناس إىل حد معني يستطيعون أن يتأملوا، .ملكة أن الثاين

املشار  النفور األفالطوينجند يف الرتاث الفلسفي العريب اإلسالمي هذا   الواقع، فنحنيفو 
يسلك سبيل التخييل لكي يؤدي غايته يف  أنالشعر ينبغي  إن: "عرب عنه ابن سينا بقوله ، وقدإليه

 ذبا،كامل يعد يهم أن يكون املضمون صادقا أو   فر عنصر التخييل،اتو  فإذا (..)النفس  إىلالوصول 
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ن املتصوفة قاموا جبهود جبارة إل ورمبا أمكن القو  ."ى طبيعة الشعر األقوال الكاذبةن كان يغلب علإو 
 ومما ال .والت الفنية للمعرفة املرتبطة بهالكشف عن مجالية املدلو ، خليالإىل االعتبار  من أجل إعادة

والذاتية إىل أقصى غمسة يف الوجود منو  جتربة روحية حصريةً باعتباره شك فيه أن هذا العرفان الصويف، 
قدميه  الفنية يف الرتاث األديب العريب، هلام فعلي لكثري من التجارب والتياراتإحد، كان مصدر 

  .وحديثه
من الضروري االنتباه إىل خيط  ،هاوتفكيك والفلسفة األدبالعالقة املعقدة بني يف رصد 

رغم حمافظة كل منهما على  واملراحل التارخيية، يف مجيع العصورفيع جيمع بينهما ويوحد أهدافهما ر 
إا ما جيمع  .يف العامل عن طريق الذات اوجودي تدخالباعتبارها إا الكتابة  ،ةوسائل عمله اخلاص

وهناك   .اختالف تصورام ألشكاهلا وطقوسها ووسائلها ، رغموالفالسفة األدباء والفناننيبني فعال 
ذا  والكتابة .بالفلسفة بشكل متميز والفن جتربة ميتزج فيها األدب عاشوا ،ال حصر هلم كتاب كبار

 .ال علما أو فنا حمددا لق الفكري،واخل واالبتكارلإلبداع  هوية ويف هذا السياق الرمزي الدقيق، املعىن
وقد  .رفيعا ملن حقق تساميا روحيا إاليتأتى هذا التدخل  ، والحصري يف الوجودو  رفيعٌ إا تدخل 

ليس الكاتب " :الشهري حول ماهية األدب بقوله عن هذا املعىن يف تساؤلهجان بول سارتر عرب 
كما  ".اختار التحدث عنها بطريقة خمتلفةبل ألنه  شياء،األبكاتب ألنه اختار التحدث عن بعض 

داب اآلاج الوجودي املفتوح بني وهذا االمتز  اإلحياءجند لدى الكاتب املغريب عبد الكبري اخلطييب هذا 
الكتابة وطرائقها تشكل بذاا جمموعة مواقف قابلة " :يف تصوره الرائع للكتابة ،والفلسفة والفنون

إنين ال (..)  .ومواقف جتاه الكتابة نفسها للتحليل على مستويات خمتلفة جتاه الكائنات واألشياء،
هذا املفهوم الفلسفي أو  كنت أستعمل أحيانا  نإ، و اعترب نفسي ال مفكرا وال فيلسوفا وال حىت ناقدا

  ." أين أحاول أن أسري حنو القصيدةغري .ذاك
كثري من الكتاب دى  لحمبوبا أصبحت اليوم خيارا  احملدد بدقة، إن الكتابة ذا املعىن

شيئا  همعند حبيث أصبحت تنتفي ،والنقاد اجلدد يف الدراسات الثقافية والفالسفة ومنظري اآلداب
  .وجمال الفلسفة جمال األدب والفنونيمولوجية القدمية بني بستكل احلدود اال  ،فشيئا

إذ ال ميكننا أن نقرتب من كل  ؛خلفيات فلسفية معينة كلها  الظواهر األدبية تقف وراء
اللصيقة بلغتها  دون رصد املرجعية الفلسفية املدارس األدبية والتيارات اإلبداعية والنقدية احملايثة هلا،

 فاألدب قبل أن يكون لغة هلا طقوسها اخلاصة، ،ق الفين والكشف اللساينوطقوسها اخلاصة يف اخلل
متثالت يف  وينسل إىل النص خفية ذاتية أو شخصية، معني فكري يتشكل من ميول ومواقفقادم من 
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 بل إن لغة األدباء بالذات، .نظرية إىل هذا احلد أو ذاك من الوجود واحلياة واملوت واإلنسان والتاريخ
  .كري ينبجس من أعماقها بشكل حصريإال عرب روح ف ،د وال حتوز بصمتها الفنية املميزةال تتجد

خاصة يف القرن  ،من املؤكد اليومو  .حيضر األدب بشكل قوي يف النصوص الفلسفية
مع املوجة االبستيمولوجية اجلديدة للتقارب بني األدب والفلسفة  ،نالعشرين وبداية الواحد والعشري

وتكفي  ،أن األدب ميثل مصدرا خصبا إلثراء امليول الفلسفية لدى الفالسفة انية،والعلوم اإلنس
الذي اعترب أن الشعر هو املدخل األعمق من أجل  فردريك نيتشه إىليف العصر احلديث   اإلشارة

دون أن  .ذرية ممتلئة باالستعارات والرموزوكتب نصوصا فلسفية خالدة بلغة ش الولوج إىل الفكر،
ة اليت مجعت مارتن هايدغر بالشعراء واهتمامه األنطلوجي باألسرار العالقة احلميم ننسى تلك

 أو رواية،لل املتيم عاشقالو  جورج لوكاتش مؤسس املنهج التارخيي يف النقد األديب، أو الوجودية للغة،
أو  .اليةاملكتوبة بلغة نثرية موغلة يف الرمزية والسري ارنست بلوخ فيلسوف الطوىب بنصوصه الفلسفية

، بلغتهم بصفة خاصة ، والشعراءبل إن األدباء بصفة عامة ....فردريك شليغل فيلسوف االستعارة
تفكيك األفكار الفلسفية الثقيلة وتسريب معانيها أقدر من الفالسفة أنفسهم على  اإلحيائية، هم

  .وتبليغ محولتها الفكرية الصلبة
هناك يف ساحة و  .للموضوعبرؤية أعمق  البون، مطبالفلسفة األدبيف حتليل عالقة غري أننا 

يف  اختزال الفلسفة إما يف اجتاه :يف اجتاهنيميول  ،طويلة اجلارية منذ مدة املطارحات الفكرية والنقدية
اختزال األدب واألعمال األدبية بأجناسها  وإما  يف اجتاه ألدب واملصنفات األدبية،الصورة اخللفية ل

  .لألفكار واملفاهيم الفلسفية عرضية ضاءاتإ يف انعكاسات أو ،املختلفة
ليس هو البحث  ن غرض هذه الندوة الدولية بالذات،إف جدا عن هذين املسعيني، اوبعيد

فهذا  .فيه كل احلدود بينهمافلسفي ختتفي  /عن اإلمكانيات املتاحة قصد التوصل إىل نص أديب 
يف هذه  اليت نسعى ال هذه العالقة املعقدةا ليس إال شكال من أشكممن احلضور التشاركي بينهالنوع 
وبالنظر  بالنظر إىل اختالف جذري يف طريقة العمل ووسائله أيضا، ،إىل تفكيكها أكثر فأكثر الندوة

  .اختالف يف االهتمامات واملنطق املعتمد يف كليهما إىل
 األدب اخلفية بني الفكرية واألدبية الكشف عن التقاطعات إىلتسعى هذه الندوة بالضبط 

انطالقا من رؤية جديدة هلذه العالقة تكشف عن  ،البحث عن أشكال التواصل بينهماو  ،والفلسفة
   :التاليةوذلك من خالل االرتكاز على األسئلة النقدية  ،التفاعالت املتبادلة بينهما

  ما هي األشكال األدبية للفلسفة ؟ -1
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  ما هي األشكال الفلسفية لألدب ؟ -2
   للمصنفات األدبية ؟يف امليول اللغوية والفنية واجلمالية  دارس الفلسفيةتؤثر امل كيف  -3
  يف امليول املفاهيمية للفالسفة؟ كيف تؤثر التوجهات اإلبداعية لألجناس األدبية،  -4
يف قراءة  يغم،مرتبة الرباد هل هناك معايري معينة تصل على املستوى االبستيملوجي، -5

  ؟ احملتوى الفلسفي لألدباءة قر و  ،احملتوى األديب للفلسفة
إىل هذه العالقة اخلاصة بني  بدقة ن النقاد واملؤرخني، ينتبهونإإىل أي حد ميكن القول  -6

أو أوالئك الذين يشتغلون  سواء هؤالء الذين يشتغلون يف جمال النقد األديب والفين، األدب والفلسفة،
  ؟ ريخ الفلسفة والتحليالت الفلسفيةيف جمال تا
ن اللغة هي الشفرة السرية اليت من خالهلا يلج الفيلسوف إىل األدب، إميكن القول  هل -7

أن يتحول املفهوم الفلسفي حبمولته  فعالهل يتأتى  :وبعبارة أخرى .األديب إىل الفلسفة يتسرب أو
جانس متكما تتحول االستعارة بعاملها الرمزي العميق، إىل مفهوم فكري  الفكرية الثقيلة إىل استعارة،

  ؟ نسان املعيشةيف حياة اإل أو هاربة وأحجاما فنية زئبقية وألوانا يتخذ أشكاال ومنطقي،
اصة مع االجتهادات وخب ،وم يف بعض توجهاته وميوله املنهجيةإذا كان األدب املقارن الي -8

فنون صبحت تشمل عالقة األدب بالحبيث أ ،قام بتوسيع مدار املقارنة النقدية للدراسات الثقافية،
حقال علميا  فهل لنا اليوم أن نتصور يف نفس السياق، نتاجات واملمارسات الثقافية،خمتلف اإلو 

نسمي هذا يكون من املشروع أن وقد  جديدا يعىن بكل أشكال املقارنات بني األدب والفلسفة،
  يا مقارنا أو فلسفة أدبية مقارنة؟أدبا فلسف ،احلقل

نشغاالت العلمية املرتبطة ا، فكرا ومنهجا وحتليال تقع هذه األسئلة كما تقع مجلة اال
واألكادمييني، وطنيا ونقدا، يف جمموعة احملاور التالية اليت تقرتحها اللجنة العلمية على زمالئنا الباحثني 

  :ودوليا
: قات املختلفة بني األدب والفلسفةممكن لقراءة العال) براديغم( حنو نظام نظري -أوال

  .ومصطلحاا شكاليةمفاهيم اإل
دراسات نظرية حتليلية يف : حبث يف التقاطعات التارخيية الكربى بني األدب والفلسفة -ثانيا

  ؟وما هي خصائصها وسياقاا وكيفيات حتققها ،ما هي أسئلتها النقدية .تاريخ العالقة بينهما
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احلديث عن كن هل مي .نفسه  الوقتيف افكري اوتنظري  اأدبي اإبداعباعتبارها الكتابة  -ثالثا
ف ميكن للنص أن يكون تركيبا كي وإذا افرتضنا وجودها، ؟وجود حدود ابستيملوجية بني احلقلني

   ).نصوص منوذجيةدراسات حول ( ؟بينهما
نظرية نصوص ل تطبيقية دراسات. وفلسفة األدباء ،من أدب الفالسفة تارخيية مناذج -رابعا

  .حمددةإبداعية  أدبية و أو

  فريد لمريني . ذ: للندوة المنسق العام  -

  :أعضاء اللجنة العلمية    -

  منسق اللجنة  –فريد ملريين  .ذ
  حسن بنعقية .ذ
  دريسي أبو عبد السالم اإل .ذ
  عبد احلميد يويو .ذ
  علي صديقي  .ذ
  حسني فرحاض .ذ

  :أعضاء اللجنة التنظيمية    -

  فريد ملريين  .ذ
  حسن بنعقية .ذ
  دريسي أبو عبد السالم اإل .ذ
  بد احلميد يويوع .ذ
  علي صديقي .ذ
  حسني فرحاض .ذ
  بلقاسم اجلطاري  .ذ
  يوسف تغزاوي .ذ
 تليوانعبد اللطيف  .ذ
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للمسامهة بأوراق حبثية ضمن  ،جلميع الباحثني واألكادمييني العلمية االَ الندوة جلنة تفتح 
شاركة طبقا قرتحات املويكون استقبال م .)رفقته( ةيف أرضية الندوة وحماورها الرئيسطار احملدد اإل

  :للجدول الزمين اآليت

، )كلمة  400يف حدود (ملخصات البحوث املقرتحة للندوة تستقبل اللجنة العلمية  -1

 شتنرب 30حىت موعد أقصاه واستمارة املشاركة،  للباحث،املختصرة بنسخة من السرية الذاتية  مرفقة
 وقضاياه تهاشكاليإ -ضية البحثر ف :اآلتيةالعناصر  على وجيب أن يشتمل هذا امللخص. 2016
  :فريد ملرييناألستاذ  سق العام للندوةاملن عنواينْ  عربوذلك  .منهج البحث -ةالرئيس

- farid_lamrini@yahoo.fr  

- f.lamrini@ump.ma  

، يف أجل حتكيم امللخصاتات بقرار  اللجنة العلمية لدنشاركني من خبار املإيتم  -2

  .2016 أكتوبر 15 : أقصاه

ويشرتط يف هذه  .2017فرباير  28 :الستقبال البحوث العلمية كاملة هو موعدآخر  -3

كلمة، مبا يف ذلك احلواشي واهلوامش واملراجع،   10000و 8000البحوث أن ترتاوح عدد كلماا بني 
،  Traditional Arabicخط، مع استعمال Wordون مكتوبة باستخدام برنامج وأن تك
  .يف اهلامش 13يف املنت، و 16حبجم 

يف موعد  بصفة ائية أحباثهم على الذين وافقتتلتزم اللجنة العلمية بإخبار الباحثني  -4

  .2017مارس 30أقصاه 

  :مييو  ،بالكلية املتعددة التخصصات بالناظورتنعقد الندوة  -5

 .2017مايو  03/04 واخلميساألربعاء 

تتكفل كما .تتكفل اللجنة املنظمة بتوفري االقامة والتغذية للمشاركني،طوال أيام الندوة -6
  .عماهلااللجنة العلمية بطبع أ
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  المملكة المغربية

  وجدة –جامعة محمد األول 

  الناظور –الكلية المتعددة التخصصات 

  

  :الدوليةالندوة 

  مراصد نقدية :الفلسفةو األدب 

  2017مايو  04 -03 :األربعاء والخميس يومي

  

 استمارة المشاركة

  

  .................................................:..........................االسم واللقب

  ....................................................................:العلميةالدرجة المهنة و 

 :األصليةالمؤسسة 

........................................................................  

  .................................................................................... :البلد

  ....................................................................... :العنوان الشخصي

  .................................................................... :الفاكس/ رقم الهاتف

  ........................................................................ :االلكترونيالبريد 

  .....................................................: ...............عنوان الورقة البحثية

  ..................................................................... :محور الورقية البحثية
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 :الملخص 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................  
  
 

  


