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أبعـاد،  يمكن اعتبارها متقومـة بأربعـة   لكالم شاليرماخر حول الدين أهمية بالنسبة إلينا، 
  سنذكرها تباعاً:

فــإن حولــه، تعبيراتــه حــول الــدين أو يرماخر مــنهج شــالمــن مهمــا كــان موقفنــا أنــه  :أوالً
انـه، الـذي أصـبح مغتربـا عـن      جيـل زم مـأخوذاً بمسـعاه األصـلي فـي أن يعيـد      المرء يجد نفسـه  

الــذي أصــبح مهـــددا    حياكــة الــدين،  الــدين ومشــككاً بــه، إلــى منابعــه األساســـية، وأن يعيــد       
  في العصر الحديث.الغني للحياة الفكرية ـ البرجوازية نسيج الداخل بالنسيان واإلهمال، 

هــذا الجهــد حصــل مــع نهايــات القــرن الثــامن عشــر، فــي منتصــف ظهيــرة ذلــك الربيــع            
المتــوهج الــذي شــهد تفــتح وازدهــار الحيــاة الفكريــة الحديثــة. حيــث وصــل الشــعر واألدب     

ــيكي       ــفة األلمانيـــة الكالسـ ــه، وقطعـــت الفلسـ ــى ذروة إبداعـــه وقوتـ ــا إلـ ة شـــوطها األول، حينهـ
ــة      ــافية.كما أن العلـــوم الطبيعيـ ــازات جديـــدة وإضـ ــأ لخطـــوات وإنجـ وأخـــذت تتحضـــر وتتهيـ
واإلنســانية قــد تطــورت وخرجــت مــن شــكلها القروســطي، مدعمــة باإلكتشــافات الجديــدة،      
ــات          ــل المقاربـ ــدة، بفضـ ــتويات جديـ ــى مسـ ــي إلـ ــا ترتقـ ــا جعلهـ ــل، مـ ــرة بالكامـ ــة ومغيـ ومعدلـ

                                                 

ريــه المثقفين"."طبعــة العــام  نكمقدمــة رودلــف أوتــو لكتــاب شــاليرماخر: "حــول الــدين: خطــب لم     - ∗
، الناشــر: هــاربر ورو، نيويــورك". وهــذه ترجمــة للــنص اإلنجليــزي، الــذي تُــرجم بــدوره مــن الــنص       1958

لإلنجليزيــة: ســالفاتور أتاناســيو. وترجمــه مــن االنجليزيــة للعربيــة: د.    األلمــاني، حيــث ترجمــه مــن األلمانيــة   
  وجيه قانصو.
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ة، لتصــل إلــى مســتوى النضــج الحاصــل  فــي تعبيراتهــا الحديثــة. ســيل  واإلكتشــافات المتكــرر
جارف من القـوة والسـلطة، والطاقـات والمواهـب، وكـدح للـروح البشـرية، تـدفقت جميعهـا          

وســط الحــراك والحمــاس إلــى األمــام. بيــد أن هنالــك جانبــا واحــدا مــن اإلهتمــام البشــري بــدا 
كــان لفتــرة طويلــة يتصــدر فــي الســابق جميــع  بطيئــاً ومتقاعســاً، وهــو اإلهتمــام الــذيالكــونيين 

اإلهتمامات، بل كان اإلهتمام الوحيد وهو الـدين.كانت مرتبـة اإلهتمـام بالـدين بـين النخـب       
الفكريــة الحديثــة فــي أدنــى درجاتهــا، وبــدا أنــه قــد أحيــل علــى التقاعــد، وكأنــه شــيئاً حانــت     

 لطريق لقوى روحية أكثر حيوية.بسرعة خاطفة ساعة نهايته وموته، مجبِرةً إياه على تخلية ا
لم يكن هذا يعني وجود عداء مفتوح ومتعمد ضد الـدين قـد سـيطر داخـل الـدوائر الفكريـة       
والثقافية في ذلك الوقت. إذ ليس دقيقا أن ننسب إلى ألمانيا هـذا النـوع مـن العدوانيـة الـذي      

رة طويلــة بــين كــان مــن نتــائج ومميــزات توجهــات وآفــاق الماديــة، اللــذين كانــا ســائدين لفتــ  
  الطبقات المتعلمة في البالد المجاورة أللمانيا، مثل فرنسا.

فالمادية الفرنسية، وكُتُب فرنسية مثل "نظام الطبيعة" لبارون دهولباك، وكتـاب "الرجـل   
اآللة" لدوال ميتـري،لم تجـد اسـتجابة عميقـة بـين أبنـاء الشـعب األلمـاني، الـذي كـون لديـه             ــــ

كــار المثاليــة والعاطفيــة. بــل كانــت هنالــك مثاليــة متعاليــة مصــحوبة بتوقعــات    مــيالً قــديماً لألف
متفائلــة كبــرى، يمكــن اعتبارهــا ســمة العصــر حينهــا، الــذي احتضــن أيمانويــل كــانط وهــردر   

  وغوته.

فمن غوته انحدر تيـار هـادر فـي الـرؤى الشـعرية، يتمثـل فـي اللجـوء إلـى الطبيعـة وبنـاء             
ــراً هــائالً جعــل اإلرث المشــترك لــذلك العصــر هــو      اختبــارات ذاتيــة مــع األشــياء،    مــا تــرك أث

  احتقار كل نزعات الفكر المادية.

أما هيـردر فقـد أيقـظ اإليمـان والحمـاس بالمثـل اإلنسـانية، وأطلـق آمـاال عاليـة بـالظهور            
الحقيقي لكمال الجنس البشري، الـذي أعلنـه هـدف وغايـة جميـع أشـكال الطبيعـة، وهـدف         

  حركة التاريخ نفسه.

وبقــدرة ال تقــارن، فقــد أيقــظ إيمانويــل كــانط النــاس علــى الــوعي األخالقــي، وكرامــة     
ــالم وتناســقه           ــر تالمــذة كــانط وأتباعــه؛ شــرح الع ــرة. وقــد آث ــروح وســموها، واإلرادة الخي ال
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وتناغمه بطريقة تتناسـب مـع قـوانين وصـور الـذهن واإلرادة الخيـرة، بـدال مـن اشـتقاق نشـاط           
 ع العالم الفيزيائي. الذهن من الترابط اآللي م

ومــع ذلــك، ورغــم وجــود الحساســية الجماليــة مــن جهــة، والتعــاليم األخالقيــة مــن جهــة     
أخرى، فإن الدين قد حشر في الزاوية. إذ ظهر الدين كأنه خرافة ولـم يعـد مواكبـا لألزمنـة.     

و فالمرء حينها لم يكره الدين ولكن قد يزدريه ويحتقره مثـل الشـيء الـذي لـه فيـه أي نفـع أ      
  فائدة. أصبح المرء مثقفاً ومليئاً باألفكار، وأصبح جمالياً، وأخالقياً، لكنه لم يعد متديناً.

، ظهــر فجــأة كتــاب لمؤلــف مجهــول، يحمــل عنــوان: "حــول الــدين:    1799فــي صــيف 
خطب مع محتقريـه المثقفـين". كـان غـرض الكتـاب واضـحاً كالشـمس، وهـو اسـتعادة موقـع           

الفكري بعد أن أصبح اآلن مهدداً ومعرضاً للنسيان الكامل.كان الدين الذي فقده في العالم 
الهــدف هــو إخــراج الــدين مــن الزاويــة المهملــة التــي رمــي فيهــا، ليبــرهن علــى أن االهتمــام        
بالـدين الينحصـر بـالالمثقف أو العـامي، أو النـاس التقليـديين الخـارجين عـن موضـة العصــر،          

لهـــم عـــن األشـــياء األعلـــى واألهـــم التـــي  الـــذين وجـــدوا فـــي الـــدين تعويضـــا ملحـــا وعـــاجال  
افتقـــدوها فـــي الحيـــاة، بـــل إن هـــذا الـــدين بحســـب شـــاليرماخر، لـــه عالقـــة أيضـــاً بـــالمثقفين    
الحقيقيين، والشخصيات الرزينة. بحيث يمكن القـول، أن حيـاة البشـر الفكريـة بـدون الـدين       

رة وعنصــراً ســتكون محرومــة مــن أنبــل مكوناتهــا. إنــه كتــاب تــم تأليفــه، لجعــل الــدين خميــ      
  رئيسياً في نمو وتطور العصر الحديث.

كـان المؤلــف الـذي تجــرأ علــى خـوض هــذه المغـامرة والجهــد غيــر معـروف نســبياً، إنــه      
قسيس ملحق بمستشفى بـرلين: فردريـك شـاليرماخر. وهـي مهمـة وضـعها لنفسـه ولـم يفشـل          

در شـاليرماخر  بها، إذ في وقت قصير، كان الجميع يـتكلم عنـه وعـن مؤلفـه الجديـد. كـان قـ       
أن يشــتهر ويتطــور، ليصــبح مصــلحاً رئيســياً فــي الالهــوت البروتســتانتي الحــديث، وليصــبح        
بالطبع واحدا من الالهوتيين الكبار فـي الكنيسـة اإلنجيليـة. واألهـم مـن ذلـك كلـه، فقـد بقـي          
طوال حياته يعمل كأسـتاذ وواعـظ ومرشـد روحـي. بكتـاب الخطـب، أيقـظ شـاليرماخر مـن          

  من الناس على حياة اإليمان والتقوى. جديد العديد

حقق عمل شاليرماخر األول أغراضه التي وضعت لـه، ألنـه حـرك مباشـرة نقاشـاً حيويـاً       
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ووعياً حـول الـدين واألمـور الدينيـة، مـع العلـم بـأن شـيلر تالقـاه بفتـور، امـا غوتـه فقـد تلطـف               
فقــد أيقــظ مؤلــف  وتنــازل بــأن أغــدق عليــه مدحــه بــالقول أنــه: "يرفضــه بفــرح". ورغــم ذلــك، 

شاليرماخر اإلهتمامات الدينية في دوائر الشعراء والكتاب والفالسفة األصغر سنا. فنجـد أن  
شيلينغ الذي رفضه في البداية يعـود الحقـاً ليقلـد اسـلوبه فـي مؤلفاتـه. كمـا أن الكتـاب لعـب          
دورا مهمـا فـي تحــول فختـه نحـو التــدين، بحيـث يمكــن سـماع صـدى كتــاب "الخطـب" فــي         

ــه "حــديث إلــى األمــة األلمانيــة"   1806فختــه: "دليــل إلــى الحيــاة المباركــة"(   كتــاب )، وكتاب
). أما هـاردنبرغ فقـد اسـتمد اسـتلهامه مـن كتـاب "الخطـب" ليؤلـف أنشـودة التقـوى.           1808(

ونجد بالمقابل آخرين مثل كلوس هارمس، فقد شعروا بالسخط تجاه الكتاب، حيـث نعـت   
  ماقات" و "دفعة مضادة ضد الحركة األبدية".هارمس الكتاب بأنه "قطعة من الح

أصبح كتاب شاليرماخر واحـداً مـن أهـم الكتـب التـي سـجلها التـاريخ وحفظهـا. وعلـى          
الرغم من مالمح عدم اإلكتمال وعدم االحتراف فيه، ومع قطع النظر عن روائع شاليرماخر 

وطبــع  ثــالث  األكثــر نضــجا التــي تبعــت هــذا الكتــاب، فــإن الكتــاب نفســه قــد حقــق نجاحــا،     
. واستمرت طبعـات جديـدة   1831، 1821، 1806مرات من قبل شاليرماخر في األعوام 

للكتاب بالصدور في القرن التاسع عشر، وأصبح نوعا ما دليالً توجيهياً لألشخاص الذين لـم  
ــاً مثلــه، وأصــبح واحــداً مــن األعمــال الكالســيكية فــي الالهــوت، باإلضــافة إلــى        يقــرؤوا كتاب

  حدا من أعمال األدب األلماني الكالسيكية.اعتباره وا

نجد أيضاً، ولو بعناية ثانوية، اإلهتمامات األدبية والفكريـة المالصـقة للكتـاب. إذ     ثانياً.
"، مثــل هــذا  1800لــم يحصــل فــي أي وثيقــة معاصــرة للكتــاب تضــمنت روح تلــك الفتــرة "    
ح: الحــراك الغنـــي،  الكتــاب حيــث شــكّل تعبيـــراً جامعــاً وواســعاً بشــكل متنـــوع ومركــز بــرو        

البحــث، اإلكتشــافات، األســئلة الجديــدة التــي طرحــت، واألهــداف الجديــدة التــي وضــعت،    
التعــاطف والكراهيــة اللــذين حملهمــا ذلــك العصــر، القــديم الــذي ال بــد مــن تجــاوزه، الــرؤى  
الجديــدة التــي ال بــد أن تؤكــد نفســها فــي الفلســفة والــدين واألخــالق والشــعر ونمــط الحيــاة     

 لتي ينظَر فيها إلى العالم.والطرق ا

باإلضافة إلى ذلك، فإن الكتاب عكس في داخله: اختفاء سـلطة السـؤال الحيـوي حـول     
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الحيــاة والفلســفة وفــق مــا تــم بلورتــه وصــياغته فــي الالهــوت الرســمي وفــي الكنيســة، التأكيــد  
يــة الــذاتي وبهجــة عصــر األنــوار مــع مــا يحملــه مــن علــوم جديــدة ورؤى عالميــة وســيادة ثقاف    

وأخالقية، الفلسفة الجديدة والعالم القديم الذي أعيـد اكتشـافه مـع بعـث جديـد إلفالطـون،       
الجمالية الجديدة، الفلسفة المثالية، تفاؤل فخته، ووعي العقل  ـــالشعر العظيم والثقافة الفنية ـ

الـــذاتي بحريتـــه والحقيقـــة، علـــم الـــنفس الجديـــد وفلســـفات الطبيعـــة الحيويـــة، النـــزاع حـــول  
ينوزا، شــكل الدولــة الجديــد، الثــورة الفرنســية وتأثيرهــا المــنعش علــى الجيــل الجديــد،          ســب

  والتقوية الحرة المستقلة والصوفية المنبعثة من جديد. 1وأخيرا تأثيرات المورافيانية

من زاوية محددة، فإن الكتاب يعتبر معلماً للمدرسة الرومنطيقية الشابة. منبثقاً مـن هـذه   
فإن الكتاب يعتبـر بيانـا رسـميا حقيقيـا للرومنطيقيـة فـي رؤاهـا حـول الطبيعـة           الدائرة ومناخها،

والتاريخ، في صراعها ضد ثقافة العقالنية وضد التشـبث بعقلنـة الدولـة والكنيسـة والمدرسـة      
والمجتمع، فـي جنوحهـا نحـو الخيـال والسـوداوية والتشـاؤم والصـوفية، فـي انحيازهـا لصـالح           

بي المنـاقض "للطبيعـي"، فـي تقـديرها للفـرد، وتفضـيلها للغريـب        "التحقق" التـاريخي واإليجـا  
والمثير للفضول ضد ما هو قانون كوني، فـي حبهـا لإلعتـراض لغـرض اإلعتـراض فقـط، فـي        
إهمالهــا لإلنضــباط الصــارم داخــل المــدارس، فــي اســتعمالها للحــدوس األوليــة والتمــاثالت      

  هين الدقيقة والصارمة.والتركيب الخيالي بدال من المناهج والمبادئ والبرا

ــه      مـــن ناحيـــة الـــنمط واألســـلوب األدبـــي، فـــإن كتـــاب "الخطـــب"، باإلضـــافة إلـــى أعمالـ
ــة. إذ إن طعـــم الوقـــت      ــيدة رومنطيقيـ ــاً لقصـ ــة التـــي أعقبـــت الكتـــاب، يشـــكل نموذجـ الالحقـ
والتــأثير االســلوبي لجــو وبيئــة شــليغل تــم عرضــها بوضــوح فــي إيقــاع ونغــم مدروســين، فــي       

يري القديم للعبارات والجمل والمقـاطع، فـي الصـور والمراجـع األسـطورية،      االستعمال التعب
  في اإلنفعال العالي الوتيرة، وفي النبرة المتقطعة التي تسم العمل كله.

                                                 

المورافيانية: هو حركة دينيـة بـرزت فـي القـرن الرابـع عشـر مـيالدي، أطلقهـا جـون هـس، إعتراضـاً              -1
 علـى ممارســات الكنيسـة البابويــة فـي رومــا، ورغبـة فــي عــودة الكنيسـة فــي بوهيميـا ومورافيــا إلـى مــا كانــت        

  تمارسه حين كانت تعتمد معتقدات وممارسات األرثودكسية الشرقية (المترجم). 
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ل "الخطــب" اهتمــام خــاص عنــد الالهــوتيين، ألنهــا تشــكل البوابــة الرئيســية لعــالم     ثالثــا:
لى الرغم من أن الكتاب كله يعتبر عمال اإلصالح الفكري الالحق لالهوت البروتستانتي. ع

مبتدئا وهاويا، وال يمكن مقارنته، لجهة المنهاج والعقيدة، مع أعمال شـاليرماخر التـي تلتـه،    
ســنة، واعتبـــر عمــالً مميـــزاً لالهـــوت    21كمــا فـــي كتابــه "عقيـــدة اإليمــان" الـــذي ظهــر بعـــد     

  البروتستانتي األلماني في القرن التاسع عشر.

الخطـب"، سـيجد المـرء المبـادئ األصـلية التـي تـم التركيـز عليهـا بشـكل           هنا في كتاب "
منظم ومنهجي في أعماله الالحقة، التي تم إدماجها داخل الالهـوت واتخـذت معـه الشـكل     
ــدون "الخطــب"، ماكــان باالمكــان تفســير أعمــال شــاليرماخر الالحقــة          الكنســي التقليــدي. ب

ناهــا. بــل يمكــن القــول أن بعضــاً مــن نتاجاتــه  وتحصــيل أيــة  درجــة مــن اليقــين أو الوثاقــة بمع 
المتأخرة، صادرت المعنى األصلي وغناه، وأثره نتيجة اهتمامهـا بالمعالجـات األكثـر صـرامة     

Glaubenslehreومنهجيــة وانتظامــا. لــذلك نجــد ان المحتــوى األساســي لكتابــه   
أفقــر بكثيــر  2

  من كتاب "الخطب".

اإلهتمــام الرئيســي بـــ "الخطــب"، قــد اقتــرن  ورغــم ذلــك وحتــى هــذه الســاعة، فــإن   رابعــاً:
بفلسفة الدين. فــ "الخطـب" اسـتهدفت الـدفاع عـن الـدين واإلنتمـاء إليـه بمقاربـات وعبـارات           
جديدتين  لجوهره. إذاً، وبغض النظر عـن  السـمة العاطفيـة للكتـاب، فـإن "الخطـب"، أصـبح        

ر دائـم علـى الدراسـات المسـتقبلية     نصاً، أو مقاال في فلسفة الدين، وقُدر لـه أن يكـون ذا تـأثي   
  في فلسفة الدين.

السؤال الذي أطَّر الكتاب كان حاسماً: ما هو الدين؟ في أية ملكة مـن ملكـات اإلنسـان    
الروحية هو متجذر؟ كيف ظهر ونشـأ؟ كيـف بـرز وظهـر للعيـان فـي التـاريخ؟ مـا هـو الشـيء           

ا معنـى الجماعـة الدينيـة؟ بـل     المشروع أو الصالح في الدين مـن ناحيـة طبيعيـة أو وضـعية؟ مـ     
أبعد من ذلك: ما هي عالقة الدين بالسلوك األخالقي وبالمعرفة؟ ما هـي مبـادئ وتصـورات    

  وتعاليم الدين وهل لديه أية مشروعية؟

                                                 

  الكلمة تعني: العقيدة (المترجم) -2
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أيضاً وبدرجة ال تقل أهمية، فقد طرح الكتاب اسئلة تتعلق بمناهج البحث العلمي في  
نجـده فـي: بعـد تصـوراته العامـة، وبعـد قالبـه        حقل الدين: كيف نحصل علـى جـوهر الـدين و   

  الفردي الخالص؟

أسئلة شاليرماخر وأجوبتـه التـي طرحهـا لـم تـأت بشـيء جديـد. مـا فعلـه هـو أنـه أوصـل             
ودفع إلى األمام المعرفة المتعلقة بفلسفة الدين التي راكمتها فلسـفة األنـوار. مـا فعلـه هـو أنـه       

جـة لـذلك نتـائج فريـدة تتعلـق بمنهاجـه ومحتـوى        صاغ األسـئلة الملحـة والدائمـة، فحصَّـل نتي    
خطبه، جذبت حكماً المهتمين بإشكاالت فلسفة الدين، التي يـتم معرفتهـا وتعلمهـا، إمـا مـن      
المعرفة الحقيقية، أو من األخطـاء المميتـة التـي يمكـن العثـور عليهـا فـي الكتـاب. علـى وجـه           

ــى هــذه ا       ــة لشــاليرماخر عل الســئلة. وســيكون مــن   الخصــوص، فقــد منحــت "الخطــب" أجوب
ــة.        ــها بعجالــ ــة، بــــدال مــــن عرضــ ــا النهائيــ ــة فــــي مالحظاتنــ ــذه األجوبــ ــوجز هــ المناســــب أن نــ

  المالحظات التالية معروضة فقط لتوجيه القارئ.

أثنـاء إقامتــه فــي معهــد التعلــيم فــي بــاربي، وفــي لحظــة دخولــه فتــرة شــبابه المبكــر، عــانى   
انـت منتشــرة بشـكل مـؤثر فـي رســائله     شـاليرماخر مـن أزمـة حـادة ذكرهــا فـي "الخطـب"، وك      

لوالده وأصدقائه. هنا يبدأ شاليرماخر "بالفحص والتـدقيق فـي إيمـان آبائـه وتطهيـر قلبـه مـن        
حطـام وأنقـاض العصـور السـابقة". بـالطبع، فــإن "اهللا والخلـود" اختفـا أمـام عينيـه المشــككتين.          

نخرط هناك من تلقاء نفسه فـي  وأخيراً تلقى إذناً من والده باإلنتقال إلى جامعة هال، حيث ا
دراسة شـاملة للتعـاليم الجديـدة وفلسـفة زمانـه. هنـاك أيضـاً، تعلـم فـي منـزل عمـه سـتوبنراخ،             
الذي كان أستاذا محترما وقادرا ونافذا وعقالنياً والحقا كاهن الـبالد، الطريقـة العقالنيـة فـي     

ــت      اإليمــان والممارســة.  ــزل كون ــي من ــبصــفته مدرســاً ف ــي ـــ ــا، "ف بيــت غريــب األطــوار"    ـ دون
بحســب وصــف شــاليرماخر نفســه، ازدهــر داخـــل شــاليرماخر ميــل طبيعــي لحيــاة جماعيـــة          
سعيدة، للحرية، ولحميمية عالية تجـاه اإلنسـانية. تعلـم هنـاك أن يفهـم فـرادة طبيعتـه، ونضُـج         

  لديه وعيه الذاتي كإنسان صمم أن يكون سيد مصيره.

تحـــوالت شـــاليرماخر، باالســـتناد الـــى ولكـــن المـــدى الـــذي يمكـــن أن نبلغـــه فـــي فهـــم  
إمارات انجازاته المميزة، هو أن عـالم أفكـاره لـم يكـن ثابتـا وسـاكنا، ولـم تكـن لديـه أفكـار           
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خاصة به. حيث تشـهد مسـودات مواعظـه علـى بصـمة العقالنيـة فـي زمانـه، وحتـى رسـائله ال           
ســا لشــاريت فــي  تــوفر مؤشــراً أو ربطــاً بــرؤاه الالحقــة. توســعت رؤاه فقــط عنــدما أصــبح قسي    

بـــرلين، وعنـــدما دخـــل منـــزل فـــرو هنريـــاتي هيـــرز، الـــذي جلبـــه إلـــى اإلحتكـــاك مـــع الـــدائرة  
الفكرية، ومع الفاعلين والممتلئين في الفكر واألدب والفن والحياة الفلسفية في برلين. وقـد  
وصــف شــاليرماخر بشــيء مــن المبالغــة بوهيميــا بــرلين (منطقــة يســكنها جماعــة مــن الكتــاب    

ين) بأنهــا "األكثــر ألوانــاً وتنوعــاً، ضوضــاًء وضــجيجاً لكــل النقاشــات التــي تحصــل فــي  والفنــان
  العالم".

، حــين التقـى شـاليرماخر فريــدريك شـليغل، الــذي    1797كـان ذلـك فــي خريـف العـام     
Authenaeumأصــبح صــديقه ورفيقــه اليــومي. وانضــم أيضــاً إلــى جماعــة مجلــة األوثينيــوم    

3 
ــانطيقيي  ــدائرة الرومـ ــة لـ ــة    التابعـ ــة نقديـ ــون مجلـ ــذه المجلـــة أن تكـ ــباب.كان يفتـــرض بهـ ن الشـ

مكرسة لعلم الجمـال واألدب واالهتمامـات الفلسـفية، ومكرسـة لتكـون سـالحا فـي صـراعها         
ضـــد المـــدارس الشـــابة وضـــد المـــدافعين والمتمســـكين بالنظـــام القـــديم وبالعقالنيـــة. كانـــت    

  .Allgemeine deutche Bibliothek"4المجلة المقابلة لفريدريك نيكوالي ومجلته "  

ــة       ــاهمين فـــــي مجلـــ ــا أحـــــد المســـ ــليغل، أصـــــبح شـــــاليرماخر أيضـــ ــرار شـــ نتيجـــــة إلصـــ
Athenaeum     حيث مارس مهارته األدبية من خالل إسهامه في التفتيـت والنقـد. أخـذ عـالم ،

أفكــاره الجديــد يتبلــور ويتطــور داخــل هــذه الحلقــة، فــي عمليــة تبادليــة مــن األخــذ والعطــاء،   
، 1797كتسب نمطاً رومانتيكيـاً خاصـاً بكتاباتـه. منـذ عيـد مـيالده فـي العـام         وكنتيجة لذلك ا

كان أصدقاء شاليرماخر يحثونه على الكتابة، كان حينهـا فـي التاسـعة والعشـرين مـن العمـر،       
، عرفتـه هينرييتـا هيـرز علـى "حزمـة      1798ولم يكن حينها قـد أنـتج شـيئاً. وفـي صـيف العـام       

كان يرسـم خططـاً ويـدون مالحظـات لكتابـه "الخطـط". ومـن        صغيرة من أفكاره"، وفي آب 

                                                 

ــام       -3 ــي العـ ــة أسســـت فـ ــة أدبيـ ــا، وهـــي مجلـ ــى أثينـ ــير إلـ ــة تشـ ــيلم   1789الكلمـ ــارل فيلهـ ــن قبـــل كـ ، مـ
  ترجم).وفريدريك شليغل، واعتبرت من النصوص المؤسسة للرومانطيقية األلمانية (الم

العبارة ألمانية وتعني بالعربية: المكتبة األلمانية العالمية.  وهي مجلة فصلية طبعت ابتداءا مـن العـام    -4
  ، كان هدفها مراجعة وطبع الكتب التي تروج ألفكار عصر األنوار (المترجم).  1765
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، أُرســل إلــى بوســتدام كمبعــوث دينــي، هــذه      1799تشــرين الثــاني وحتــى آذار مــن العــام     
الرحلة فصلته عن أصـدقائه وتركتـه وحيـداً ووفـرت لـه الوقـت الكثيـر لينطلـق بشـكل متـدفق           

النصـف صـباحاً، كـان كتـاب     نيسان وتحديدا عنـد السـاعة التاسـعة و    15للعمل والكتابة. في 
  "الخطب" قد أنجز.

الرســائل التــي كتبهــا أو تلقاهــا شــاليرماخر حينهــا، والتــي حفظهــا جميعــا، تعطــي صــورة    
ــة تكونــه. بــدا           واضــحة عــن النمــو التــدريجي لكتــاب "الخطــب"، والظــروف المحيطــة بعملي

الد" و"يــوم المــي   Monologenالكتــاب مجهــوال وغيــر معــروف (كمــا حصــل أيضــاً لكتابيــه        
Weinachtsfest     الحقــاً) إال أنــه ورغــم كــل ذلــك فقــد أصــبح إســم المؤلــف علــى كــل شــفة

  ولسان.

لكي نتعرف على الكتاب بشكل مناسب، فإن على المـرء أن يعـرف شـيئا عـن الوضـعية      
التاريخيـــة التـــي خاطـــب أو عـــرف بهـــا شـــاليرماخر نفســـه، وعـــن نوعيـــة القـــراء الـــذين كـــانوا  

ــث    ــه. حيـ ــي ذهنـ ــرين فـ ــه     مستحضـ ــي قولـ ــدين". وفـ ــرون للـ ــون المحتقـ ــب "المثقفـ ــاداهم بلقـ نـ
اإلفتتـــاحي فـــي الخطـــاب األول، والحقـــاً، هنـــا وهنـــاك، يبـــين بدقـــة أكثـــر قصـــده مـــن كلمـــة    
ــه المعاصــر و"ليســوا          ــة زمان ــه المنتشــرين الحــاملين لثقاف ــة"، فهــم بالنســبة إلي "مثقــف" أو "ثقاف

ــة الحديثــة أو الشــكو      ــذين تميــزوا بســعة المعرف ــك ال ــذين تــأثروا     أولئ ــة، بــل هــم ال ك الحديث
وتحللوا مع الخصائص الروحية المثالية التي انتزعت من شعر وفلسفة زمانه، مـن بـين هـؤالء    

  كان شاليرماخر يعد نفسه واحداً منهم.

لم يقصـد شـاليرماخر فـي ذهنـه المشـككين المـرهقين، أو الـذين يعرفـون فائضـاً معرفيـاً           
واإليمان، أو القـراء الـذين يئسـوا مـن هـذا العـالم وروحـه        وكانوا ضحايا الصراع بين المعرفة 

وأفكـاره. بـدالً مــن ذلـك كلــه، فقـد صــوب شـاليرماخر ســهامه مباشـرة باتجــاه أتبـاع وتالميــذ        
هردر، غوته، وكانط، وفخته على وجه الخصوص.لم يهدف إلى التغلـب علـى الشـكوك أو    

ة ذهنية مستقرة. أراد أن يقدم وعياً اإللحاد، بل أراد أن يتغلب على مزاج ذاتي منافس وحال
مقابالً للتفاؤلية، والوعي الذاتي المثالي السائد في زمانه، والتي شاركها شاليرماخر في فترة 
ــي           ــة، الت ــا" البطولي ــرة للشــفقة حــول "األن ــه المثي ــة فخت ــه وأكــدها بقــوة، خاصــة مقول مــن حيات
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د تمجيـدا ذاتيـا وسـيدة نفسـها.     نظرت بجرأة إلى نفسها كسيدة للعالم واألشياء، كشيء ممج
اقترح شاليرماخر شيئا مختلفاً تماماً، يتمثل فـي التواضـع، واإلنصـياع لألشـياء الموجـودة فـي       

  العالم. 

بــدون هــذا التواضــع ســيكون مــزاج وثقافــة ذلــك الزمــان، مــع كــل أيحاءاتــه الحمقــاء،            
التي تسـرق بشـكل جبـان مـا     عدمياً، بل كبرياء عدمياً فارغاً، تافهاً ولكن "بتعجرف بروميثيان 

يمكــن أن تحصــل عليــه بهــدوء وثقــة". فمعارضــة فختــة للمــزاج العــام تــوفر المقدمــة األولــى     
للفهم األكثر وضوحاً للخطب، حيث كان لديها تأثير مسـتمر علـى فلسـفة شـاليرماخر حـول      
الدين، ولونت بعمق كتابه "عقيدة حول اإليمـان". كـان واضـحاً أن شـاليرماخر أصـبح أكثـر       
وضوحاً في أعماله الالحقة حول تصوره األساسي للدين بأنـه "شـعور باإلعتمـاد المطلـق" مـا      
كان في "الخطب" بذاته مـزاج جديـد، لحظـة إلـى جانـب أعمـال أخـرى، أصـبح هنـا موحـداً           

  لينتج تعريفاً حصرياً للدين. 

هكــذا يــدرك المــرء حقيقــة أن هــذا العمــل لــم يكــن ولــم يهــدف بــالطبع إلــى أن يكــون    
دئـاً وبسـيطاً، أو عرضــاً متـدفقاً لتصــوراته حـول ضـرورات الــدين وجـوهره، بــل كـان وثيقــة        ها

محاربة. منطلقاً من اإلقتناع بأن الدين تم احتقاره لسبب وحيد فقط وهو أن الـدين لـم يكـن    
مفهوما بشكل صحيح. كان جهد شاليرماخر الرئيسي، متوجهاً إلنجاز فهم وتصور صحيين 

  لتشويهات واإلنحرافات التي ألصقت به وفرضت عليه حينها.للدين، وتطهيره من ا

ــه كلــه، علــى إشــارات وإيحــاءات فلســفة           ورغــم أن شــاليرماخر كــان معتمــدا فــي عمل
ــإن شــاليرماخر وضــع نفســه فــي موضــع مضــاد           ــوار، ف ــدين التــي أنتجهــا وولَّــدها عصــر األن ال

الدين والسعي لتقـويض   للمسار الفكري واألخالقي لعصر العقالنية، حيث اتهمها بعدم فهم
أسســه، أو الخلــط بينــه وبــين تحويلــه إلــى ميتــافيزيقي وأخالقــي. إذ إن عصــر األنــوار حجــب    
وخلق التباساً حول الجوهر الفردي والمستقل للدين، سلب عنه القيمة والفضيلة وجلبه إلـى  

حـاد  نقطة التالشـي الكامـل. هـذا يفسـر تكـرار مطلـب شـاليرماخر المرهـق بضـرورة التمييـز ال          
  بين الدين من جهة وبين الميتافيزيقا واألخالق من جهة أخرى..
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هاجم شاليرماخر مجموعة خصوم: المدرسة الدوغمائية حول الالهوت التقليدي، بما 
فيه مقاربات علوم الـدين الجديـدة حـول الـدين، مباحـث الربوبيـة والـدين الطبيعـي، الهـوت          

دود العقــل وحــده" الــذي ظهــر منــذ ســت   العقالنيــة بمــا فيــه بحــث كــانط فــي "الــدين بــين حــ   
  سنوات قبل كتابه، حيث كان هجوم شاليرماخر على كانط مبررا إذا تجاوز المرء مبالغاته.

كانـت نقطــة اإلنطـالق لمبحــث الـتفحص حــول الـدين، بمــا فيـه بحــث شـاليرماخر، هــو        
والجوهر يقصد منه ما هو مشروع وطبيعي ومعيـاري فـي قلـب الظـاهرة ـ       ــــــاكتشاف جوهره ـ

الذي يرى باعتماد غير واع على التقليد الالهوتي التقليدي، وبمـا يتعلـق بالمضـمون العقـدي     
المتعلق بالتأمل الميتافيزيقي لإللتزام الديني، وعلى المبادئ األخالقية التـي تصـاحب جميـع    

وب نقــديا العقائــد الموجــودة المتعلقــة بــاهللا والــروح والخلــود،  األديــان. بــدا كــأن كــانط قــد ذ
  رغم أنه اعتبر أنه حفظ مكوناته الجوهرية على شكل افتراضات أخالقية.

مقاربة كانط هي التي سـمحت بتمريـر الـدين داخـل الفلسـفة الجديـدة، لـم تكـن سـوى          
الـروح، العــالم ،  مجموعـة عبـارات محـددة حــول أسـئلة الكـائن األسـمى للوجــود والحقيقـة (       

ــادئ           ــافيزيقي مــن جهــة ومب ــه التأمــل الميت ــدين بأســمى مــا وصــل إلي ــم صــياغة ال اهللا)، كمــا ت
ــد للــدين أن يســتوفي اإللتــزام المتجــذر فــي المبــادئ         األخــالق مــن جهــة أخــرى. حيــث ال ب
األخالقيــة، بمــا هــي متجــذرة فــي المبــادئ الميتافيزيقيــة. فالجهتــان مترابطتــان ومتحــدتان مــع    

ا الــبعض. هــذا هــو الــدين، والحيــاة والحساســية الــدينيتان لــدى كــانط، الــذي اختصــر    بعضــهم
  الدين بما هو اختبار مع الالنهائي من دون أن يلغيه.

هنــا تحضــر المجادلــة الملحــة فــي "الخطــب" حضــوراً كــامالً، حيــث أســس شــاليرماخر     
علـى أسـاس    هجومه المسوغ، رغم أنه مبـالغ بـه، علـى الـرفض الكامـل بتأسـيس حقـل الـدين        

المعرفــة والســلوك الميتــافيزيقي والســلوك األخالقــي، المعرفــة والفعــل، صــوب شــاليرماخر     
جهده للبرهنة على أن الدين حقل جديد وفريد للوجود اإلنساني والحياة الروحية، ويملـك  
جدارتــه وقيمتــه بذاتــه بنحــو مســتقل عــن المعرفــة والســلوك. باإلضــافة إلــى ذلــك، أن الــدين     

يتم توهينه بالقول أنه تابع للمعرفة والسلوك بل هو عنصر وعامل ثالـث مسـتقل.    يجب أن ال
فالدين يكمل دائرة اإلنسـان الحـق، ويتضـمن معرفـة وأخالقيـة خاصـة بـه، ذات تميـز وعمـق          
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حقيقيين.لم يرغب شاليرماخر في تقديم "دفاعات" بالطريقة المألوفة والمعتادة، لـم يرغـب   
نجليزيــة، مــن لــوك إلــى بــالي، أو الــدفاعات الــنفس ـ الهوتيــة      فــي أن يســتعمل الــدفاعات اإل

  حول وجود اهللا، كما يتم العثور عليها في الالهوت العقالني.

لم يهدف شاليرماخر أيضاً أن يقدم دليال جديـدا حـول وجـود اهللا، أو يثبـت اسـتقاللية      
يم الروح وخلودها.كـان شـاليرماخر يهـدف إلـى شـيء مختلـف، حيـث نحتـت مسـائله خـوات          

مختلفة بالكامـل. إذ أراد أن يبـين أن اإلنسـان لـيس منحصـرا بالمعرفـة والسـلوك، وأن عالقـة         
ـ ال يـتم اسـتلهامها   ـــــ ـ العـالم، الكـائن، الجـنس البشـري، األحـداث      ــــ البشر مع بيئـتهم المحيطـة   

واستنفاذها بمجرد اإلدراك، أو تغييير هيئتهـا. رأى أن يبـرهن أنـه إذا حصـل اختبـار لشـخص       
ما اختبار للعالم المحيط، وكان في وضعية وجـدان عميـق، وكحـدس وشـعور روحيـين ، أو      
ــأثر ويتحــرك شــعوره          ــإن الشــخص يت ــت، ف ــدي والثاب ــأثراً بعمــق بوجهــة الجــوهر األب كــان مت
بالتفاني، ويخلق فيـه اإلحسـاس بـالورع والرهبـة والقداسـة. هكـذا وضـعية مـؤثرة تكـون أهـم           

من المعرفة والسلوك وضـعا معـاً جنبـا إلـى جنـب. هـذا مـا كـان         بكثير وذات قيمة أكثر بكثير 
 يجب على المثقف أن يعلمه ويتعلمه من البداية.

من ناحية الشكل النهائي ل"الخطب"، نجد أنها ستعتبر غربية بشكل متسـاو للمسـيحيين    
ــة حــول الطــابع          ــوا حينهــا منــزعجين أو يعــانوا مــن إشــكاالت نظري ــم يكون ــذين ل العــاديين، ال

يني لألشياء.كانت "الخطب" ستعتبر حينهـا "غيـر مسـيحية" مـن قبـل ممثلـي منـاهج التعلـيم         الد
، كتــب شــاليرماخر 1822التقليديــة، كمــا كــان الحــال مــع ظهــور الكتــاب األول. ففــي العــام 

إلــى صــديق كــان قــد أرســل لــه نســخة مــن الخطــب يقــول فيهــا: "ســتُظهر هــذه الخطــب بــأنني   
  الذين يريدون أن يؤمنوا". بقيت نفس الشخص أكثر من الناس


