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  Toulonنص حماضرة ألقاها األستاذ "فيليب غراانرولو" مبتحف البحار مبدينة تولونعبارة عن املقال هو  -
 بفرنسا.  Le Varيف إطار أنشطة فرع اآلداب ألكادميية مقاطعة " لو فار" 2011نوفمرب  29الفرنسية يوم 

 
 

 :مقدمة
 

إن البلد الذي اكتسبت فيه كلمة "رومانسية" داللتها األدبية هو أملانيا، ولقد حتقق ذلك من خالل 
( مث يف  1799-1800)  Romantische Dichtungenالرومانسية Tieckأشعار "تياك"

ل"ف. ف.  )(d’Orléans La Pucelle  Die Jungfrau von Orleans خادمة أرليون 
 Romantische( اليت ُوصفت ابلرتاجيداي الرومانسية 1801)  Friedrich von Schiller شيلر"

Tragödie "وقد تبّنى "غوته .Goethe   يف حماداثته مع "إكرمان" 1830سنة Eckermann   
هذا التعارض الذي كان قد أصبح بديهيا يف كامل أورواب بني "النزعة الكالسيكية"  و"النزعة الرومانسية". 

ة وابلصىرامة، يف حني ارتبطت الثانية ابملرض وابالنداثر  dégénérescenceالعبارة األوىل ارتبطت ابلصحى
. غري أنه إذا  1880-1870"نيتشه" خالل الفرتة . وذلك هو التعارض الذي سنجده الحٌقا يف كتاابت 

كانت هذه العبارة قد ظهرت وقتئذ هبذا املعّن، فإن الرومانسية األملانية ليست رغم ذلك أدبية إالى بصفة 
 عرضية. فهي بوجه خاص نزعة فلسفية وسياسية، وهو ما نزمع بيانه من خالل عرضنا هذا.

ليونية، فرنسا، سببها عملية تصدير الثورة واحلروب النابو يتعلق األمر بشكل رئيسي بنزعة معادية ل
. ولذلك فإن هذا التيار سيواجه نقطة بنقطة  1806وكذلك اهنيار اإلمرباطورية الرومانية اجلرمانية املقدسة سنة 

 وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن. 1789كل املبادئ املستمدة من فلسفة األنوار الفرنسية واليت أهلمت ثورة 
"، الذي تستند هذه الدراسة إىل قراءته، يقرى ذلك بوضوح منذ  Jacques Drozجاك دروز"

 Le Romantisme politique enالصفحات األوىل من كتابه: الرومانسية السياسية يف أملانيا
Allemagne : 

رىر ح" لقد كانت الرومانسية قبل كل شيء ردى فعل ضد إيديولوجية الثورة الفرنسية، ومقاومًة للت
ا كانت دفاعا على األنظمة امللكية والطبقات احلاكمة 1789السياسي واالجتماعي الناتج عن أفكار  ، مثى إهنى

رة" َْت ُمدمى  .(i)ضد قوىة االقتصاد احلديث اليت اُعُتربر

https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Schiller


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  3

عن رأيه  1809فإنه قد عربى سنة  " Heinrich von Kleistأما الشاعر "ه. ف. كاليست 
 قائال:  Germaniaع الذي أتسست مبوجبه جملة "جرمانيا"من خالل تعريفه للمشرو 

ُل للحرىية األملانية. إهنا تعربى عن كل ما ُحبرَس يف قلوب  َفُس األوى " جيب أن تكون هذه اجمللة هي الن َّ
مت حتت وطأة الفرنسيني."  .(ii)األملان األفذاذ طيلة السنوات الثالث األخرية اليت خيىم عليها الصى

ل سنة   Bavariaاإلحباط نفسه قد ظهر يف مقاطعة البافيارمثى إنى  ، 1815حتت حكم لويس األوى
 Literatureitung صحيفة األدب ملعلىمي الدين الكاثوليكيحيث ميكننا أن نستشف ذلك  من قراءة 

für katholischi religionsleher : 
ُم يف احلبى واحلرىية   احلياة السياسية عجينًة من"علينا أن أنمل، بل وأن نؤمن أبن الثورة الفرنسية ستُ ْقحر

ها وذلك هو الشرط الذي جيعل املستقبل قادرا على إنتاج ثورة حقيقية، وجيعلنا ] ....[بفضل ردى الفعل ضدى
نتىجه حنو حكم ثيوقراطي ال حكم سواه يستطيع إصالح الضرر الذي نشرته الدميقراطية الناجتة عن الثورة 

 .(iii)الفرنسية"
ا أدىن من الصىرامة ونفنىد ما ذهب إليه "بول فالرييولكي نل " عندما افرتض  Paul Valeryتزم حدًّ

ي املنهج التايل: سنعود يف املستوى  أن هذه الصرامة غائبة متاما من الفكر الرومانسي، سنقوم يف حتليلنا هذا بتوخى
ة بطبيعة احلال  لن–األول إىل أصول الرومانسية األملانية، مثى نقوم ببناء رؤية شاملة  للرومانسية بني  –تكون اتمى

ُ أنى حقيقة الرىومانسية الفلسفية األملانية تتجاوز بكثري هذا اإلطار، وأن 1830و 1798 . وبعد ذلك سنُ َبنيى
"  Hölderlinاملرء ميكنه أن يدرج ضمنها مبدعني مل يسبق إدراجهم حتت هذا العنوان: الشاعر "هلدرلني

" )يف  Nietzsche" مث الفيلسوف "نيتشه  Johann-Jakob Wagnerاغنرواملؤلف املوسيقي " ف
مستوى فلسفته األوىل فقط(. وسنختم قولنا هذا ببيان كيف تكون هذه الرومانسية يف رأينا أحد املصادر 

 الرئيسية للنزعة القومية االشرتاكية.
I – :منابع الرومانسية األملانية 
 

 أي قبل اهنيار اإلمرباطورية املقدسة بزمن طويل. ،1830و 1806لقد برزت حماورها بني 
 

-Johann Gottfried Herder( "1744"ج. غ. هاردر  - (1
  Volkgeist( وفكرة "روح الشعب"1803
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" الذي جعل من هذا  Hegelقام "هاردر"، الذي ميكننا اعتباره أول فيلسوف للتاريخ )قبل "هيغل 

ي للنزعة الكونية لألنالبحث موضوعا مركزاي يف فلسفته بنحو  وار الفرنسية، ثالثني سنة(، ابلرتكيز على التصدى
دا على امليزة الالى  للشعوب اليت ميثىل بعضها ابلنسبة إىل اآلخر كياان غريبا متاما   Irréductibleإختزالية-مؤكى

د "هاردر" على مبدأ القوميا من خالل كتابيه:  تمثلما تكون األنواع احليوانية غريبًة بعضها عن بعض. فقد أكى
أفكار مث خاصة :  1744سنة ) Une Autre philosophie de l’histoire فلسفة أخرى للتاريخ

 Idées pour une philosophie de l’histoire deمن أجل فلسفة للتاريخ واإلنسانية
l’humanité   الثقافات  (. فهو يَعترب أن1791و  1784)وهو عمل من أربعة أجزاء مت نشرها يف ما بني

رة يف لغاهتا األصلية ذات األصل اإلهلي ، ومن مثة فإن لكلى شعب روح، (iv)ختتلف اختالفا عميقا  وأهنا متجذى
ه ويتحكم يف كلى جتلىياته. ذلك هو "روح الشعب" )العبارة اليت سيستعريها "هيغل" لينزىهلا يف  مبعّن مبدأ خيصى

ا(. مث إننا نقرأ يف  ة متتلك سرى سعادهتا يف ى للتاريخفلسفة أخر سياق خمتلف جدى ذاهتا". فال  قوله إن "كلى أمى
)   ethnicismeشكى يف أنى "هاردر" قد وضع أسس الرومانسية السياسية األملانية من خالل نزعته االتنية

v) .ومن خالل رفضه للحداثة وإعالئه من شأن القرون الوسطى 
 
 Considérationsالثورة الفرنسيةحول وكتابه أقوال   E. Burkeإ. بورك   -(2

sur la Révolution française   ،1790: 
           

لقد كان كتاب "بورك" هذا، وهو من أفضل الكتب مبيعا يف أورواب آنذاك، موضوعا لتعليقات مل  
شر. عتتوقف يف أملانيا خالل العشرية األخرية من القرن الثامن عشر وطيلة النصف األول من القرن التاسع 

ص "نوفاليس" الذي سيأيت ذكره الحقا يف هذا العرض، املوقَف السائَد يف أملانيا من كتاب   Novalisويلخى
 "بورك" يف العبارة التالية:          

"لقد ُكترَبْت عن الثورة كتًبا عديدة معادية للثورة، أما بورك فقد كتب كتااب ثورايى ضدى                  
 .(vi)الثىورة"

 
 :Johann Gottlieb Fichte  1762-1814ج. غ. فيخته -(3
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َي  Schellingرغم أن "فيخته" املعاصر ل"هيغل" و"شيلنغ "، الوجهني اآلخرين الكبريين ملا ُسىر

، مل ُيَصنىف على أنه رومانسيى ) حيث يقتصر هذا التصنيف Deutscher Idealismusابملثالية األملانية 
ألمة خطابه إىل اعلى "شلينغ" وحده من بني املثاليني األملان الثالث(، إالى أنه ساهم بقوة من خالل 

، يف وضع أسس الرومانسية السياسية 1808سنة   Discours à la Nation allemandeاألملانية
قائال " إن أملانيا تتفوق على سائر الدول األوروبية خبطاها  1800الذي صرخ سنة األملانية. وبعد "نوفاليس" 

أو اللغة   Ursprache"، جند أن "فيخته" قد وصف اللغة اجلرمانية أبهنا لغة األصل –رغم بطئها –الواثقة 
 Le peuple tout court, das volkاألصلية"، وأعلن أن الشعب األملاين هو "الشعب يف حدى ذاته"

schlechtweوبعبارة أخرى: إنه الشعب املختار ،Le peuple élu  ر " فكرة . وبذلك يكون قد جذى
 (Germanité)( واحلقيقة اجلرمانية  l’éthnicité)هوية الشعب، أو احلقيقة االتنية  volkstunال 

Deutschheit .)"تلك اليت ورثها عن أسالفه )الذين من بينهم "هاردر ، 
، وللمميىزات األصيلة  Exclusivisme du moi nationalطلق لألان القوميإنى اإلقرار امل

للشعب، مث متجيد التاريخ، هي احملاور الكربى للخطاب إىل األمة األملانية، حماوٌر لن تتوقف عن تغذية النزعة 
 الرومانسية السياسية اليت ستنشط خالل العقود الالحقة. يقول "فيخته":

ة األملانية )أي اليت هي "الشعب يف حد ذاته" " إن األمة اليت حتمل  Le peupleإىل اليوم اسم األمى
tout court  دة يف شىت اجملاالت. ولقد حانت (، مل تتوقف إىل اآلن عن الربهنة عن حركية خالىقة وجُمدى

ة املرآةَ  لعاكسة اليت تدرك ا ساعة قيام فلسفة مشولية، فلسفة يتخللها التفكري يف كل جوانبها، كي توفىر هلذه األمى
 .(vii)"...من خالهلا نفسها إدراكا جليىا

 
II- :الرومانسية السياسية ابملعىن احلصري للكلمة 
 
 صعوبة الضبط الزمين: -(1
 

تقريبا، إال أنه من الصعب يف احلقيقة 1830إىل  1798متتد املرحلة الكربى للرومانسية األملانية من 
 Laاحلياة لسفةفحتديد اتريخ دقيق يضبط بداية أو هناية هذه املرحلة. ويرى البعض أهنا تكتمل بظهور كتاب 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  6

Philosophie de la vie  "ل"فريديريك شليغلFriedrich Schlegel   الذي 1827سنة ،
م مذهب إعادة الوحدة السياسية  وميجد الدولة املسيحية. ولكن  La Restauration politiqueيقدى

"جاك دروز" ميدى هذا التاريخ إىل ثالثة سنوات أخرى قائال: "لقد أضحت الرومانسية خمتصرة يف موقف الدفاع 
م احلضارة الصناعية وصعود الليربالية: إن ك  Josephتب "جوزيف فون إشندورفعن النفس نتيجة تقدى

Von Eichendorff  هي ما خيتتم هذا املسار"1830" حوايل(viii). 
ولكنى ذلك ال يصدق إالى على الرومانسية السياسية ابملعّن احلصري للعبارة. فالرومانسية املرتبطة 

لربجوازية الليربالية امبحاوالت االرستقراطية التشبث هبيمنتها على اجملتمع، ستتعرض إىل العرقلة بسبب صعود 
 Adam Müllerوتطلىعها إىل احلداثة. لذلك فإنى نظرايت من قبيل تلك اليت أقامها "شليغل" او "آدم مولر"

مود مثلما سنرى يف 1779-1829) ( ستسقط يف النسيان، ورغم ذلك فإنى بعض احملاور ستتمكن من الصى
 القسم الثالث.

 للعبارة: حركة رجعية ابملعىن االيتيمولوجي  -(2
 

ي بقوة لكل املبادئ اليت  ستقوم الرومانسية اليت استلهمت أفكارها من أطروحات "بورك"، ابلتصدى
ستها ثورة   الفرنسية. 1789قدى

 
 :  Anti-individualisteحركة معادية للفردانية -أ

 
ن التقديس م صحيح أننا جند يف الرومانسية األملانية ) على غرار ما يوجد يف كل نزعة رومانسية( ضرابً 

لألان. غري أنه علينا رغم ذلك أخذ األمر حبذر. فهذه حركة شديدة العداء للفردانية يف املعّن السياسي للكلمة. 
إهنا ترفض رفضا قاطعا تلك الفردانية اليت أهلمت )و"ماركس" حُمقٌّ يف ذلك( كل بنود "إعالن حقوق اإلنسان 

الذي كان يف البداية   Déclaration des droits de l’homme et du citoyenواملواطن"
ى "إعالن حقوق   et du  l’individuDéclaration des droits deواملواطن" الفردُيسمى

citoyen. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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ويف هذا السياق يُعربى "نوفاليس" بلباقة عن رفض الفردانية الربجوازية عندما يقول:  "إن فرْكَراَن حواٌر،  
 Mathiasويف أسلوب أكثر بالغة، يقرى الشاعر "ماتياس كالوديوس". (ix)وإنى حساسيىتنا تَعاُطٌف"

Claudius   رسول واندسبكيفMessager de Wandsbeck : 
ر تلك الصىالت  ا يدمى "إن من ال جيد حرجا يف تقريظ احلرىية وحقوق املواطن، مهما كانت نواايه، إّنى

َجْت بصعوبة وإتقان بني املواطنني. إنه بذلك خيُْ  سلطية، ويقوم ررُج من أعماق الفرد ادعاءات عبثية وتاليت ُنسر
مبَْحور مشاعر احلب النبيل واإلميان والثقة، مثى إنه جيعل من كل واحد منىا كائنا جافىا ومتعنىتا ال يزرع الفرح يف 

لدين انفسه وال لدى اآلخرين. إنه بذلك ينتزع من قريبه أمثن شيء يف هذه الدنيا، أال وهو العزاء الذي يكفله 
 .(x)مضطهدون من قبل أسيادهم" –أو هكذا يعتقدون أهنم  –ألولئك الذين هم 

)وهو عضو متميز يف  Clemens Brentanoويف هناية هذه املرحلة يعربى "كليمانس برنتانو" 
 Bilder und Gespräche ( يف كتابه صور وحماداثت من ابريس Heildelbergمدرسة هالدلربغ

aus Paris (1827 عن انطباعات سيكون هلا صًدى يف رأيي يف صفحات شهرية سيكتبها "أ. دو )
 De laعن الدميقراطية يف أمريكا " بعد بضعة سنوات يف  A. de Tocquevilleتوكفيل

Démocratie en Amérique(1835-1840  :قائال ،) 
لني مي الروح الليربايل لعصران احلايل:" ر بعض يف حرية رى بعضهم وجوانرى سيىارات وفرسااًن ومرتجى

وعجلة من أمرهم . يستخدم مجيعهم الطريق نفسه، ورغم ذلك يبدو كل واحد منهم وكأنه قد اختطى لنفسه 
طريقا خاصا به، فال أحد يعرف اآلخر وال أحد يُلقي التحية على اآلخر، إذ ينكفئ كل منهم على مشاكله 

ي األاننية. لقد اتضح يل أن هناك ميل لدى ساكناخلاصة فقط ]...[.هذه احلركية تدلى يف نظري   على تفشى
املدينة الضخمة، الذي تتقاذفه أمواج اجلموع اليت ال تتوقف حركتها، إىل أن ال يتبع سوى ما متليه عليه أهواؤه 

 .(xi)ومصلحته اخلاصة"

ئكياة -ب(   : Anti-laïqueحركة معادية لّلا
 

ل ابلنسبة 1798يف سنة  ، قطع "نوفاليس" هنائيا، حيث كان دوره حاسا، مع الفكر الالئكي املفضى
، وبصفة خاصة، يف ذلك املقال الذي  Foi et amour  (xii) اإلميان واحلبإىل فكر األنوار. كان ذلك يف 

 Die Christenheit order وهو: "املسيحية أو أورواب" كان له أتثريه على الرومانسية األملانية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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Europa رة بسنة، أي سنة بكى
ُ

. ( xiii) (1826، ولكنه مل ينشر إالى سنة 1800" ) الذي كتبه قبل وفاته امل
مثى قام َخَلُفُه بتعميق أفكاره عرب توجيهها خلدمة القيم األشدى حمافظة. لقد كانت تلك هي احلال يف النمسا منذ 

 KLEMENS VON METTERNICH  (1773-1859)نداءات "ك. ف. متارنيخ 
تَ َها ضعيفًة، وصوال إىل اللحظات األخرية للرومانسية  "  َْت مسيحي ى إىل مقاومة القومية األملانية اليت اُعُتربر

 Une philosophie de laاليت سامهت يف بروز فلسفة إلعادة البناء  Viennoiseالفييناويىة
restaurationمن أجل إعادة بناء إمرباطورية مسيحية داللة واضحة  . وغالبا ما اكتست هذه النداءات

"  خاصة يف Adam Müllerمعادية للسامية مثلما تؤكد ذلك نصوص الناقد ورجل السياسة "آدم مولر
اليت كانت لسان حال )حركة( إعادة البناء  Staatsanzeigen (xiv)بعض مقاالت  اجمللة السياسية 

 :1819ص الذي يعود إىل الكاثوليكي. جند ذلك مثال يف هذا الن
"انه من السهل الربهنة على أن اليهود ال جيب أن يتمتعوا ابحلقوق املدنية، ليس فقط يف دولة مسيحية  

بل ويف كل الدول. فال جيب أن يكون هلم مكان يف الدولة، ليس لكوهنا مسيحية بل ألن اليهود هم اليهود 
ء ياز الذي حيصلون عليه، ولكنهم غري ملزمني أبي شي]...[. فهم يكونون مسيحيني أو يهود حبسب االمت

 .(xv)وال أبن يكون وطنيني يف البلد الذي حيتضنهم برحابة، إهنم ال يلتزمون إزاءه أبية خدمة وال أية تضحية"
 (xvi)ويف سياق الرؤية نفسها يدعو أغلب الرومانسيني األملان إىل العودة إىل احلكم الثيوقراطي 

. ذلك هو موقف "آدم مولر": " ال جيب أن   L’école communaleويرفضون فكرة املدرسة الشعبية
يكون املدرس سوى خادم للراهب، فأن نسعى إىل جعله شخصا مستقال معناه أننا ننتزعه من خضوٍع يستمدى 

املدرسة، أو بعبارة  ديين منمشروعيته من الطبيعة، أي أن جنعل منه سببا إلشاعة الضرر. إنى استبعاد التعليم ال
َخلىرصر وأنىنا ال نُبقي فيه إالى على 

ُ
أدق، استبعاد تدريس إميان اجيايب )بنىاء(، معناه أننا جنرىد الدين من ُمَكوىرنرهر امل

 .(xvii)ما هو ضارٌّ وال فائدة منه. ليس هناك أكثر ضررا إذن من تلك املدارس الشعبية"
 

 : Anti-progressisteحركة معادية للتقدم -ج(
 

خالل  Conférences philosophiques(xviii) احملاضرات الفلسفية أشاع "شليغل" عرب 
ذلك التعلىق ابلقرون الوسطى الذي كان "هاردر" قد بدأه، وهو تعلىق لن  1806و  1804الفرتة املمتدة بني 

 يلي: يضعف البتة خالل ما يقرب من نصف قرن. وحيدد "جاك دروز" أسباب ذلك كما



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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" لقد  أصبح حمور إعادة بناء الوحدة األوروبية حتت راية البابوية واإلمرباطورية الرومانية اجلرمانية 
املقدسة، بفضل النشاط املثمر لإلخوة "شليغل"، ومها من كبار املعجبني ابلعامل الوسيط، أحد احملاور املفضىلة 

 .(xix)للرومانسية"
 
 : Anti-élitisteحركة معادية للنخبوية -د(

 
كانت فرنسا الثورية تتبجح بنخبوية مجهورية حلىت حملى االمتيازات الظاملة  للنظام القدمي. يف هذا 
الزمن املرتبك الذي ال ينفك عن التعامل مع مفهوم العدالة دون وضوح، كان هناك نزوع إىل تناسي كون 

قوم شعراء ولكن يف مواجهة هذا االزدراء سيالربجوازية الثورية الفرنسية هي األخرى تزدري الثقافة الشعبية. 
 Achim von Arnim و"أ. ف. أرنيم" Clemens Brentano  أملان من قبيل "ك. برنتانو"

ر يف  )وهم األعضاء األكثر أتلىقا يف مدرسة هايلدلربغ( بنحت مفهوم "الشعر الشعيب"، الذي هو شعر متجذى
 اللغة والعرق.

هما من خالل إعالنه يف اخلطاب إىل األمة األملانية أن "أحد أقوى ومرة أخرى كان "فيخته" قد استبق
َْلَمانر   Histoire enflamméeالوسائل للرفع من شأن اخلصوصية األملانية هو كتابة اتريخ ملتهب ألر

 Recueilهذه املرحلة، إذ سيكون ذلك ملهبا حلماس اجلمهور، ألنه سيكون مثل اإلجنيل  أو مدونة األانشيد
des cantiques   وسيغدو هو الكتاب املقدس الوطين والشعيب إىل أن حيني اليوم الذي ننجز فيه أثرا ،

 .(xx)عظيما يستحقى الذكر"
 

 : Anti-capitalisteحركة معادية للرأمسالية -ه(
ترفض الرومانسية بشدة فكرة االستقالل االجتماعي للمؤثرات االقتصادية اليت هي أساس االيدولوجيا 
الليربالية اليت حيبذها الثوريون الفرنسيون. ولقد كان "آدم مولر" سبىاقا إىل التحذير من استفحال الرأسالية 

 وحتويل العمال إىل بروليتاراي. و مرة أخرى جنده يفضل القرون الوسطى على احلداثة قائال:
لم للعبودية، ىل أن استس"ال فرق بني أن يتم استعبادي دفعة واحدة أوأن يقع احلد من وسائل عيشي إ

ل  أي بني أن أبيع نفسي دفعة واحدة أو كل يوم ابلتقسيط. فبدال من أن يتمى حتويل جسدي إىل عبد وان أحتمى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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عبء بقائي، يتم استالب اجلانب األساسي من كياين، أعين قويت الفيزايئية، يف حني يرتك لباقي جسمي، 
 .(xxi)عن مصريه" ية واملسؤوليةبشكل مثري للسخرية، متام احلرى 

 Friedrich، بعد مرور بضعة سنوات، وعلى طريقة "فريدريك اجنلز Munichويف ميونيخ
Engelsالذراع اليمّن ل"كارل ماركس"، كان "فرانس فون ابدر "Franz Von Baader الذي ميثل "

تمع عمال يف اجمل، مقتنعا بعد إقامته املطولة يف لندن ببؤس الEosاحد الكتاب الرئيسيني يف جملة "إيوس "
الرأسايل. لقد وضع "ابدر" أسس املذهب االجتماعي واالقتصادي للكنيسة. فهو يقيم العالقة أبسلوب متميز 
بني البؤس العمايل والتقدم التقين قبل ظهور حتاليل "ماركس" بزمن طويل، مقتنعا أبن "العبودية اقل قسوة واقلى 

 :  (xxii)إنسانيىة"-ال
ية وامليكانيكية األكثر تطورا تساهم إذن يف التقليص من حسن ظروف العيش "إن االبتكارات التقن

ة"  .(xxiii)وليس يف حتسينها، وهي تساهم يف مزيد من تردىي أوضاع القسم األكرب من األمى
 
 : Anti-contractualisteحركة معادية للنزعة التعاقدية -و(

 
يف   Joseph Le Maitres "(xxiv)ماترإنى املرء، مثلما أقر ذلك بكثري من النباهة جوزيف "لو 

فرنسا، ال يقرىر إبرادته أن يكون منتميا إىل مجاعة، ولكنه ينتمي إليها مبوجب العوامل الالواعية املتمثلة يف اللغة 
املوروثة عن األسالف ويف العادات واملعتقدات الدينية. وبذلك سيبقى رفض النزعة التعاقدية عنصرا اثبتا داخل 

 ملانية.الرومانسية األ
 
 :األملانيةالثوابت السياسية للرومانسية  -(3
 

التزامها  دمع اذا كانت الرىومانسية األملانية رجعية )ومعادية لفرنسا يف املقام األول(، فان ذلك ال يعين
 :حمددة بثوابت

ن  إفمهما كان التنوع الداخلي للرومانسية، فإهنا ترتكز على ثوابت كربى سنقوم إبحصائها إبجياز، و 
 الرفض واإلثبات مرتابطان بطبيعة احلال.ف  القسم السابق من هذه الدراسة،كنىا قد ذكران بعضها يف

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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 الدور الرئيسي للدولة: -أ(
 

" إحدى النقائص البارزة لدولنا تكمن يف كون الدولة ال تتجلىى  أقرى "نوفاليس" يف إحدى مالحظاته إنى
. قد تبدو هذه املالحظة للوهلة األوىل منسجمة مع الفلسفة السياسية (xxv)من خالهلا إال يف صورة ضعيفة"

اهليغلية. ولكن إذا كان "هيغل" قد أقرى هذا احلكم يف ما يتعلق أبغلب األمم األوروبية ، فإنه مل يكن ليقبل 
هة أخرى، ج بتطبيقه على بروسيا يف زمنه اليت بلغت فيها الدولة يف رأيه صورة عظيمة )بل وإهلية(. مث إنه من

 وبصفة خاصىة،  مل يكن ليوافق على الصلة املتينة اليت أقامها "نوفاليس" بني اجلمهورية والنظام امللكي. فبالنسبة
إىل الرومانسيني األملان، ميثل اجملتمع جسما حيتاج إىل روح، واحلال أنه ال ميكن هلذه الروح أن تكون سوى روح 

 عية وجيسدها. امللك الذي يرمز إىل الوحدة االجتما
 تنبأ "نوفاليس" أبن "يوما ما سيأيت، وهو ليس ابلبعيد، يقتنع فيه اجلميع أبنه ال ميكن ألي ملك 

Roi  دون ملك، وأن كالمها متعلىق ابآلخر تعلىق الروح أن توجد أن يوجد دون مجهورية وال ألية مجهورية
 .(xxvi)ابجلسد"

 السمة العضوية للمجتمع: -ب(
 

للمجتمع جيمع كل الرومانسيني األملان دون استثناء. و يرى   Organiqueمثة تصور عضوي
أغلب هؤالء يف اجملتمع الوسيط التعبري األكثر اكتماال عن هذه احلقيقة العضوية، بل إن البعض منهم سيذهب 

إنى " الفرد يذلك جيد   . ويقول "جاك دروز" عن ذلك(xxvii)اهلندي  Castesإىل حد متجيد نظام الكاست
د من الرتاتبيىات واالمتيازات والواجبات املتبادلة. فالرومانسيون األملان يشعرون حبنني نف سه ُمندجما يف نظام معقى

دفني إىل اجملتمع اإلقطاعي واىل قواعد اخلدمات واالمتيازات الدقيقة، وإىل عالقات التبعية اليت يتضمنها هذا 
 .(xxviii)النظام من شخص إىل آخر"

 ق الطبيعيأسس احلومرة أخرى نستطيع القول إن "فيخته" قد فسح هلم الطريق إىل ذلك خاصة يف 
Grundlege des Natunechts (1796-1797): 

" ال ميكن ألي جزء من كائن طبيعي أن يكون ما هو إال يف ارتباطه ابلكل. من املستحيل أن يكون 
اجلزء، خارج كل ارتباط عضوي، سيكون مبثابة الشيء خارج هذا الكل. بل إن هذا  (Ce qu’il est)ما هو

مطلقا. ذلك أنه يف غياب هذا التناسب يف الفعل بني القوى العضوية اليت تصنع توازهنا املتبادل، لن يتسّن 
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. جند بني الفرد   Non-Êtreوالالىوجود  Êtreألية صورة أن تبقى. وسيسود صراع أبدي بني الوجود
]...[. ففي اجلسم املنتظم، organiséeة نفسها اليت بني املادة اخلام واملادة العضوية املنعزل واملواطن النسب

وينطبق ذلك   .يكون كل جزء يف خدمة الكلى دون توقف، وحبفاظه على الكل، حيافظ على وجوده هو نفسه
 .(xxix)متاما على العالقة بني املواطن والدولة"

" و"آدم مولر" و"جوزيف  تقريبا لدى "يوهان جاكوب فاغنرمثى جند هذه األطروحة ابلعبارات نفسها 
 -. ويرى هذا األخري أن جذور الرؤية العضوية توجد يف النموذج اهلندوJoseph Görres"(xxx)غورىاس 

" يف نشره: يتعلىق  Georges Dumézilأورويب الذي ساهم ابحث القرن العشرين الكبري "جورج دومزيل
م "غورىاس" صيغته الدقيقة كالتايل:األمر بصورة جمتمع ثالثي ال  رتكيب يقدى

 La Constitution par ordre (ständische"جيب أن يرتكز دستور املنظومات
Verfassung)   ( على دعامات ثالث: منظومة التعليمLeherstand  واملنظومة العسكرية ،)

(Weherstand   ( ومنظومة التغذية ،)Nährstand  وهي املنظومات نفس .) ها اليت جندها يف دستور
يات أمراء اإلكلريوس  Reichالرايخ ، وأمراء  Princes ecclésiastiquesالقدمي حتت مسمى
 Villes impériales) مبا يف ذلك فرسان االمرباطورية( واملدن االمرباطورية  Princes laïquesالدنيا

"(xxxi). 
،   Philosophie des Lebens (1827)احلياة فلسفةويبقى نص "ف. شليغل" املذكور ، 

 والذي يرى فيه البعض خامتة املطاف للرومانسية األملانية، مرتبطا بنفس الصورة:
"يظلى كلى دستور متقن الصياغة، حىت وان كان دستورا مجهوراي، مرتكزا على نظام 

لذي ا والتقسيم العضوي إىل طبقات بدال من املساواة والنظام الرقمي لالقرتاع  Corporationsالفئات
 .(xxxii)ميثىل ابستمرار عنصر اضطراب  ومصدرا للفوضى طال الزمن أو قصر"

 
 : La nécessité d’une unité ethniqueضرورة الوحدة االتنية -ج(
 

يف    L’école du droit historiqueاجتهد حقوقيو ما سىي  " مدرسة القانون التارخيي"
جل الربهنة على أنه ما من مؤسسة ميكن فرضها ابستمرار على أمة ما. ففي أصلب مدرسة هالدلربغ من 

م يف حياة املبادئ احلقوقية والدستورية اليت تتحك كونمقابل كل نزعة كونية، أراد هؤالء احلقوقيون أن يبينوا  
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س يشعب ما ليست انجعة وال صاحلة إال إذا نبعت من ماضي ذلك الشعب. فال شيء يكون قادرا على أتس
   la parenté ethnique (« Volkstum », « Volkheit »)مجاعة سوى القرابة االتنية 

خت فيها رؤية العامل وقيم األسالف على مرى قرون. وما كان يبدو ثقافيا لدى "هاردر"  املدعومة بلغة مشرتكة ترسى
االتنية  بل وحىت  ان يف عباراتيف القرن الثامن عشر، غالبا ما يعربى عن نفسه يف نظر اغلب الرومانسيني األمل

" هذه الفكرة ابلطريقة التالية: "إن    Heinrich Luden"هنريش لودن  Iénaالعرق.   ويصوغ مؤرخ يينا
كل متظرهات الرىوح، مثلما ترتجم نفسها لدى شعب ما، تتميىز ابألصالة: فال ميكنها أن تكرر نفسها لدى 

 .(xxxiii)"شعب آخر أي
نستغرب أبدا من االنزالقات املعتادة اليت تقود من إثبات اهلوية املتفردة  ويف مثل هذه الظروف، لن

: " إن  1816لشعب ما إىل التعصب. لقد عرب "جوزيف غورىس" عن ذلك بفصاحة  يف أسطر كتبها سنة 
كل ما هو غريب ، كل ما اقتحم حياة شعب ما دون اقتناع عميق، يصبح ابلنسبة إليه سببا ملرض جيب عليه 

تأصله إذا أراد أن يظل معاىف. ويف املقابل فإن ما هو جوهري أو خاص ابلنسبة إليه جيب عليه تغذيته أن يس
ابستمرار. ذلك انه ال جيب النظر إىل طاقة كامنة على أهنا ميتة مثلما هي احلال يف النسيج العضلي   وَصْقُلهُ 

 .(xxxiv) الذي يكسوه الشحم لدى املصاٍب ابلبدانة"
 

III – :الرومانسية الفلسفية السياسية يف معناها الشاسع 
 

ده  غري أنه ال ميكننا الوقوف على معّن الرومانسية األملانية ابالقتصار على ذلك املعّن الضيق الذي حدى
هلا أغلب املختصني. إذا أعطينا لكلمة سياسة  داللتها األكثر اتساعا، وإذا أعطينا الصراع األملاين الفرنسي 

 عن احلروب الثورية والغزوات النابليونية كل أبعاده، فإننا سنرى األشياء يف صورة أخرى. الناتج
يف الوقت نفسه. ّنوذج   لقد بدت فرنسا الثورية للفالسفة األملان مبثابة ّنوذٍج ومبثابة مصدر لإلحباط

احتفى به طلبته الثالث  وذجرأى فيه "كانط" خالل حياته إثباات لتحليالته الفلسفية املتعلقة ابحلرية، وهو ّن
الذين سيكتسبون شهرة كبرية بعد زمن قصري وهم "هيغل" و"شيلينغ" و"هلدرلني" عندما غرسوا "شجرة احلرية" 

حيث كان ثالثتهم يدرسون. ولكنه    Tübingenيف مكان غري بعيد عن جامعة توبنغن 1789تكرميا لثوىار 
 خاصة بسبب كون الكربايء األملاين ال يتحمل ان حتجب كان مصدًرا لإلحباط بسبب الرعب والفظاعة، مث

 فرنسا أملانيا إىل هذا احلد على مسرح التاريخ.
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إن الثوريني حباجة إىل ّنوذج دائما، أي إىل أن ينتسبوا إىل تراث ما بعينه. ففي الوقت الذي اختار 
ر اختيا ورية املستوحاة من رهم لتلك البذالت الثفيه الفرنسيون االحتفاء ابلنموذج الرىوماين القدمي )وهو ما يفسى

روما القدمية أو اختيارهم لذلك املعجم السياسي(، بقي لألملان أن خيتاروا استحضار النموذج اإلغريقي. ذلك 
هو ما قاموا به طيلة القرن التاسع عشر. وهبذا الوجه، تتجلىى لنا رومانسية أملانية أكثر اتساعا من تلك اليت  

ويف هذا املعّن اجلديد يصبح من املشروع متاما اعتبار الفيلسوف "فيخته" ) الذي اعتربانه  كنا قد وصفناها.
الثاين من  يف النصف -إىل حد اآلن جمرد صورة جنينية للرومانسية األملانية( وكذلك الشاعر "هلدرلني" مث 

 لرومانسية األملانية.ت كربى لاملؤلف املوسيقي "فاغنار" و"الفيلسوف الشاب نيتشه"، مبثابة حمطا  -ذلك القرن
 
 "يوهان غوتلوب فيخته": -(1
 

جيب علينا يف الواقع أن نعود قليال إىل "فيخته". ميثل هذا الفيلسوف دون شك املنعرج الذي قاد من 
، اليت ميثل غوته وجهها األبرز، إىل النزعة القومية، مث بعد ذلك إىل 18النزعة الكونية األملانية خالل القرن 

اليت نتجت عنها. كان يف البداية منبهرا ابلثورة الفرنسية   Pangermanismeالنزعة اجلرمانية الشمولية
يعترب أن فرنسا قد أزحيت عن مهمتها   19ومدافعا شرسا عن اليعقوبيني، مث بدأ منذ السنوات األوىل للقرن 

ي ذو األثر الكبري، يف عمله " بشكل جيىد هذا الت J. E. Spenléويلخص "ج. إ. سبانلي الطالئعية . مشى
 La Pensée allemande de   الفكر األملاين من "م. لوثر" إىل" ف. نيتشه"الصغري الرائع : 

Luther à Nietzsche( xxxv) : 
، أي "انبليون بر ْغَتصر

ُ
َفْت من قرَبلر  امل  Napoléon"عندما رأى )أي فيخته"( أن الثورة قد اُْخُتطر

ا قد أُزحيت عن دورها  "، انتقل من التصوف اليعقويب إىل التعصىب اجلرماين الشمويل. لقد بدت له فرنسا وإهنى
كتب: " إن انتصار الثورة ال ميكن حتقيقه يف العامل إالى بفضل األملان الذين    1813الطليعي ]...[ " ويف سنة 

 جد بني بين البشر عنصٌر آخر ميكنه أن حيفزكانوا ينضجون منذ آالف السنني من أجل هذه املهمة. ال يو 
 هذا التطور."

ذلك هو ما جيعل من مثال "فيخته" مثريا لالستغراب: فقد بدأ يعقوبيا حيث تراءى له أن اليعقوبية 
والنزعة اجلرمانية الشمولية متكافئتان متاما، وحيث أن خطاابته إىل األمة األملانية حتدد املمرى الذي يسمح 
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ل إىل املذهب الثاين. غري أن نزعته اليعقوبية كانت منذ البداية ذات طابع ابالنتقال  من هذا املذهب األوى
 .(xxxvi)جرماين مشويلى 

د فيها طيلة القرن ال  19اذا قبلنا بتعريف النزعة الرومانسية السياسية األملانية على أهنا احلركة اليت جتسى
ي شكل فانه ال ميكننا أن نزيح "فيخته" من هذه احلركة أبُحْلُم شعب أبكمله يف التحكم يف مصري اإلنسانية، 

 من األشكال، حيث ميثل ابلنسبة إليها متهيدا أساسيا.
 

 :(1843 -1770"هلدرلني" ) (2
 

إن "هلدرلني" الذي يعترب عادة مبثابة أكرب شعراء اللغة األملانية، والذي أصيب ابجلنون منذ سنة 
ة أخرية األخرية من حياته، هو مرحلست والثالثني يكتب بشكل عرضي طيلة السنوات ال ، والذي كان1806

 يف مسار الرومانسية األملانية.
انته  س هو اآلخر للثورة الفرنسية ، اثر ضد الرعب وضد الغزوات النابوليونية . وتعربى ُمدوى فبعد أن حتمى

 عن تقديس كبري لليوانن القدمية. إنه يُعربى من خالل احتفائه ابلطبيعة واآلهلة والعناصر، (xxxvii) الشعرية الرئيسية
ومن خالل استحضاره يف أشعاره لرؤية للعامل قريبة من الفالسفة ما قبل السقراطيني، عن انتظاره ملا يسميه 

ع حدٍى احلضارة القدمية بوض )اليوانن الكربى(، مبعّن يوانن جديدة تستعيد )جَمَْد(  Hespérieاهليسبرياي
دته اىلفيىتان من هيمنة الداينة التوحيدية اليت اقرتبت من هنايتها حسب نظره. وبطبيعة احلال،  لألفول الذي جسى
ستظهر هذه اليوانن اجلديدة اليت ستحقق شوطا جديدا من التطور، يف أملانيا وليس يف أي مكان آخر من 

 األرض.
 

 1883- 1813"ريتشارد فاغنر"  (3
 

" صاحب الكتاب الشهري  Gobineauإن "فاغنر" املعجب ب"هلدرلني" والصديق ل "غوبينو
 Essai sur l’inégalité des races humaines رسالة يف عدم املساواة بني األعراق البشرية

، مقتنع ابحنطاط أورواب الناتج يف نظره عن سببني: األول غذائي ) ف"فاغنر" نبايت  (1853-1855)
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يتعلىق ابختالط دماء األعراق   Ethniqueب يرى أن ابتالع اللحم يفسد الدم البشري( واآلخر اتينمتعصى 
 النبيلة ابلدم غري النقي لألعراق املنحطىة.

على مرى السنني املناسبة األكثر نشاطا للدعاية العنصرية   Bayreuthوسيصبح مهرجان بريوث 
اليت ستغمر أملانيا بُ َعْيَد احلرب العاملية األوىل. يضاف اىل ذلك حالة اإلحباط الناجتة عن معاهدة فرساي اليت 

 خلقت روحا انتقامية ستتجسد فيها الحقا األفكار العنصرية النابعة من عامل بريوث املصغىر نفسه.
 

 شه" الشاب:"نيت (4
 

وهو مل يبلغ بعد   Bâleسيصبح الشاب "نيتشه"، الذي متى تعيينه أستاذا للفيلولوجيا يف جامعة ابل
سن اخلامسة والعشرين، صديقا مقرىاب من عائلة "فاغنر" اليت تقيم يف مكان غري بعيد عن ابل على ضفاف 

"   Cosimaبزوجته الشابة "كوزميا  . ويف جوى من االنبهار ب"فاغنر" والتعلقTribschenحبرية تريبشن 
)اليت تكرب نيتشه بسبع سنوات فقط يف الوقت الذي كان فيه "فاغنر" ُمشرفا على الستني(، يف هذا اجلوى نشر 

، الذي يعطي La Naissance de la Tragédieالرتاجيداي والدةكتابه األول   1872"نيتشه" سنة 
يا اليت أجنزت رومانسية األملانية، وأنه بدوره مقتنع ابلرسالة التارخيية ألملاناالنطباع أنىه هو اآلخر ينتمي إىل تيار ال

 . Bismark " للتوى وحدهتا حتت راية "بسمارك
ل من هذا الوهم الشبايب احملدود. بل إن      سيخصص "نيتشه" جانبا كبريا من حياته الفكرية للتنصى

آخر سنة من حياته العاقلة )أي قبل جنونه( ستشهد مضاعفة الفتة للجهد من أجل الربهنة على مدى ابتعاده 
ص عملني من بني أعماله سألة ماخلمس هلذه القضية:  عن كل أوهام النزعة اجلرمانية الشموليىة. ولقد خصى

را مًعا سنة  واللذين،  نيتشه" ضد فاغنرو" Le cas Wagner "فاغنر"  .1888ُنشر
 ومن سوء احلظ أن املوت سارع إىل اختطافه. وابلرغم من كل اجلهود اليت قام هبا، فإنى أخته "إليزابيت

Elisabeth وسي "فورسرت"، املدافعة الشرسة عن "فاغنر" واملتزوجة من الضابط الرب Förster  ب " املتعصى
يىر   Uruguayللنزعة اجلرمانية الشموليىة والذي سرتافقه إىل اليوراغواي

 Raceإلقامة مستوطنة "للعرْرقر النَّقر
pure"(xxxviii)   إرادة القوة،  ستسارع، وقد بدأ نيتشه رحلته حنو اجلنون، إىل نشرLa Volonté de 

 puissance (xxxix) قوم الفاغنريني فكرة انه فيلسوف النزعة اجلرمانية الشموليىة، مثى ست، وستبث يف أوساط
 .1935إبهداء عكاز "نيتشه" إىل "هتلر" الذي سيحضر شخصيىا مراسم أتبينها سنة 
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رًا معاداًي ألملانيا ومناهًضا لكلى أشكال العنصرية املعادية للساميىة )وفق  هذا هو الوجه الذي جيعل مفكى
 ىل حد اليوم يف نظر من جيهله، ولسبب رئيسي هو خطأ "إليزابيت"، يف صورة الفيلسوفتعبريه هو(، يظهر إ

 الذي مثىلت أفكاره مرتكزا للنزعة االشرتاكية القومية.
 

 :خّلصة: الرومانسية األملانية منبًعا للنازية
 

إلاثرة اليت ا انه ألمر أساسي أن نعطي للرومانسية األملانية أبعادها احلقيقية. ففي غياب ذلك، ستبقى
 أحدثها هتلر لدى قطاع كبري من املثقفني، غري مفهومة إىل األبد.

 Traité de فكون الدمياغوجيا اهلتلرية متكنت من إغراء شعب ُمَهاٍن بسبب معاهدة فرساي
Versailles وأهنكته البطالة، هو أمر ال يصعب على املرء فهمه. ولكن أن  1929، شعب حطىمته أزمة

ة القومية االشرتاكية من إغراء رهط من املثقفني األملان، الذين من بينهم مفكر حبجم تتمكن النزع
ر أن ( Heidegger  "xl"هايدغار على سبيل الذكر ال احلصر، هو أمر يبقى مبثابة اللغز العميق ما مل نتذكى

فيخته" إىل "هتلر"، ا من "أملانيا كانت ألكثر من قرن تتطلىع إىل السيطرة على مصريها التارخيي، وما مل ندرك أهنى 
مرورا بكل الرومانسيني األملان املذكورين، ب"هلدرلني" و"فاغنر" والشاب "نيتشه"، قد ختيىلت أنه بوسعها أن 

  تكون اليوانن اجلديد، وأن هنضة )كربى( ستنطلق على أرضها من شأهنا أن جتعل من إيطاليي الكواتروشنتو 
Quattrocento  ٍمبثابة صوٍر شاحبة. 

لقد حدثتكم يف هذا العرض عن "الشعب يف حد ذاته" وعن "الشعب املختار" و"هوية الشعب" 
وعن "إعادة بناء الوحدة األوروبية" و"بعث احلماس يف الشعوب"، وعن احلاجة إىل دولة تكون كليىة القدرة، 

ب ومعاداة السامية )ال أذكر املفاهيم  هنا سوى بعض مث عن ّنوذج اجتماعي عضوي وعن النقاء العرقي والتعصى
 اليت توقىفنا عندها ترَباًعا(.

 أسطورة القرن العشرين" يف كتابه  Rosenberg ن يقوم داعية إيديولوجي مثل "روزمربغHيكفي 
mythe du XXe siècle le  (xli)   بتجميع كل عناصر األسطورةMythèmes   اليت روىجت هلا

الرىومانسية األملانية، مثى يكفي أن يقوم دمياغوجي عبقري مثل "هتلر" بتجميع احملاور املوروثة عن قرن أبكمله 
من اخليال الرومانسي يف أسلوب مفهوم لدى العدد األكرب من الناس، يكفي ذلك كي تفرض تلك االيدولوجية 

 تلفة( محاس اجلُموعر والنُّخبر على حدى السواء.نفسها على شعب أبكمله وكي تُثري )ألسباب خم
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: َْعنَ َينْير ا والقائلة ابن السياسة "عضويىة" مبر  لقد نتجت عن الرومانسية األملانية تلك الفكرة اخلطرية جدى
  "ergon" ويف معّن "اإلرغون" -)أي "األداة" ابليواننية(،  Organon يف معّن "األرغانون"

(. ما من تفسري آخر للنازية ميكن أن يكون أكثر جدية. ويلخص "فيليب    "l’œuvre")أي "األثر" 
مناه هنا إبجياز يف عمل له  Philippe Lacoue-Labarthe الابرث-الكو " إبتقان ما كنا قد قدى

-National" إن قولنا النزعة القومية االشرتاكية: la fiction du politiqueخيال السياسيبعنوان 
socialisme  ولنا النزعة القومية االستيتيقيةهو كقesthétisme -National" (xlii) لقد كان األملان .

جاهزون لألمر عند بداية القرن العشرين، بعد أن شحذهم ما يُناهز القرن من األحالم الرومانسية كي يؤدىوا  
، بقيادة خُمرج عبقريى بقدر ما هو   .(xliii)تلر"فاسد، هو "أدولف هأدواَر فرْلٍم له من العظمة بقدر ما هو مأساويى
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)i) Jacques Droz, Le romantisme politique en Allemagne,Paris, Armand Colin, Collection « U », 

1963, p. 34. 

), op. cit. p. 139.Le romantisme politique enAllemagneCité par Jacques Droz,   )ii 

)Litteraturzeitung  )iii fûr katholische Religions Le tome XI,1815, cité par Jacques Droz, lehrer, 

Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p. 179. 

 iv   )  1771لقد خصص "هاردر" للغة أحد كتبه األولى سنةTraité de l’origine du langage  

)  )v  :أنا ألجأ هنا الى نحت مالئم فرض نفسه منذ عدة سنواتEthnicismeCf. l’ouvrage collectif  , Paris, et politique

Éditions L’Harmattan, 2005. 

)Le romantisme politique enCité par Jacques Droz,   )vi . p. 61.op. cit, Allemagne 

), cité par JacquesDiscours à la nation allemandeFichte,   )vii Le romantisme politique en Droz, 

Allemagne, op. cit. p. 123. 

). p. 33.op.cit, politique en Allemagne Le romantismeJacques Droz,  ) viii 

). p. 13.op. cit, Le romantisme politique en AllemagneCité par Jacques Droz,   )ix 

)Le romantisme politique en Jacques Droz, Sämtliche Werke, cité par Matthias Claudius,   )x

Allemagne, op. cit. p. 46-47. 

)xi(BilderundClemens Brentano,    Le romantisme , citépar Jacques Droz, Gesprächeaus Paris

politique en Allemagne,op. cit. p. 196. 

)xii) Les Fragments (collection bilingue), trad. Armel Guerne, Paris, Aubier Éditions Montaigne, 

1973. Les Fragments (1795-oct. 1800) comprennent cinq groupes : Grains de pollen(1798), Foi et 

amour (1798), un 3° choix (1797-1798) avec Fragments logologiques et Poétismes, le Brouillon 

général (juin 1798-été 1799), un dernier groupe (été 1799-octobre 1800)  )المترجم(  

  xiii )يقول في مطلعه:"1799اليس". واألدق انه كتب سنة مقال ل"نوف .Les temps ont existé, pleins de splendeurs 

et de magnificence, où l’Europe était une terre chrétienne, où n’étaient habitées que 

par une Chrétienté ces contrées façonnées à l’image de l’homme, alors qu’un puissant intérêt 

commun liait entre elles les provinces les plus éloignées de ce vaste royaume spirituel )المترجم( 
xiv  ) المترجم(وتوقفت بسبب امتناع ادارتها عن مواصلة النشر في ظروف المنع. 1793و 1782مجلة سياسية اشتغلت بين( 

), 1818, citée par Staatsanzeigen, in Revue VolksvertretungÜber Landständeund Adam Müller,   )xv

Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p. 164. 

  xvi) أن يكون المستقبل قادرا على 1815سنة صحيفة األدب لمعّلمي الدين الكاثوليكي "ذلك هو الشرط الوحيد" مثلما يرد في" ،

، تكون قادرة دون سواها على إصالح األضرار الناتجة  Théocratieمضادّة حقيقية وان نصل إلى بناء ثيوقراطيةوالدة ثورة 

 cité par Jacques Droz, Le Romantisme)عن الديمقراطية التي نشرتها الثورة الفرنسية في العالم بأكمله"  

politique en Allemagne, op. cit. p. 179) 

), Über die Restauration desöfffentlichen Unterrichtsund der Erziehungfeilschifter, J.B. von P  )xvii

1825, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p. 180. 

 xviii تحت عنوان:   1836هي محاضرات ألقاها "شليغل" في كولونيا وصدرت سنةFriedrich Schlegel's 

Philosophische Vorlesungen aus den Jahren, 1804-1806.  )المترجم( 

). p. 22.op.cit, Le Romantisme politique en AllemagneJacques Droz,   )xix 

)Le Romantisme politique en , cité par Jacques Droz, Discours à la nation allemandeFichte,   )xx

Allemagne, op. cit. p. 126. 

)Von der NotwendigkeiteinerAdam Müller,   )xxi theologischen Grundlage der gesamten 

Staatwissenschaftenund der Staatwirtschaftins besondere, 1821, cité par Jacques Droz, Le 

romantisme politique en Allemagne, op. cit. p. 167. 

)LeFranz von Baader, 1835, cité par Jacques Droz,   )xxii op. , Romantisme politique en Allemagne

cit. p. 184. 

), p. 185.Ibidem  )xxiii 

).  )xxiv   ا ما من أفراد البشر ال يمكنه أن يشّكل أّمة. فعمل من هذا القبيل وعلى سبيل المثال يقول "جوزيف لو ماتر" "إن تجّمع

 Joseph Le Maistres (Œuvres complètes, I, Vitte, Lyon, 1884, p. 230) جنون منقطع النظير"سيكون بمثابة 

)xxv) Novalis, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p.16 
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 xxvi) . p. 22Le Romantisme politique en Allemagne, op. citNovalis, cité par Jacques Droz,  

كالٌم ال يحيل إلى التصور الهيغلي للدولة بقدر ما يحيل إلى ما سيحدث في ألمانيا نفسها بعد وفاة "نوفاليس" بما يناهز القرن  

في   Führerونصف القرن من الزمن، عندما ستقوم في ألمانيا دولة الرايخ الثالث التي سينصهر فيها الشعب في شخص الفوهرر

في مواجهة العالم الخارجي.   Mobilisation totaleقام في جوهره على التعبئة الشاملة  Totalitaireصورة نظام شمولي

 )المترجم(

)xxvii)    تلك هي الحال في ما يتعلق ب "شليغل" مثال الذي يفترض ان بالد الهند قد استطاعت أن تعّمر وأن تحافظ على هويتها

م تتوقف."بفضل منظومة الكاست )الفئة( رغم الغزوات التي ل  Cf. Jacques Droz, Le Romantisme politique en 

Allemagne, op. cit. p.175 

)xxviii) Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p. 20-21 

)xxix) Fichte, Grundlege des Naturechts, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en 

Allemagne, op. cit. p.54 

 بإمكان القارئ أن يعود إلى الترجمة الفرنسية: 

Fondement du droit naturel selon les principes de la Doctrine de la science (1796-1797, Grundlage 

des Naturrechts), trad. Alain Renaut, Paris, PUF, 1984. Application de la Doctrine de la science au 

droit. )المترجم(   

 xxx) جاكوب فاغنر" -"يوهانJacob Wagner-Johann(1775-1841 هو تلميذ "شيلينغ" الذي وضع أفكارا قريبة من أفكار )

الذي طبع   La Restauration Catholiqueالبناء الكاثوليكي( إلى تيار إعادة 1829-1779"آدم مولر". وينتمي "آدم مولر" )

( فقد ساهم بنشاط من 1848-1776السنوات األخيرة للرومانسية األلمانية في المعنى الضيّق للعبارة. أما "جوزيف غورس" )

 الفكرة القومية األلمانية. تطّورفي  Le Mercure Rhénanخالل مجلته 

)xxxi) Joseph Görres, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p.152. 

)xxxii) Friederich Schlegel, Philosophie des Lebens (1827), cité par Jacques Droz, Le Romantisme 

politique en Allemagne, op. cit. p.172. 

)xxxiii) Heinrich Luden, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. p.113. 

)xxxiv) Joseph Görres, 1810, cité par Jacques Droz, Le Romantisme politique en Allemagne, op. cit. 

p.16 

)xxxv) J. E. Spenlé, La Pensée allemande de Luther à Nietzsche, Paris, Armand Colin, Collection 

« U », 1969. 
)xxxvi) J. E. Spenlé, La Pensée allemande de Luther à Nietzsche, op. cit., p. 75. 

 ( xxxvii)خصص "مارتن هايدغار" مقاالت عدة ل"هلدرلين" من بينها " اإلنسان يقيم في الشاعرL’Homme habite dans le 

poete  :تمت ترجمتها الى الفرنسية في ، " 

Essais et Conférences, Gallimard, Paris, 1958, p. 224-245, et Approche de Hölderlin, tr. Fr., Paris, 

Gallimard, 1962. 

  xxxviii) "هناك كتاب خصص من قبل "بان ماسانتيرBen Macintyre   لهذه التجربة التي تكشف عن كل تخيالت القومية

 .Elisabeth Nietzsche ou la folie aryenne, Robert, Laffont, Paris, 1973االشتراكية: 

 ( xxxix) - :يمكن ان نعود في ما يتعلق بهذا الشأن  إلى العمل الحاسم ل "مازينو مونتيناريCorrespondances avec ( 

Giorgio Colli de la monumentale edition critique  des Œuvres Complètes de Nietzsche), « La 

volonté de puissance » n’existe pas, édition de l’Eclat, 1996. 
 (xl)  مارسال كوش» يمكننا أن نقرأ في هذا الشأن المحاضرتين الهامتين  لMarcel Couche  " :اللتين جمعتا تحت عنوان

Heidegger par gros temps   حوليات التائهفي  2004ونشرتا سنة Les cahiers de l’ égaré   وقد شرفني "مارسال

 ( كتابة تقديم لهذا الكتاب.كوش" بان طلب منّي 

 
( xli)  كفاحيل "ألفرد روزمبرع" بعد  أسطورة القرن العشرينيشكل Mein Kampf  .ل"هتلر"، إنجيل القومية االشتراكية الثاني

 Editions Deterna, Coulommiers, 1999وقد ترجم إلى الفرنسية ونشر في: 
(xlii) Philippe Lacoue-Labarthe, La Fiction du politique, Christian Bourgeois, Paris, 1988, p. 112. 

xliii)   أنا أشير هنا مثلما هو واضح إلى فِْلم "هانس يورغن سيبابرغHans Jürgen Sybeberg   الذي كان له تأثير بالغ على "

البارث" -. يمكن قراءة الصفحات المعّمقة التي خصصها له " فيليب الكو 1977العقول، وهو بعنوان: "هتلر، فلم ألماني"، سنة 

  .La Fiction du politique, op. cit. p. 94-101في:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Renaut

