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احدا من أعظم الفالسفة األدلاف يف ( ك 1834-1768قد ال يكوف فريدريك دانياؿ أرنست شاليرماخر )
. لكنو كبكل أتكيد نيتشو، أك  ماركس،  ىيجلالقرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر من قامة كانط ، ىَتدر ، 

كاحد من أكرب فالسفة  الفًتة الالحقة. مل يكن شاليرماخر فيلسوفا كحسب، بل برز أيضا كعامل ككالىويت. 
يف اعمالو الفلسفية، لكن نظرايتو يف التأكيل كالًتصبة حظيت ابىتماـ  ك قد  شغلت فلسفة الدين حيزا مهما

أبرز افكاره الفلسفية. مؤكدا  على  اف  ناكرب من قبل الباحثُت. سيعمد ىذا ادلقاؿ لتقدًن نظرة عامة ع
ال شاليرماخر ك رغم أتثره الشديد دبن سبقوه من الفالسفة ك ابألخص سبينوزا ، كانط ، ك فريدريك شليغل ا

 انو يدين ابلكثَت يف فلسفتو ليوىاف غوتفريد  ىَتدر. 
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 ابألملانية 

 يترمجات 

o تأخرةاملؤلفات امل 

 اكادميية أدوات 

 موارد أخرى على اإلنرتنت 

 مقاالت ذات صلة 

 

 

 احلياة والعمل -1

(( يف بريسال1834-1768كلد فريدريك دانياؿ أرنست شاليرماخر ) لرجل  ك )مدينة اتبعة لبولونيا اليـو
(، كىي  Herrnhuterكؿ يف مؤسسات األخوة ادلورافيُت )ىَتهنوتردين بركتستانيت. تلقى تعليمو األ

من االنفتاح على شاليرماخر  التعليم الديٍت الصاـر مل ؽلنعلكن ىذا متشددة.  لوثرية  طائفة دينية اصالحية
إىل متابعة دراستو 1787افاؽ أرحب يف الفكر اإلنساين بفضل حسو النقدم كميولو الشكوكية. لينتقل عاـ 

شاليرماخر يف دراسة علم الالىوت اىل جانب الفلسفة ك  ىناؾ استمر  .صرامةاألقل  وامعة ىاليف ج
. بعد ذلك عمل شاليرماخر فًتة كمدرس خاصا 1790الفيلولوجيا. ليجتاز امتحاف الالىوت يف برلُت عاـ 

بشأف الثورة ، قبل اف يًتؾ عملو ىذا بسبب خالؼ  يف اآلراء بينو كبُت رب عملو 1793اىل حدكد عاـ 
 الفرنسية.

. كتوج ىذا العمل يف عدة مقاالت غَت طفلسفة كان لدراسة كنقد ىذه الفًتة تفرغ شاليرماخرخالؿ 
 On( ، يف  ما يعطي قيمة للحياة 1789)  On the Highest Good منشورة: يف اخلَت األمسى

What Gives Value to Life (1792-3 يف احلرية )On Freedom (1790-3 )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[  كاليت ربط mussus ummusمنها كلها رفضو  ال طركحة كانط   ادلتعلقة ب  : "اخلَت االمسى ]ض
فيها كانط بُت  فكرة  اخلَت األمسى ك بُت ربقيق السعادة ك الرغبات األخالقية. إىل جانب اعًتاضو على 

ركح ك هللا ، كاليت رأل فيها مسلمات العقل العملي يف فلسفة كانط ك ادلرتبطة ابحلياة االخرة ،خلود النفس،ال
كتب مقالتُت عن   4-1793تعارضا مع مسؤكلية اإلنساف األخالقية فيما يقـو بو من أفعاؿ. يف الفًتة   

سبينوزا: سبينوزا ك تقدًن موجز عن نظاـ سبينوزا ،متأثرا  دبا قرأه يف كتاب   جاكويب :يف  مذىب سبينوزا، 
 the Doctrine of Spinoza, in Letters to Onيف رسائل إىل السيد موسى مندلسوف 

 Mr. Moses Mendelssohn (1785 كالذم انتقد بشدة فلسفة  اسبينوزا  .كيبدك جليا يف ، )
  God: Some Conversationsىاتُت ادلقالتُت ايضا أتثَتكتاب  ىَتدر  :هللا : بعض احملاداثت 

كلتا مقالتيو سالفيت الذكر تبٌت شاليرماخر نفسو   ( ، الذم  انتصر فيو لقراءة جديدة اسبينوزا. يف1787)
تصورا جديداعن كحدة الوجود عند سبينوزا  مشاهبا دلوقف ىَتدر)على كجو اخلصوص ، قولو ابلقوة األكىل 
بدال عن ادلادة االكىل  (. يف زلاكلة للتوفيق بينو كبُت  الفلسفة النظرية لكانط كال سيما تلك ادلتعلقة ابألشياء 

 ا.يف ذاهت

كسيكوف ذلذا ادلوقف  اجلديد من سبينوزا اثره يف  أىم عمل  لشاليرماخر يف فلسفة الدين ،ام كتابو : عن 
(.كنلمس  يف ىذا الكتاب  أيضا أتثره دبعاصره  1799الدين: خطاابت اىل معارضيو من ادلثقفُت )

ينوزا   كالذم يتعارض مع الفيلسوؼ األدلاين فريدريك ىينريش جاكويب الرافض للدين الطبيعي عند  اسب
إالؽلاف  ادلسيحي .موقفو من جاكويب اسهم يف بلورة فكرتو األساسية يف فلسفة الدين أبف معرفتنا ابهلل حدس 

 مباشر ك شعور.

، شغل شاليرماخر منصب قس يف الندسربغ. لينتقل  عاـ  1796-1794خالؿ الفًتة ادلمتدة من   
   مستشفى.إىل برلُت ، حيث أصبح قسيسا يف  1796

يف برلُت التقى شاليرماخر  بفريدريك أغسطس فيلهلم شليغل ،إىل جانب عدد آخر من  ركمانسيي حلقة 
فيينا، ك أصبح نشيطا  يف  احلركة الركمانسية .تعاكف  شاليرماخر مع األخوين  شليغل يف إصدارات  اجمللة 

ه اجمللة مؤلفو   ادلؤيد للمساكاة بُت اجلنسُت اليت مل تعمر طويال .من بُت مساعلاتو  يف ىذ  nehtm األدبية
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  Idea for a Catechism of Reason for:  تعاليم العقل : من أجل  النساء   النبيالت 
Noble Ladies (1798) 

 ، سكن ىو  ك فريدريك شليغل منزال مشًتكا. 9-1797خالؿ الفًتة 

معهم إىل كتابة بياف آلرائو الدينية ، اذ قاـ عاـ  دفعو  تواجده يف حلقة الركمانسيُت  ك نقاشاتو ادلستمرة
بنشر أىم أعمالو  يف فلسفة الدين :  عن الدين: خطاابت  إىل معارضيو من  ادلثقفُت .تلتها    1799

 .1831تفسَتات،مث  طبعة أخرل  سنة     1821، ضمن طبعة    1806طبعات منقحة  يف عامي  

يف عيوف ادلثقفُت  التنويريُت ادلشككُت  من الركمانسيُت ، ك من  ىذا العمل يسعى إىل اعادة فهم الدين
بينهم ابألخص  فريدريك شليغل. حاكرىم شاليرماخر يف صبلة أمور متعلقة ابلدين  ،من ضمنها  خلود 
اإلنساف  كهللا ،معتربا اايىا  ىي غَت جوىرية يف  الدين ؛ مؤكدا أف فهم الدين قد أتثر بتدخل الطبقة 

 ية من جهة ك تدخل الدكلة من جهة أخرل  ؛ كمدافعا عن  تعدد أشكاؿ الدين .الربجواز 

 . بفضل كتابو  ىذا حظي   شاليرماخر ابعًتاؼ  طيب يف  كطنو.

-( نشر أيضا مقاال عن حالة اليهود يف بركسيا :  رسائل دبناسبة ادلهمة السياسية1799كيف العاـ نفسو ) 
ب  ادلنازؿ اليهودية. يف ىذا العمل  رفض شاليرماخر مقًتحا يتعلق بوضع الالىوتية كالرسالة ادلفتوحة ألصحا

اليهود يف بركسيا ك الدعوة  لتمتيعهم حبقوقهم ادلدنية  من خالؿ تعميدىم  )ك اليت من شأهنا كما  يزعم 
شاليرماخر  أف تضر كل من اليهودية كادلسيحية( كبدال من ذلك دعا إىل إعطاء  اليهود كامل  احلقوؽ 

)بناءا على شركط معقولة إىل حد ما.(.  يف العاـ نفسو كتب شاليرماخر  مقاال  قصَتا :  ضلو  ادلدنية 
نظرية يف السلوؾ االجتماعي. كيعد ىذا ادلقاؿ اكؿ كتابة  مهمة لو يف  فن احملادثة )الفن الذم سيكوف 

جعة نقدية صارمة النثربولوجيا  (. ك دائما يف نفس السنة ، كتب مراالدايلكتيكمركزاي عنده  يف مبحث   
كانط ، على كجو اخلصوص ثنائية فلسفة العقل عنده  كموقفو السطحي ادلتسم ابالستخفاؼ إزاء ادلرأة 

 كالشعوب االخرل.
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ه ادلنشورات اتسمت بطابع  عن  الدين .ىذ ة،كتب شاليرماخر تعاليق عن كتابويف السنوات الالحق
( كاخلطوط العريضة لنقد أكيل  1810، الطبعة الثانية  1800: ادلناجاة )من بينها  عملو   ادلهم  .أخالقي

 (.1803لنظرية االخالؽ  )

، دافع شاليرماخر عن ركاية  صديقو فريدريك شليغل ادلثَتة  للجدؿ بسبب  إابحيتها اجلريئة 1800يف عاـ 
شليغل .متعاطفا  فيو ،من خالؿ مقالو  :  رسائل سرية بشأف  "لوسيند" لفريدريك  Lucindeلوسيند 

 مع موقفو ادلدافع عن النساء .

، كضع شاليرماخر مع شليغل مشركع ترصبة حلوارات أفالطوف. كمع مركر  1804-1799كخالؿ الفًتة 
 1800، شلا زاد من توتر العالقة  بُت الرجلُت. بعد عاـلشاليرماخرالوقت ، ترؾ شليغل ىذه ادلهمة  
)رغم أف احلوارات مل تًتجم    28-1804ت االفالطونية خالؿ الفًتة ظهرت ترصبات شاليرماخر للحوارا

.  كلها يف هناية ادلطاؼ ( ، كال تزاؿ تستخدـ  ىذه الًتصبة على نطاؽ كاسع كربظى ابإلعجاب  اىل اليـو

يف برلُت  ،كانت لشاليرماخر عالقات عاطفية  مع امرأتُت متزكجتُت ،علا ىنرييت  ىَتز كإلينور غركنو 
الذم تسبب لو يف فضيحة اظطر معها  شاليرماخر  يف هناية ادلطاؼ إىل مغادرة  ادلدينة.  قضى  ،األمر

بدأ  5-1804درس  يف جامعة ىالو. كخالؿ الفًتة  1804يف ستولبو. كحبلوؿ عاـ  4-1802السنوات 
و الشهَتة بدأ أيضا إبلقاء زلاضرات 1805. كيف عاـ 1832إبلقاء زلاضرات عن فلسفة االخالؽ  حىت عاـ 

نشر شاليرماخر  كتااب  قصَتا : عشية عيد ادليالد ،  1806. يف 1833كاذلامة عن التأكيل  حىت عاـ 
العمل األديب الذم يستكشف معٌت احملبة ادلسيحية من خالؿ كصف احتفاؿ األسر   األدلانية  عشية عيد 

، كىو أف الدين ادلسيحي ينبغي أف  ادليالد. كيتماشى عملو ىذا  مع  ما دافع عنو يف  كتابو عن  الدين
 يتمركز حوؿ األسرة ك ليس حوؿ الدكلة.

غادر شاليرماخر  ىالو بسبب االحتالؿ الفرنسي ، كانتقل إىل برلُت. كمنذ ذلك الوقت بدأ  7-1806يف 
 يركج بنشاط للمقاكمة األدلانية لالحتالؿ الفرنسي كلقضية الوحدة األدلانية. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضية  يف اجلامعات بركح  ادلانية. مع التذييل دبرفق  يقف عند    أسس عملها. نشر:   افكارعر  1808يف 
ك ذلك انطالقا من مشركع  أتسيس جامعة جديدة يف برلُت )اليت تعرؼ اآلف ابسم جامعة ىومبولدت( 

 ،كقد ساىم    فيلهلم فوف ىومبولت الحقا ابفكاره  يف تنفيذ  ىذا ادلشركع.

 من أرملة شابة ، ىنريت فوف كيليش ، أصلبت لو العديد من األطفاؿ.تزكج شلَتماخر  1808يف عاـ 

  1810. يف eitfiksefeatfemafiehtأصبح الواعظ يف كنيسة عقيدة الثالوت    9-1808يف 
أنتخب عضوا يف أكادؽلية العلـو  1811شغل  شاليرماخر منصب أستاذ للالىوت يف جامعة برلُت .عاـ 

 يف برلُت.

يف ىذه األكادؽلية ،ساىم شاليرماخر بكتاابت عديدة يف   األخالؽ،  كاحدة يف  بعد أف أصبح عضوا
، اىل جانب مقالو ادلهم الصادر  1815، كتب ايضا عن  فلسفة سقراط من عاـ   1813الًتصبة سنة  

حاضر عن الدايلكتيك ألكؿ مرة  1811عن  ليبنتز ك  تصوره بشاف كونية اللغة . يف عاـ  1831عاـ 
يف ذلك  ابنتظاـ حىت كفاتو ،) يف الوقت نفسو  كاف بصدد  ادلراحل األكىل  من إعداد نسخة كاستمر 

 بدأ إلقاء زلاضراتو عن اتريخ الفلسفة .  1812للنشر(. يف عاـ 

،  مستعينا  بعمق خربتو كمًتجم، ألقى خطااب ،  ك الذم  نشر الخقا  كمقاؿ ، عن  1813كيف عاـ 
 ذا ادلقاؿ عمال مهم جدا يف نظرية الًتصبة.سلتلف طرؽ الًتصبة. كيعد ى

حاضر يف الًتبية, أك فلسفة الًتبية ألكؿ مرة  ليكرر االمر يف مناسبتُت الحقتُت:  14-1813. يف 
ألقى زلاضرات يف علم النفس للمرة األكىل خالؿ ادلرحلة ادلمتدة من  1818(. يف عاـ 1826ك -1820
عن االستطيقا للمرة األكىل . كرر ىذه احملاضرات  بعد  ألقى زلاضرات 1819. كيف عاـ 1833-1834

. يف نفس العاـ أيضا بدأ ابلقاء احملاضرات 1833ك -1832ذلك يف مناسبتُت أخريُت ، كاف آخرىا يف 
عن  حياة يسوع ،ك أعادىا  مرة أخرل يف أربع مناسبات  بعد مركر اثٍت عشر عاما. كاسهم بذلك يف 

 تاابت يف القرف التاسع عشر.انطالقة ىذا  النوع من الك

نشر اىم أعمالو يف علم الالىوت بشكل منهجي، كىو االؽلاف ادلسيحي )مع طبعة  2-1821كيف عاـ 
 (.1-1830منقحة سنيت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، نشر رسالتُت مفتوحتُت عن ىذا العمل )موجهتُت إىل صديقو لوؾ( ، يناقش فيهما ىذا  1829كيف عاـ 
 الدين كالالىوت ادلتصلة بو بطريقة موجزة ككاضحة.  العمل كادلسائل ادلركزية يف فلسفة

 .1834تويف شاليرماخر عاـ   

من خالؿ ىذه االطاللة ادلوجزة عن حياة شاليرماخر ك أعمالو ، إبمكاننا القوؿ اف جزءا كبَتا من حياتو 
الفلسفة    ادلهنية قد كرسو لفلسفة الدين كالالىوت. كمع ذلك ،  ك بعيدا عن ىذا التوجو الديٍت اىتمت

ادلعاصرة أبعمالو يف رلاالت مثل التأكيل )أم نظرية التفسَت( كنظرية الًتصبة. ك عليو  ، ستبدأ ىذه ادلقالة 
 هبذه اجملاالت األكثر إاثرة لالىتماـ  ، لتنتقل يف النهاية  إىل االشتغاؿ على  فلسفتو الدينية ابختصار.

 

 

 فلسفة اللغة -2

 عند شاليرماخر،الًتصبة نظرييت التأكيل ك  زلور اساسي يف  لنفس البشرم ىي مواضيع اللغة كعلم ادبا اف 
لسفاتو اللغوية كالعقلية. ال يقدـ شاليرماخر فلسفتو يف اللغة بشكل ف ننطلق من مناقشة أف  األجدل فمن 

ما  .اذلَتمينوطيقا ك مثل زلاضراتو يف علم النفس ، اجلدؿ ،من  أعماؿ كإظلا يف شذرات ضمن  مستقل؛
 سنورده من مواقف لشاليرماخر تفصح يف رلملها عن أتثره بفكر ىَتدر ماعدا االطركحة األخَتة منها.

،  أكد شاليرماخر اف اصل اللغة  ال ؽلكن تفسَته من حيث مصدره  زلاضرات يف علم النفسيف كتابو - 1
ؽلكن   ( .كما1772 )كىو ادلوقف نفسو الذم عرب عنو ىَتدر يف كتابو حبث عن أصل اللغة االذلي
عن ادلشاعر. بل إف استخداـ اللغة الداخلية ىو ببساطة أمر أساسي للطبيعة  أكيل  تعبَت  ا لى أهنا عتفسَتى

أيضا أساس اخلصائص العقلية األخرل ادلميزة اضافة لذلك فهي لو.  ة أساس الفكر ، ك شلاثلي البشرية. كى
 الشعور كالرغبة.، بُت اإلدراؾ  ح اضلإلنساف، كال سيما الوعي الذايت كالتمييز الو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن عمستقلة الداخلية ىي لغة  اللغة  يف الطبيعة.  يف حُت أفا اجتماعيتلعب دكرا للغة )كابلتايل الفكر( ا-2
 ا تنطوم كوهن( ،  لغتهم اخلاصةتطوير  األطفاؿ  اجملتمع،يستطيع  التحفيز االجتماعي )حىت يف غياب 

 تواصل االجتماعي. ضمٍت  ضلو ال ابلفعل  على ميل 

اللغة كالفكر ليسا رلرد إضافات اثنوية يف العمليات العقلية األخرل اليت يتشاطرىا البشر مع احليواانت -3
.كاظلا ىي أساسية يف كل العمليات العقلية لإلنساف. على كجو اخلصوص، تلك ادلتعلقة ببناء الصور احلسية 

 لإلنساف بطرؽ شليزة.

ة التالية من بُت األطركحات الثمانية سالفة الذكر أعلية خاصة ابلنسبة لنظرية كتكتسي األطركحات اخلمس
 الًتصبة )اليت سنناقشها أدانه(. 

افًتض شاليرماخر ابلفعل يف اعمالو ادلبكرة تداخل الفكر مع اللغة. ككثَتا ما يساكم بُت الفكر كبُت -4
عن فلسفة األخالؽ(. دافعو الرئيسي كراء  13-1812اللغة الداخلية )كما ىو االمر يف زلاضراتو لفًتيت 

ىذا التفصيل ؽلكن رؤيتو من خالؿ احملاضرات عن علم النفس، حيث يناقش احلاالت اليت ػلدث فيها 
الفكر دكف الوصوؿ إىل أم تعبَت لغوم خارجي. كقد ذىبت بعض القراءات الالحقة ألطركحاهتاىل القوؿ  

)على سبيل ادلثاؿ، من قبل ىاينز كيمَتؿ(.  كيبدك فعال  قف يف رلملوادلو أنو زبلى يف هناية ادلطاؼ عن ىذا 
ما زلنا صلد أنو يكتب  1830أنو تراجع عن ذلك إىل حد ما، لكن يف زلاضراتو حوؿ علم النفس يف عاـ 

 (.263 :3/6 36عن "نشاط الفكر يف تطابقو مع اللغة". )

اللغة كما ىو الشأف ابلنسبة ألكغسطُت يف يتبٌت شاليرماخر تصورا للمعٌت، ليس بشكل مستقل عن -5
حديثو عن ادلراجع، أفالطوف يف األشكاؿ، أك ذاتية األفكار العقلية كما ذىب لذلك التجريبيوف اإلصلليز 
كغَتىم،  يتوافق مع االستعماؿ الدارج للفظ كضوابط ذلك التداكؿ. فعلى سبيل ادلثاؿ، يقوؿ يف زلاضرات 

مستمد من كحدة رلاؿ الكلمة كمن القواعد اليت ربكم االفًتاض ادلسبق ذلذه معٌت ادلصطلح التأكيل إف " 
 الوحدة".



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف  زلاضراتو عن علم النفس يقوؿ أبف الفكر ك ادلفاىيم ال ؽلكن اختزاذلا يف  الصور احلسية   كىي   -6 
غة متطابقة مع مع ذلك أساسية يف بناء اللغة. )ألف ذلك من شأنو أف يتعارض مع موقفو السابق من اف الل

 الواقع(. 

يفصح عن أتثر شاليرماخر ،ابألخص يف مؤلفاتو االخَتة سواء يف اذلَتمينوطيقا اك  اجلدؿ ، ىذا ادلوقف 
تتكوف يف   االمبَتيقية فاىيم ادل التجرييب الذم يرل أبف  ابألطركحات  الكانطية   خبصوص ادلذىب 

)كىذا  . إمكانية تعميم  ىذا التصور على سائر ادلفاىيم  الصور احلسية ،مث قولو دبدل وليد عرب تالالكعي 
علم زلاضراتو يف  يف ذىب لذلك كانط.يثَت التساؤؿ عما إذا مل تكن ىناؾ أيضا مفاىيم قبلية  سباما ، كما 

تبٍت موقف صريح من ىذا االشكاؿ متذبذاب بُت رفضو أك قبولو معًتفا أبف بعض يف يًتدد شاليرماخر  النفس
 ا(.جلدؿ أيضكتاابتو حوؿ ايف  موقفو الصريح ىذا رلردة تستعصي على اإلدراؾ احلسي. ك  ادلفاىيم

اف كاف البشر يظهركف  تشاهبا  كبَت على مستول  اللغة  ك  الفكر، فهم مع ذلك  سلتلفوف فكراي ك -7
ك احلقبة   لغواي  بفعل عوامل اترؼلية  كثقافية  ، بل  كنلمس ىذا االختالؼ بُت افراد من نفس الثقافة
الفكرم  -التارؼلية . )يف ىذا الصدد يقوؿ  شاليرماخر ، ابف ظاىرة  التطور اللغوم ك  ادلفاىيمي  

للثقافات على مر الزمن ؽلكن فقط تفسَتىا  انطالقا من اإلبداعات اللغوية ك الفكرية ألفراد منفتحُت  على 
 ثقافات أكسع  ، لتصبح جزء من الرصيد الثقايف العاـ (

اـ  شاليرماخر بتطوير تصور مهم ك   أكثر مشولية للمعٌت شلا كاف عليو سابقوه،  متجاكزا يف  فلسفتو ق-8
 يف اللغة فلسفة ىَتدر.

 كؽلكن التمييز بُت ثالثة جوانب على األقل يف  تصوره للمعٌت :

أف سلتلف دالالت    اجملاؿ". ىذا التصور يف الواقع يقر-)أ( كما قيل سابقا، فهو يتبٌت مبدأ "كحدة الكلمة 
كلمة زلددة ، كاليت عادة ما يتم سبييزىا عرب مداخل  القاموس ادلختلفة  )كمثل كلمة  "انطباع" يف قولنا  
"ترؾ  انطباعا )اثرا (يف الطُت", "انطباعي عنو ىو أنو مًتدد" ، ك "لقد ترؾ انطباعا كبَتا يف  احلفل "(  

 تشكل  كحدة  داللية مًتابطة ك متداخلة . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)ب( كيرل أف طبيعة أم مفهـو معُت ربددىا جزئيا عالقاتو بػ "نظاـ ادلفاىيم". يف ىذا الصدد ، صلده  يؤكد 
يف كتاابتو عن الدايليكتيك  على مفهـو العالقات كمحدد   أساسي ألنواع مفاىيم تندرج ضمن نفس  

)كمثل العالقات بُت "العمل" ك  اجلنس ادلفهومي . غَت أنو ؽليز بُت اشكاؿ اخرل من العالقات ادلفاىيمية
 "العامل" كفعل  "عمل"(. 

)ج(الطابع النحوم للبناء اللغوم مكوف أساسي للمفاىيم   ك ابألخص على مستول االعراب. ىذا ادلوقف  
صلده  يف نفس الفًتة عند فريدريك شليغل ، الذم يشكل كاحدا من أىم مربرات كجود مبحث   "اللغة 

. ليتبٌت  ىذا الطرح 1808])يف لغة كحكمة اذلنود الذم عرضو شليغل يف  يف كتابو ادلقارف" يف نظره ،ك 
 .6fshtss  mm  usumsieكاحد  من مؤسسي اللسانيات حلديثة ىو  

ككما ذكر من قبل ، كابستثناء ىذه السمة األخَتة فقط ادلتعلقة بشمولية ادلعٌت ، فإف فلسفة شاليرماخر 
كانت تتجاكز اطركحاتو  يف جوانب أخرل. فعلى سبيل ادلثاؿ ،إذا كاف ىَتدر تدين  بشكل كبَت  ذلَتدركاف  

(  الفكر اتبع  ك مشركط ابللغة  ، فإف شاليرماخر يؤكد ابدلقابل  على التطابق  الصريح 4يؤكد على أف  )
قابال  بُت  الفكر ك اللغة ، أك ابألحرل  اللغة الداخلية. كلكن ىذا الطرح يظل اشكاليا من عدة نواحي ك

للدحض ك ابألخص يف تلك احلاالت  اليت ػلدث فيها الفكر دكف أم استخداـ )داخلي( للغة . ك كما 
((. ىذا ك  من 6(ك  أطركحة كانط )انظر )5الحظنا عمل شاليرماخر  على التوفيق بُت مذىب ىَتدر  )

سية يف ادلعٌت. كالواقع أف ىَتدر  ادلرجح أف يبدك ىذا التوفيق إشكاليا للوىلة األكىل  بسبب إدراجو للصور احل
يذىب للقوؿ أبف ادلعٌت يتولد عن استعماؿ اللفظ   ؛ كما تتعرض لو ىذه االطركحة من انتقاد شديد من  

ك فيتجنشتاين  ك اهتامها بتغليب  "الطابع السيكولوجي"،  eitetقبل فالسفة لغة معاصرين من امثاؿ 
يل  حوؿ أطركحة  شاليرماخر   ىو تبنيو لطرح  كانط كسبييزه يبدك يف حد ذاتو مضلال. لكن ما ىو  إشكا

الواضح  بُت  ادلعاين ذات الطابع النفسي , ك بُت استعماالت االلفاظ  ، كالذم يتعارض مع قولو أبف ادلعٌت 
( فقد كاف رلرد قاعدة ذبريبية تقبل 7( .اما فيما يتعلق بتصور ىَتدر  )5ما ىو إال استعماؿ اللفظ )

اءات ، ففي كتاابتو عن األخالؽ كالدايلكتيك حاكؿ شاليرماخر تقدًن دالئل بديهية  عن التنوع  االستثن
اال اف ىذا الطرح ػلتمل التفنبد من نواحي —الذىٍت عند  األفراد كحقيقة كونية -اللغوم ك ادلفاىيمي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يفهم ام شخص  عديدة كما صرح بذلك شاليرماخر نفسو يف مناسبات سلتلفة .إذ ال ؽلكن الم كاف اف
 آخر دائما. 

 

 

  فلسفة العقل-3

تبلورت فلسفة العقل عند  شاليرماخر أساسا يف يف كتاابتو السيكولوجية .ال يسعنا اجملاؿ ىنا لنتناكذلا 
ابلتفصيل . كلكننا سنقف  عند أربعة اطركحات أساسية لشاليرماخر يف ىذا اجملاؿ ك اليت يبدك فيها التاثَت 

 (: 1778، كخاصة  ذلك  الذم أكرده يف كتابو  يف إدراؾ ك إحساس النفس البشرية ) القوم دلوقف  ىَتدر

يقر شاليرماخر بتبعية ك تطابق بُت الركح  )أك العقل( ك  اجلسم رافضا كل فصل بينها ،مؤكدا ابف كل من -ا
يف اخطاء معرفية  خطاابت  "الركحانية" )من اجلسم إىل العقل( اك "ادلادية" )من العقل إىل اجلسم( قد كقعت

 . كيؤكد ابدلقابل على كحدة ال تقبل التفريق بُت العقل كاجلسد اليت يدافع عنها بدال من ذلك ابسم "احلياة".

أف   : (3-1790يعرؼ شاليرماخر  الركح )أك العقل( ب "القوة". صلده يقوؿ يف كتابو يف احلرية ) -ب
 الركح ىي قوة أك مركب من القول. 

اليرماخر بقوة عن كحدة  الركح )أك العقل( فهي يف نظره ال تتكوف من كليات منفصلة كما يدافع  ش-ج
)مثل اإلحساس ، التفاىم ، اخلياؿ ، العقل ، الرغبة(. كىو نفسو غالبا ما يعمل على التمييز بُت ما يشَت 

 إليو بوظائف العقل "العضوم" )أم احلسي( ك "الفكرم" ، كاف كاف يؤكد على تطابقهما.

داخل —ؽليل شاليرماخر للقوؿ  ببعض تشابو بُت العقوؿ البشرية ، كاف كاف االختالؼ بينها اعمق -د
الفئات االجتماعية اليت  تنتمي لشعوب كاجناس سلتلفة ، كحىت ضمن أفراد من  نفس الثقافة. كذلذا   أتثَت 

يف رلاؿ الفكر كالفن سواء يف السياسية ك األخالؽ )رلاؿ "األبطاؿ"( ك —ىاـ على تطور اجملتمع ككل
)رلاؿ "العباقرة"(. تفرد العقوؿ ىذا يف نظره ال يقبل التفسَت العقلي اك الرايضي .كمع ذلك ، ؽلكن فهمها 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن طريق "التكهن" )فمن اخلطأ أف نفًتض أف صبيع العقوؿ البشرية متشاهبة يف االصل  كزبتلف فقط 
 كن تفسَتىا(.بسبب التأثَتات ادلختلفة على تطورىا ، كاليت قد ؽل

 

يف األخَت اف ما ؽليز  فلسفة شاليرماخر للعقل عن ىَتدر  ك عن سابقيو من الفالسفة االدلاف  ىو غياب 
 مفهـو الالكعي لديو اك ابألحرل  تشكيكو فيو .

.فهو  على سبيل ادلثاؿ ، غلادؿ أبف الفكر ال ؽلكن أف يكوف ال كاعيا  ، كأف ما يسمى " سبثالت غامضة" 
 لواقع رلرد صور حسية ال تنطوم على أفكار.ىي يف ا

 اهلريمينوطيقا )نظرية التأويل(  -4

اىم اعماؿ شاليرماخر الفلسفية تتعلق بنظرايت التأكيل ،  اذلَتمينوطيقا كالًتصبة بتأثَت مباشر من فريدريك 
نهما يرجع . ك قد يكوف من الصعب ربديد من م 1790شليغل عندما صبعهما منزؿ كاحد  يف برلُت أكاخر 

لو الفضل يف ىذا التأسيس النظرم .ك اف كانت  كتاابت شاليرماخر اكثر دقة ك تفصيال. اطركحات 
شاليرماخر يف التاكيل ك الًتصبة  مستوحاة من فلسفة اللغة  عند ىَتدر كما اسلفنا سابقا.يتعلق االمر دببادئ 

 ثالث ىي :

 . ( الفكر يعتمد أساسا على اللغة ك يتطابق معها 4) 

 ( ادلعٌت يرتبط بتداكؿ اللفظ .5) 

( ىناؾ  اختالفات لغوية كفكرية بُت الناس. كيشكل  ىذا ادلبدأ ابلتحديد  ربداي خطَتا لكل من التأكيل 7) 
 كالًتصبة ، كادلهمة الرئيسية لنظرايت شاليرماخر ىي التصدم ذلذا التحدم.

 semanticحديثو عن مشولية الداللة  (8ك لعل اىم ما ذىب اليو شاليرماخر يف  فلسفة اللغة ) 
holism  ذلك اف ىذه الكلية يف داللة االلفاظ  تزيد اىل حد كبَت من الصعوابت اليت تعًتم التأكيل ك ،
 (7الًتصبة . )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. فيما يلي بعض مبادئو الرئيسية يف ىذا 1833ك 1805ألقى شاليرماخر زلاضرات عن التأكيل ما  بُت 
 احلقل:

 نظرية لفهم التواصل اللغوم كىي بذلك زبتلف عن التفسَت أك التطبيق أك الًتصبة.إف التأكيل ىو -ا

فلسفة التأكيل ىي  فرع عاـ ك شامل من فركع ادلعرفة ام اف مباحثها متعددة  مثل الكتاب ادلقدس ،   -ب
كتب ابللغة االـ القانوف ك األدب. الركاايت الشفهية ك كذا ادلكتوبة ، النصوص احلديثة ك ايضا القدؽلة ، ما  

 ك ما كتب ابللغات األجنبية .

أتكيل النصوص ادلقدسة   مثل التوراة قد ال يستدعي  مهارات خاصة مثل اإلذلاـ اإلذلي )سواء من  -ج
 ادلؤلف أك ادلًتجم(.

عل العمـو  اف التأكيل  مهمة صعبة  فبخالؼ ما يعتقده البعض من  أف "التفاىم ػلدث بطبيعة احلاؿ" -د
يف الواقع فاف  "سوء تفاىم ػلدث بطبيعة احلاؿ ، لذلك غلب احلرص على ربقيق الفهم يف  كل نقطة" ، ما  

( لشاليرماخر ادلتعلقة  7(. )ىذا ادلوقف مستمد من األطركحة) 21-22 2 ; 109-110 1  )
 الفكرم. -ابلتنوع اللغوم ك ادلفاىيمي 

 إذا كيف ؽلكن ربقيق التفسَت؟

 بوضوح بُت مسألة معٌت النص أك اخلطاب كمسألة حقيقتو.من الضركرم التمييز -ق

 كافًتاض أف النص أك اخلطاب غلب أف يكوف حقيقيا كثَتا ما يؤدم إىل سوء فهم مهم. 

غلب على من يشتغل ابلتأكيل أف يكتسب معرفة جيدة ابلسياؽ التارؼلي للنص اك اخلطاب قبل أف يبدأ -ك
شاليرماخر ذىب للتأكيد ابف القوؿ ابف  السياؽ التارؼلي ليس ذا أتكيلو. )يف بعض الكتاابت ادلتأخرة  ل

 أعلية يف التأكيل ىو رلرد سخافة .(

التأكيل  الصحيح لو دائما جانباف: أحدعلا لغوم كاآلخر نفسي. مهمة التاكيل اللغوم )اليت كردت يف -ز
د معانيها ك تداكذلا.  التأكيل (( تكمن  يف االستدالؿ ابلقواعد  اليت تنظم الكلمات   ك ربد5االطركحة )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النفسي يرتكز بدال من ذلك على نفسية صاحبو.. فالتاكيل  اللغوم يتعلق أساسا دبا ىو شائع أك مشًتؾ  
 يف لغة معينة ؛ اما التاكيل  النفسي يرتبط أساسا دبا ىو شليز لكاتب معُت.

ىل تكملة التاكيل اللغوم ابلتاكيل ح( يشَت شلَتماخر إىل عدة أسباب تربر حاجة ادلشتغل يف التاكيل إ
 النفسي . 

الفكرم العميق لألفراد. ىذا التميز على -أكال، يرل أف ىذه احلاجة انشئة عن التميز اللغوم كادلفاىيمي
مستول األفراد يؤدم إىل مشكالت اللغوية .ذلك اف  الكلمات اليت من ادلمكن اعتمادىا  دبثابة مرجع  

على االستخداـ  الدقيق  أك ادلعٌت  ،عادة ما تكوف قليلة نسبيا كذات  ؽلكن من خالذلا االستدالؿ
استعماالت   سياقية متنوعة ك من ادلفًتض أف يساعد التاكيل النفسي  يف حل  ىذه الصعوبة من خالؿ 

 تقدًن أدلة إضافية لبناء ادلعٌت .

طاب من أجل حل الغموض يف اثنيا , من ادلطلوب  على مستول التأكيل النفسي العودة اىل  صاحب اخل 
ادلستول اللغوم لكلمات جاءت يف  سياقات معينة )حىت كاف عرفت  ادلعاين ادلتاحة للكلمة  موضوع 

 التأكيل (. 

ػلتاج فقط  إىل معرفة ادلعٌت بل  أيضا اىل ما  ال  linguistic actاثلثا ، ، فهم الفعل اللساين اك اللغوم 
" أك نيتو. على سبيل ادلثاؿ, إذا التقيت  غريبا ابلقرب   اخلطاب قوة  kee  fssmeuefmmkiaيسمى  "

من حبَتة متجمدة ك قاؿ يل "اجلليد رقيق ىناؾ" ، بغية فهم كالمو  علي أف أعرؼ ادلعٌت على ادلستول 
اللغوم )كىو يف ىذه احلالة كاضح( كلكن أيضا ما ػلتملو من  الوقائع ادلالحظة, التهديد, النكتة, أك غَتىا. 
) يركز شاليرماخربشكل أكثر على أكؿ ىذه االعتبارات الثالثة. كمع ذلك ، قد  غلادؿ  البعض  ابف  
التأكيل  ػلتاج إىل علم النفس عموما .اما شاليرماخر فيعطي األكلوية  للمبدأين االكلُت على حساب مبدا 

 التمييز اللغوم ك الفكرم ابعتبارعلا  أكثر اعلية.(

 منهجُت  اثنُت:  يتطلب التأكيل  -ط  

)أم طريقة استقراء عادم ( ، يرل شاليرماخر انو  يغلب   2mstkikef  stehmiمنهج مقارف –1
 على جانب التأكيل  اللغوم  ، حيث ينطلق التأكيل من قواعد استعماؿ اللفظ ك معناه  ادلتداكؿ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اكلة كضع  اليت تغلب يف التأكيل النفسي  )أم زل ef fmkemia stehmiطريقة التخمُت -2
ػليل اىل اجلذر  ef fmkemiaفرضيات للمعٌت انطالقا من  األدلة التجريبية ادلتاحة ؛ ك لفظ التنبؤ ىنا 

، بل  كما جاء يف  ك الذم ال يتعلق دبعناه يف اإلصلليزية ادلرتبط ابلنبوءة   divinusالالتيٍت للكلمة 
ؿ ابف مفهـو  التخمُت الذم ػلضر بشكل حيث يشَت إىل زبمُت أك حدس. ) القو   it fmtiالفرنسية  

كاسع ايف الكتاابت ادلتأخرة لشاليرماخر  يرتبط بعملية نفسية لإلسقاط الذايت يف النصوص . اك اف  
شاليرماخر يعتقد  ابف التاكيل  يتطلب قدرا من التعاطف النفسي  بُت ادلؤكؿ ك ادلؤكؿ ىو  يف األساس 

 خاطئ.(. 

بيعتو عملية  مشولية )يستند ىذا ادلبدأ جزئيا إىل حد ما اىل أطركحة شاليرماخر التأكيل  ادلثايل ىو بط -م
(.كل أتكيل لفقرة معينة من النص ػلتاج إىل أف يفسر يف holism semanticادلتعلقة بشمولية الداللة 

سياؽ ضوء النص كلو الذم ينتمي إليو ، ك بصفة اعم  تفسرالفقرة  يف ضوء اللغة اليت كتبت هبا ، مث ال
التارؼلي ،  النوع االديب  ،  كتاابت ادلؤلف ، ك اجلانب النفسي للكاتب.  ىذه االعتبارات العامة تعزز 

 حركية التأكيل   كاف كانت تتوقف بدكرىا على تفسَت فقرات  النص. 

 بيد أف شاليرماخر ال يرل يف ىذه احلركية حلقة مفرغة. مل ال ؟ ال يتمثل حل ىذا ادلشكل التأكيلي يف
احلرص على تزامن كل عمليات التأكيل ألف ذلك يتجاكز بكثَت القدرات البشرية حسب شاليرماخر. بل 
يكمن أساسا يف اعتقاده أبف الفهم عملية متدرجة على مراحل  ، ك من ادلمكن إحراز تقدـ ضلو فهم كامل 

النص كلو الذم تنتمي إليها ،  بطريقة رلزأة.. على سبيل ادلثاؿ ، فيما يتعلق ابلعالقة بُت فقرة من النص ك
يوصي شاليرماخر  بقراءة كأتكيل  جزئي  لفقرات النص على حدة قبل التوصل إىل أتكيل شامل للنص  ، 
كمن شبة العمل على تنقيح أتكيالتنا األكىل لفقرات النص  ، كىذا بدكره يسمح بتنقيح أتكيلنا للنص . مث 

  العودة اىل الفقرات فالنص كىكذا دكاليك .

( ادلذكورة 7( ك )5( ك )4ؽلتد أتثَت ىَتدر يف نظرية التأكيل  عند شاليرماخر اىل ابعد من ادلبادئ العامة  )
آنفا.(. يف الواقع ، نظرية شاليرماخر يف التأكيل  كما مت كصفها اعاله مطابقة تقريبا الطركحة ىَتدر  .ىذا 

.كلكن .J.A. Ernestiيما ج.أ. أكرنسيت راجع اىل أتثرعلا معا بنفس الفالسفة السابقُت ، كال س



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شاليرماخر يدين حصراي اىل ىَتدر يف مسألتُت  ) يعتقد خطا يف كثَت من األحياف اف صاحبهما األكؿ ىو 
شاليرماخر ( تكامل النفسي كاللغوم يف التأكيل  ك منهج التخمُت . )قدـ ىَتدر ىاتُت األطركحتُت  يف  

يف   [ ك1768] On Thomas Abbt’s Writings  بتيف  كتاابت توماس اكتابيو , خاصة 
 On the Cognition and Sensation of the Humanإدراؾ ك إحساس النفس البشرية 

Soul [1778 اطركحة  شاليرماخر اذف ذبمع يف جوىرىا  بعض األفكار  ادلتناثرة يف  عدد من أعماؿ ).]
 ىَتدر.

خر عن ىَتدر، ك ىنا  ابلتحديد تصبح  نظرية  التأكيل لكن ىناؾ بعض االستثناءات حيث ؼلتلف شاليرما
عند شاليرماخر إشكالية. كىذه االستثناءات  ليست إشكالية بقدر ما ىي مفيدة. أكال ، كما ذكر آنفا ، 

( ، 8( من خالؿ األخذ ابدلبدأ )7تؤدم أطركحة  شاليرماخر إىل زايدة الصعوبة  اليت يطرحها أتكيل  ادلبدأ )
مولية الداللية. اثنيا ، تقدـ أطركحة شاليرماخر من خالؿ  ادلبدأ )ب( ، القوؿ  بتصور مثايل كىو مبدأ الش

يتعلق بكونية التأكيل. ىذا ادلبدأ حاضر  إىل حد كبَت يف ركح نظرية ىَتدر ، لكنو ال يذىب أبعد منها .)ك 
 ,دينيوس ، كشال  van der Hardtقد سبقو اىل ذلك على سبيل ادلثاؿ ، يف فاف دير ىارت

Chladenius كفيفر ،Pfeiffer   كغركش ،Grosch  كميَت ،Meier. ). 

ننتقل االف اىل  االختالفات اليت ؽلكن اعتبارىا إشكالية ك  ادلتعلقة يف األصل بفلسفة اللغة اليت تقـو عليها 
 (.7( ك )5( ك )4ادلبادئ الثالثة يف نظرية التأكيل )

ختالفات  . اذا كاف   ىَتدر يؤكد  على أعلية  استحضار النوع االديب ك فيما يلي أمثلة أخرل على تلك اال
يف التاكيل  , ك يقر  أيضا بصعوبة كبَتة يف القياـ بذلك يف كثَت من احلاالت, ال سيما بسبب التغَتات 
يل ادلستمرة يف األنواع كما يًتتب على ذلك من خلط بُت ادلألوؼ فيها ك اجلديد , فاف , شاليرماخر ال يو 

أعلية لذلك.يف كتاابتو ادلتاخرة  ػلدد شاليرماخر التاكيل النفسي  ابعتباره  عملية ربديد ك تتبع ضركرم 
[" اليت تكمن كراء العمل كتطوره كفقا  ßtfstmemehsuKلتطور بذرة قرار ادلؤلف اك ما يسميو ابألدلانية ]

دة ابلنظر اىل  عدد األعماؿ اليـو ك اليت  للموضة السائدة . لكن اىل أم حد ؽلكن اعتبار  ىذه اخلطوة مفي
 ؽلكن أتكيلها  على ضلو سليم ، هبذه الطريقة ؟



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  linguistic behaviorإضافة اىل ذلك  ، اذا كاف ىَتدر ايخد بعُت االعتبار   السلوؾ اللغوم 
ر يف التأكيل النفسي ، فاف شاليرماخ linguistic behavior-non للكاتب ك حىت سلوكو الاللغوم

يتحفظ يف ىذا .كلكن ىذا  الرام قد يبدك مضلال أيضا ؛ فعلى سبيل ادلثاؿ ، أعماؿ ادلاركيز دم سادم  
the Marquis de Sade اليت يبدك فيها  طابع القسوة ال تقل أعلية عن اجلانب السادم يف تركيبو

خر , ك على عكس النفسي ،  كابلتايل من ادلمكن أتكيل نصوصو من خالؿ  صبلو القاسية. يف سياؽ ا
ىَتدر , فاف شاليرماخر يرل ابف  الدكر ادلركزم لعملية التخمُت اك االفًتاض  سبيز بشكل أساسي التأكيل 
عن العلـو الطبيعية ، كابلتايل يصنف التأكيل  أنو فن بدال من  كونو علما .  ك مهما يكن،  كاف  عليو بدال 

ـ الطبيعية على حد سواء. ) ك لعل ىذا اخلطأ الذم ك قع فيو من ذلك أف يعتربىا أساسية  يف التأكيل كالعلو 
   aشاليرماخر بسبب افًتاضو أف العلـو الطبيعية تعمل من خالؿ أسلوب االستقراء كما يف ادلثاؿ : اذا كاف 

... ك ىذا االستقراء بدال من fىو   aفاف كل   fالثالث ىو أيضا   aمث   fالثاين ىو   aك  fىو األكؿ 
 ة.(الفرضي

سبيل اطركحة شاليرماخر أيضنا إىل التقليل من شأف بعض النقاط ادلهمة ادلتعلقة ابلتأكيل  اليت قدمها فريدريش 
شليغل أك حجبها أك تفويتها.معاجلة شليغل للبعض قضااي التاكيل يف نصوص مثل فلسفة 

)  Athenaeum Fragments( كشظااي أثينا 1797) Philosophy of Philology اللغة  
( تشبو إىل حد كبَتما ذىب اليو  شاليرماخر. يتعلق االمر   أبكثر ثالث  نقاط غموضا  1798-1800

 : اك أقلها  جرأة  اك غيااب عند شاليرماخر ك ىي كااليت

"كل عمل جيد ... يهدؼ إىل أكثر يشَت شليغل اىل اف النصوص تتضمن معاين ال كاعية كما يف قولو -1
[(. يتبٌت شاليرماخر ك جهة 1798[ ]77 2:177] Goethe’s Meisterوتويف ادلعلم غ شلا يعلم".

نظر شلاثلة ابألخص كما يف قولو ابف ادلؤكؿ عليو اف يفهم الكاتب افضل شلا فهم ىو نفسو اما موقف شليغل 
 فهو اكثر راديكالية ألنو يفًتض كجود "عمق ال هنائي" غلعل   الكاتب  غلهل ما يريده.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اىل كجود معاين ىامة غَت مصرح هبا علنا يف العمل االديب لكنها تتضح من خالؿ يشَت شاليرماخر -2
 seminal“تركيبة النص. كىذه نقطة ىامة جدا يف أطركحة تبدك من خالؿ حديثو عن  "بذرة القرار 

decision . عند شاليرماخر " 

ت على  ادلؤكؿ اف يتعرفها ك خالفا لشاليرماخر فاف   شليغل يؤكد أف العمل  ػلتوم عادة على التباسا -3
 : يشرحها . يكتب شليغل

كال يكفي أف يفهم ادلرء ادلعٌت الفعلي للعمل الذم يعًتيو تشويش أكثر شلا يفهمو ادلؤلف .بل غلب علىيو  
 ße3nأيضا أف يكوف قادرا على معرفة اااللتباس  ككصفو بل كحىت تفسَته كصوال إىل مبادئو ذاهتا. )

18 :63) 

 أخرل ىامة جدا. كىذه نقطة 

 Augustكعلى الرغم من ىذه الثغرات يف نظرية التاكيل عند شاليرماخر ,  فاف تلميذه أغسطس بويك
Boeckh   الفيلولوجي البارز، اعطى قيمة الطركحات شاليرماخر ك عمل على  إعادة صياغتها يف

 and Encyclopedia فقو اللغةاحملاضرات اليت نشرت لو يف " موسوعة ك منهجية  
 Methodology of the Philological Sciences"   ك 66-1809)ألقى زلاضراتو بُت  ;

( .كمن خالؿ اجلمع بُت أتثَت ما كتبو شاليرماخر  ك تلميذه  بويك  فقد 1877نشرت بعد كفاتو عاـ  
التاسع عشر تشكل األساس ادلنهجي لنظرية التأكيل ) اذلَتمينوطيقا( ك لدراسات  الكتاب ادلقدس يف القرف 

. 

 

 .اتريخ الفلسفة 5
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قاـ شاليرماخر بتطبيق منهجو التأكيلي الدقيق بشكل مثمر على عدة  دراسات تتطلب ابألساس   أتكيال  . 
. مثاؿ 1833ك  1819أحد األمثلة على ذلك ىو سلسلة قراءاتو حوؿ حياة يسوع اليت ألقاىا بُت عامي 

 ثاؿ على عملو كمؤرخ للفلسفة.م -ردبا يكوف أكثر أعلية للفالسفة  -آخر 

 

 
. 

 . نظرية الًتصبة6

كما اسلفنا القوؿ  ، قاـ شاليرماخر بتطوير نظريتو للًتصبة بفعل أتثره  بفلسفة اللغة ذلَتدر كما جاء يف 
( ،  إضافة اىل اطركحتو اخلاصة ادلتعلقة 8( ، جنبنا إىل جنب مع )7( ك )5( ك )4االطركحات السابقة  )

،  ك كل ىذا يذىب يف اذباه أتكيد التحدايت ك الصعوابت  semantic holismلة  بشمولية الدال
 (7اليت تعًتم الًتصبة .) كما ىو كارد يف االطركحة 

كاف شاليرماخر نفسو مًتصبا ابرعا ، ك مازالت  ترصبتو األدلانية حملاكرات  أفالطوف تستخدـ على نطاؽ 
د من  مائيت عاـ .كما سبق ذكره . لذا فإف آرائو يف الًتصبة كاسع ك ربظى ابإلعجاب  اىل اليـو  بعد ازي

يف طرؽ ربظى بسلطة معرفية  ظاىرة. يشرح  شاليرماخر نظريتو للًتصبة بشكل رئيسي يف ادلقاؿ الرائع حوؿ  
 On the Different Methods of Translation   (1813.)الًتصبة ادلختلفة

 يتو يف الًتصبة :فيما يلي بعض النقاط الرئيسية يف نظر  

تواجو الًتصبة عادة مشكلة الفجوة ادلفاىيمية بُت لغة ادلصدر كاللغة ادلستهدفة )حيث أف ىذه األخَتة -ا
 ((7موجودة حاليا. ) يف ىذا تطبيق للمبدأ )

اف ىذا الوضع غلعل الًتصبة مهمة صعبة للغاية ، شلا يشكل عقبة رئيسية أماـ ربقيق الًتصبة اذلدؼ -ب
منها  أبمانة ك ىو ابألساس  إعادة إنتاج ادلعٌت األصلي يف اللغة اذلدؼ. يف ىذا الصدد ، يسجل  األصلي  

شاليرماخر ادلالحظات االشكالية التالية )كاليت ؽلكن أف يطلق عليها اسم مفارقة إعادة الصياغة(: إذ تواجو    



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن طريق إعادة إنتاج امتداده  ك ذلك عرب  مهمة الًتصبة مفهوما غريبا, ليحاكؿ ادلًتجم إعادة إنتاج مقاصده  ع
إعادة  صياغتو صياغة متقنة بلغتو االـ  ، لكنو غلد نفسو  كقد ابتعد عن ادلعٌت األصلي االمر الذم يسهم 

 يف  تقويضو بطرؽ متعددة. 

، , اليت يستعملها  ىومَتكس  لإلشارة اىل األلواف   ehsôimmفعلى سبيل ادلثاؿ ، فيما يتعلق   بكلمة  
ففي بعض األحياف تنطبق على صفات االشياء اخلضراء )مثل  أكراؽ الشجر السليمة ( كلكن  تشَت يف 
أكقات أخرل إىل  صفة األشياء الصفراء )مثل العسل(,  على ادلًتجم اذف  ترصبة الكلمة  كفقا ؿ "أخضر أك 

يتحدث عن مفهـو األخضر  أصفر".. كلكن القياـ بذلك تضحية ابدلفهـو  األصلي طادلا اف  ىومَتكس ال
مل يكن عند  ehsôimm.إضافة اىل ذلك فاف مفهـو   ehsôimmأك مفهـو األصفر ك اظلا  مفهـو 

 .. concept disjunctiveىومَتكس  مفهوما متعدد االكجو

)ج( ػلدد شاليرماخر عددا من التحدايت األخرل اليت تزيد من  صعوبة الًتصبة. فعلى سبيل ادلثاؿ, تتطلب 
ة  الشعر إعادة إنتاج داللتو بل ك حىت  جرسو  من  كزف أك قافية. ك ىذا ليس رلرد كمالية يف الًتصبة  ، ترصب

 كاظلا  جزء أساسي من ىذه ادلهمة ، ذلك اف جلرس الشعر ك ايقاعو  دكر أساسي يف  التعبَت عن ادلعٌت.

صبة أف تنقل لقرائها احلاالت اليت  كاف كغلادؿ أبنو ابإلضافة إىل إعادة إنتاج ادلعٌت، غلب أف رباكؿ الًت  
ادلؤلف فيها  زلافظا  كتلك اليت كاف فيها مبدعا. كاستخداـ مفردات قدؽلة من لغة الًتصبة  يف احلاالت اليت 
يستعمل ادلؤلف عبارات  جديدة يف اللغة االصلية . لكنو يالحظ أيضا أنو يف بعض احلاالت ال تتحقق رغبة 

ى أقرب داللة صاحلة . فعلى سبيل ادلثاؿ ، قد يتبُت اف  الكلمة اليت ؽلكن أف تعيد ادلًتجم يف  العثور عل
 انتاج  القافية أك ادلفهـو الكالسيكي ليست ىي  األقرب يف ادلعٌت للكلمة يف النص األصلي.

ناان" ، )د( كبسبب ىذه الصعوبة الكبَتة ، ػلتاج ادلًتجم إىل أف ؽلتلك خربة أتكيلية  حقيقية ، كأف يكوف "ف
 إذا كاف يريد أف ينجز مهمة الًتصبة على ضلو كاؼ.

)ق(كؽلكن من حيث ادلبدأ معاجلة الفجوة ادلفاىيمية اليت تشكل التحدم الرئيسي ىنا إبحدل ىاتُت 
 الطريقتُت العامتُت :
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قاربة دافع اما عن طريق تقريب  عامل ادلؤلف اللغوم ك ادلفاىيمي من  عامل قارئ الًتصبة أك العكس . ىاتو ادل 
 Letter on Translation  رسالة  بشأف الًتصبةعنها  لوثر  من  نواحي عديدة  يف كتابو  الشهَت 

 Verdeutschung( ككاف قد اعتمدىا  من قبل يف ترصبتو للكتاب ادلقدس )مستخدما لفظ" 1530)
ما مفاىيم كأفكار ادلؤلف. "ابألدلانية(. ،غَت اف  شاليرماخر يعًتض على ىذا  ألنو يف اعتقاده  يشوه حت

ادلفاىيمي -كابلتايل فإف شاليرماخر يؤيد النهج البديل ادلتمثل يف جعل القارئ يتجو ضلو العامل اللغوم
 للمؤلف ابعتباره العامل الوحيد ادلقبوؿ.

 لكن كيف ؽلكن إصلاز ىذا؟

مًتجم  بتطويع لغة الًتصبة ك( كفقا شاليرماخر ، يكمن احلل يف مركنة اللغة. ذلك أف ىذه ادلركنة تسمح لل
قدر اإلمكاف للتعبَت عن مفاىيم اللغة االصلية  ، حىت ك لو كاف استخداـ الكلمات  ، كابلتايل ادلفاىيم يف  

 ( e1 25اللغة اذلدؼ ال يتوافق  مع تلك اليت استعملها  ادلؤلف  .)

عند   ehsôimmلًتصبة كلمة  ( يف فلسفة اللغة.( على سبيل ادلثاؿ,5)ىذا احلل يفًتض مسبقا ادلبدأ )
ىومَتكس فاف أقرب نظَت ذلا يف اللغة اذلدؼ ىو  "األخضر" ، كلكن يف  الًتصبة يتم تطبيقها ليس فقط على 

 األشياء اخلضراء )مثل خضرة أكراؽ الشجر( كلكن أيضا األشياء الصفراء )مثل العسل(.

ة األصل بطريقة موحدة طواؿ الًتصبة بدالن من )ز( سبيل ىذه ادلقاربة اىل تفضيل ترصبة أية كلمة يف اللغ 
 التبديل بُت طريقتُت سلتلفتُت أك أكثر لًتصبتها يف سياقات سلتلفة.

ح( ىذه ادلقاربة  ذبعل الًتصبات أقل سهولة  يف القراءة  من الًتصبات اليت ؽلكن ربقيقها ابلنهج البديل ) 
(gtiituemehumeكمهما يكن فاف ىذا االمر مقبوؿ أل .) ف البديل الوحيد  لو ىو العجز عن   التعبَت

بدقة عن معٌت صاحب اخلطاب. كعالكة على ذلك ، فإف ذلذه التعثرات  قيمة مضافة من حيث أهنا تذكر 
"   bendingالقارئ ابستمرار بعدـ اإلدلاـ ادلفاىيمي ابدلواد اليت جرل ترصبتها كمقاربة "االشتقاؽ  

 ادلستخدمة يف الًتصبة .
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ادلستول العملي ، ك على الرغم من أف ىذا ادلقاربة تتطلب  ترصبة موارد  كثَتة , فإهنا تسمح  ف( على 
لقارئ الًتصبة اف يعتاد  على االستعماالت غَت االعتيادية  لكلمة معينة ك ذلك يف  سياقات سلتلفة شلا 

 يسمح لو ابلتوصل اىل قاعدة تداكذلا  االستثنائية.

ادلقاربة يف الًتصبة  . ، فإنو غالبا ما يكوف من ادلستحيل إعادة  إنتاج كلي دلعٌت   م( ابلرغم من زلدكدية ىذه
تداكؿ كلمة معينة ،ادلفاىيم ذات الصلة ،اك القواعد ادلميزة  للغة. كدبا أف ىذه السمات الكلية  مستبطنة 

قراءة ترصبة تبقى  ضمن معٌت كلمة ما ، سيًتتب عن ذلك قصور  يف إيصاؿ معناىا ابلًتصبة.  ك عليو فاف
اثين أفضل  قراءة من بعد  النص األصلي  ك اف كانت افقر منها .ك على  ادلًتجم اف يفكر يف مهمتو 

 ابعتبارىا سعيا لتقريب الالهنائي  ك اف كاف ذلك ال يتحقق بشكل مثايل ابلكامل.

رم جعل  كل األعماؿ )ؾ( ك مهما يكن ، ال تزاؿ  الًتصبة   مشركعة  ، لسبب كاضح  ىو أنو من الضرك 
متاحة لألشخاص الذين يرغبوف يف قراءهتا كلكنهم ال ؽللكوف  معرفة ابللغات األصلية . إضافة اىل سبب 

" الذم يسمح ذلم  إبثراء لغتهم ) ك يف استنساخها  bendingاخر اقل كضوحا يتعلق دبنهج  "االشتقاؽ 
 للميزات  االيقاعية  اثراء لإليقاع  االصلي (.

خوؼ من اف ىدا االثراء من شانو اف ػلـر اللغة االصلية من طابعها اخلاص.  )يرد شاليرماخر على ؿ( ال 
القلق الذم أعرب عن ىَتدر (. ففي احلاالت اليت ينشأ فيها صراع حقيقي مع ذلك الطابع ، فإف اثراء 

 ادلعٌت سيتالشى من اللغة .

(, فاف  7( ك )5( ك )4ما يتعلق ابألطركحات  )) نشَت مرة أخرل ،ك كما يف حالة نظرية التأكيل ، في
معظم ىذه األفكار عن الًتصبة اخدىا شاليرماخر عن  ىَتدر . على كجو اخلصوص ، االسًتاتيجية  ادلركزية 

" من أجل التعامل مع  عدـ التناسق ادلفاىيمي  bendingاليت تبناىا شاليرماخر حوؿ "االشتقاؽ 
ص الشعرم  يف نقل  معناه بدقة ، بشكل متساكم . )ادلصادر اذلرديرية .اضافة اىل أعلية   نقل جرس الن

 Fragments on Recent German شذرات يف  األدب األدلاين احلديثذات الصلة ىنا ىي 
Literature [1767-8ك ]ة]األغاين الشعبيةVolkslieder[ Popular Songs  [1774  ك

1778/9).] 
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شاليرماخر  اليت تناكلناىا سابقا ، كاليت تضعف موقف ىَتدر، فاف نظرية  عموما , خالفا لنظرية التأكيل عند
الًتصبة عند شاليرماخر تعمل على صقل أطركحة ىَتدر  يف نواح متواضعة  كلكنها ىامة. من مثل ما قيل 

 أعاله يف:

 النقطة )ب( ، حيث ذىب شاليرماخر اىل احلديث بشكل جديد عن  مفارقة إعادة الصياغة.-

 ، حديثو عن ابداع ادلؤلف اك التزامو ابلتقاليد اللغوية ابدلقارنة مع ىَتدر. )ج(  -

" ليس فقط  bending)ح( ، فكرتو  اجلديدة عن اف  الشذكذ اللغوم  الذم  ينجم عن "ااالشتقاؽ -
 مقبوال كلكن ؽلكنو أف يكوف يف الواقع مفيدا.

- (f. كىو تصور جديد اخر ، ) 

 خرل اليت تتناكؿ مشولية الداللة من حيث اهنا  تفرض  قيودا  على صلاح الًتصبة .)م(، النقطة  اجلديدة األ

 )ؿ( تصوره ىذا يتعارض مع موقف ىَتدر. 

 

 .  علم اجلمال او االستطيقا 7

ؽليل شاليرماخر اىل اف  ينتقص من  ذكقو كمعرفتو ابلفن ، كابلتايل استعداده  لدراسة فلسفة اجلماؿ )على 
، عرب بوضوح عن     Soliloquiesادلناجاةك   On Religionيف  الدين كتابيو سبيل ادلثاؿ ، يف

اندىاشو من  ادلواىب كاخلربات اليت استمتع هبا اصدقاؤه الركمانسيوف  يف ىذا اجملاؿ ، ك ابألخص االخوين 
، فإنو شليغل ( ، لذلك صلده خجوال يف من مناقشة ىذا ادلوضوع ابلتفصيل يف اعمالو األكىل. كمع ذلك 

سيتناكؿ ىذا ادلوضوع  يف هناية ادلطاؼ بشكل منهجي يف زلاضراتو عن فلسفة اجلماؿ )قدمت أكال يف عاـ 
 (.3-1832ك 1825، مث مرة أخرل يف عاـ  1819

دافعو  كراء ىذا مستمد من حقيقة أف ظاىرة الفن ، كخباصة ظاىرة الفن غَت اللغوم  )مثل الرسم كالنحت 
شكاالت مهمة ال على مستول  فلسفة الفن فقط ، كلكن أيضا على مستول كادلوسيقى( ، تثَت إ
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ااذلَتمينوطيقا ، نظرية التفسَت ،  ك فلسفة اللغة .ىذا االشكاؿ يتعلق ابلتساؤؿ  : ىل الفنوف غَت اللغوية  
 مثل الرسم كالنحت كادلوسيقى تعرب عن ادلعاين كاألفكار . كإذا كاف األمر ىكذا  ،فكيف ذلك  ؟  من

الواضح أف ىذا السؤاؿ مهم لفلسفة الفن كلكنو مهم أيضا للهَتمينوطيقا ، أك نظرية التأكيل  ، ألهنا  تطرح  
إشكاالت جديدة  إىل جانب  تلك  اإلشكاالت اللغوية اليت تعاجلها ىَتمينوطيقا شاليرماخر ، تتعلق 

يل اللغوم. كعالكة على ذلك ، فإف ابليات التأكيل ادلعتمدة يف حالتها ك كيف ؽلكن ربطها ابليات التأك 
اإلشكالية ادلطركحة مهمة  أيضا  يف فلسفة اللغة اليت تدعم نظرية التأكيل عند شاليرماخر ، كما كرد يف 

(. اإلجابة عن ىذا االشكاؿ تدفع ابلضركرة اىل إعادة مراجعة ىاتُت 5( ك )4االطركحات السابقة )
 حباجة إىل تنقيح اساسي.االطركحتُت  ، أك على األقل تبُت أهنما 

يف البداية اسًتاتيجية بسيطة جدا ( اتبع شاليرماخر 3-1832اجلماؿ )يف زلاضراتو األخَتة عن فلسفة 
للتعامل مع ىذه القضااي ادلتعلقة ابلفن غَت اللغوم. بيد أنو سرعاف ما أدرؾ أف ىذه  االسًتاتيجية ال ؽلكن 

عد كإف كاف أكثر غموضا. كىو بذلك قد اتبع نفس مسار الدفاع عنها ، كزبلى عنها من أجل موقف كا
( ، لذلك الأبس من اطاللة على ىذا 1769) Critical Forestsىَتدر يف  كتابو الغاابت احلرجة 

عرب ىَتدر عن مضموف االطركحتُت   Critical Forestsالكتاب . قبل كقت كتابتو للغاابت احلرجة 
 (.5( ك )4)

در  يف معاجلتو لظاىرة  الفنوف غَت اللغوية اىل  أف ىذه الفنوف تعجز عن التعبَت عن بناءا على ىذا ،أشار ىَت 
األفكار أك ادلعاين بشكل مستقل عن اللغة ألهنا تفتقر اىل ىذه  القدرة على التعبَت عن األفكار أك ادلعاين يف  

ء  يف كقت مناسب كل شيء: فاذا كاف للشعر حس, ركح,  ك قوة, فاف ادلوسيقى ىي رلرد تعاقب ألشيا
.اما النحت كالرسم ىي رلرد تعابَت مكانية . ذلك أف الشعر ال يعتمد فقط على احلواس كلكن يتعلق أيضا 
ابخلياؿ .اما  ادلوسيقى ، النحت كالرسم فتنتمي فقط إىل احلواس )السمع ، كالشعور ، كالرؤية ، على التوايل( 

صطلحا عليها  خبالؼ كل من ادلوسيقى كالنحت .من جهة أخرل يستخدـ  الشعر عالمات مألوفة كم
 كالرسم اليت توظف العالمات  األكلية الفطرية  .
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لكن ىَتدر تراجع عن ىذا ادلوقف  لعجزه عن الدفاع عنو كما  جاء يف اجلزء الثالث  من كتابو كونو ادرؾ 
رب  مع ذلك يف كثَت من األحياف انو يف حالة  العمالت القدؽلة, اليت ك اف كانت  غَت لغوية النية اال اهنا تع

 عن ادلعاين كاألفكار من خالؿ  الطرؽ التصويرية. 

 ( سالفي الذكر.5( ك )4كلكنو رغم ذلك ىذا مل يتخلى عن موقفو  من ادلبدأين )

, عمد ىَتدر اىل التدقيق يف تصنيف الفنوف  غَت اللغوية اليت تتوافق  مع ىذه ادلبادئ:   ك بدال من ىذا 
كانت تعرب يف بعض األحياف عن ادلعاين كاألفكار ، كلكن  ىذه ادلعاين كاألفكار ىي رلرد زكائد   فهي ك اف  

يف مقابل التعبَت اللغوم للذم سبقها  أك تعبَت الفناف نفسو . يف اجلزء الرابع من الكتاب  عمد ىَتدر اىل 
. )ىذا اجلزء مل ينشر حىت احلاؽ  الرسم هبذه االستثناءات ؛ كالحقا أضاؼ  النحت ك ادلوسيقى كذلك

 منتصف القرف التاسع عشر ، كمن شبة  مل يطلع عليو شاليرماخر (

زلاضرات شاليرماخر يف علم اجلماؿ تتبع مسارا مشاهبا دلا فعلو ىَتدر . اذ حاكؿ شاليرماخر يف البداية  
؛  حيث    ForestsCriticalالغاابت احلرجةتطوير نسختو عن  أطركحة ىَتدر اليت أكردىا يف كتابو  

ربط ما بُت الفنوف غَت اللغوية ك احلواس ادلختلفة مثلما فعل ىَتدر )ؼلتلف موقفو عن ىَتدر  فقط من حيث 
 مراجعتو  لعالقة فن  النحت مع حاسة اللمس ليضيف  شاليرماخر حاسيت البصر ككذلك اللمس(.

(, اليت تذىب للتصريح بسذاجة 5( ك )4)يف موقف مشابو ذلَتدر التـز شاليرماخر اىل   حد كبَت ابدلبادئ 
اف  :  الفنوف غَت اللغوية مثل ادلوسيقى ك النحت, ال تعرب عن ادلعاين أك األفكار بشكل مستقل من اللغة 
ألهنا ال تعرب عنها اطالقا . فعلى سبيل ادلثاؿ ، غلادؿ شاليرماخر أبف ادلوسيقى ال تعرب إال عن "ظركؼ 

، كليس عن الثمثالت  أك األفكار. ك خالفا ذلَتدر الذم enszuständeLebاحلياة" الفيزيولوجية  
تراجع عن موقفو يف حالة العمالت القدؽلة ،  ما اف ادرؾ شاليرماخر ضعف ىذه االطركحة حىت اقًتح   
حال ساذجا ذلذه اإلشكالية: تناسب ىذا احلل بسالسة مع كل  من ادلوسيقى كالرسم ، كلكن شاليرماخر 

 Pausaniasجد صعوبة يف   منتصف مناقشتو  للنحت حينما  تذكر فجأة  ركاية  ابكسانياس سرعاف ما ك 
القائلة  أبف أقدـ التماثيل اليواننية ىي  رلرد كتل صخرية  تستعمل كرموز للمعتقدات الدينية .كيذىب بعد 
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شاليرماخر موقفو ذلك إىل مالحظة أف نفس االمر يصدؽ  على فنوف أخرل غَت لغوية ، مثل الرسم .ليغَت 
 بدءا من ىذه النقطة  كيعًتؼ أبف الفنوف غَت اللغوية تعرب )أحياان على األقل( عن ادلعاين كاألفكار .

 ليستمر شاليرماخر يف التأرجح بُت  ركايتُت جديدتُت كمتعارضتُت:  

. كعلى كجو )أ( ىذه  الفنوف ال تكوف فيها ادلعاين كاألفكار ذات الصلة يف بعض األحياف كاضحة لغواي
اخلصوص ، يقًتح أف النحت اليوانين الذم ذكر للتو عرب عن أفكار دينية مل يعرب عنها إال يف كقت الحق 

 ( أك على األقل تنقيحهما تنقيحا شديدا.5( ك )4لغواي. كيستتبع ىذا التخلي عن ادلبدأين )

كاألفكار. )ك ذلك راجع  ؿ  )ب( ىذه الفنوف تنشا عن تعبَت لغوم سابق عند الفناف عن نفس ادلعاين 
"معطى كلي " اك ؿ "سبثل " ، كلكن االعتماد على اللغة يف التعبَت  يبدك كاضحا .( ىذا ادلوقف  يبدك 

. اخَتا بعد أف زبلى شاليرماخر  (5( ك )4مشاهبا للموقف النهائي ذلَتدر ، كعلى غراره مراعيا للمبدأين )
 ين ادلوقفُت ادلتعارضُت  مع بعضهما البعض.بوضوح عن موقفو األكؿ ظل متذبذاب بُت ىذ

ككاف التقليد األدلاين يف القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر يف رلموعو شلزقا ابدلثل بُت ىذين ادلوقفُت. ككما 
ذكر من قبل ، كاف موقف ىَتدر الذم ذكرانه يف النقطة )ب( ىو ادلوقف الغالب  .كلكن  الطرح ادلشار 

كتيك   Wackenroder، كاكنركدر  Hamannخاصة ىاماف اف لديو دعاة اليو يف النقطة )أ( ك
Tieck  ىيجل ،Hegel   فيما يتعلق ابذلندسة ادلعمارية كالنحت( ، مث ديلثي(Dilthey  يف كقت

 الحق. كاالختيار  بُت ىذين ادلوقفُت صعب حقا ، من الناحية الفلسفية.

شاليرماخر  يف نظرية التأكيل ك فلسفة اللغة ،  ك اليت شجعتو ما عالقة ىذا ابلعديد من ادلسائل اليت اقًتحها 
على إجراء ىذا التحقيق يف الفنوف غَت اللغوية يف ادلقاـ األكؿ ؟  خبصوص السؤاؿ األساسي ، ما إذا كانت  
 الفنوف غَت اللغوية تعرب عن ادلعاين ك األفكار فانو  أدركت أهنا  كذلك فعال )على األقل يف بعض األحياف(

، لكنو ظل مًتددا يف كيف تفعل ذلك. كىذا االمر مهم  لنظريتو يف التأكيل  اذ بفضلو ادرؾ شاليرماخر  
ضركرة  توسيع نطاؽ ىذه النظرية لتشمل بعض احلاالت غَت اللغوية  مثل الفن. لكنو ظل مًتددا يف  قضااي 

ىناؾ حاالت يتجاكز فيها  تفسَت  الفن  أخرل يف ىذا اجملاؿ ، كال سيما يف ما إذا كاان دلبدا  )أ( يعٍت اف 
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غَت اللغوم  أم لغة مرتبطة بو ،  أك كما جاء يف  ادلبدأ  )ب( ابف أم اتكيل  سيكوف دائما اتبعا ك مقيدا  
 ابللغة ادلرتبطة بو .

عاين كأخَتا فيما يتعلق بفلسفة اللغة اليت تدعم نظريتو يف التأكيل ظل شاليرماخر مًتددا  حوؿ ما إذا كانت ادل
ك األفكار اليت يتم التعبَت عنها من قبل  الفنوف غَت اللغوية ىي دائما زائدة على اللغة )موقف )ب(( ، 

( دكف أم تنقيح أك تعديل . أك أهنا بدال من ذلك مستقلة عن 5( ك )4حبيث  ؽلكن االحتفاظ ابدلبادئ )
يف   kskmm )كما فعل  ىاماف   اللغة يف بعض األحياف )موقف )أ(( ، حبيث  يًتاجع عن ىذا ادلوقف

[( ليعمل على )إعادة(تفسَتىا  ابلطريقة اليت سبتد لتشمل استخداـ 1tekeifefqut  ]1784كتابو 
 الرمز غَت اللغوم أك اللفظي يف الفنوف غَت اللغوية.

قة الفن دافع آخر كراء اىتماـ شاليرماخر دبعاجلة  الفن يف أكاخر زلاضراتو حوؿ فلسفة اجلماؿ  يرتبط بعال
ابلدين يف ادليداف الثقايف . ك كاف قد حرص شاليرماخر  منذ بداية حياتو ادلهنية حىت هنايتها على الدفاع عن 
تبعية الفن للدين ، االمر الذم جعلو يف خالؼ مستمر مع االذباه السائد يف احلركة  الركمانسية االكىل. 

تندرج  بدكرىا ضمن  احملاكالت لتحقيق  3-1832 سلسلة زلاضراتو األخَتة حوؿ االستطيقا خالؿ الفًتة 
ىذا اذلدؼ. كاف كاف يبدك يل أف ىذه احملاكلة األخَتة تقوض نفسها بشكل غريب ك مثَت لالىتماـ ك ذلك 

 ألسباب قد تطرقت إليها ابلفعل  .

الطركحة دعوان أكال نستعرض إبغلاز سلسلة زلاكالت شاليرماخر إلخضاع الفن، مث ننظر يف كيف اف  ىذه ا
تفند ذاهتا . من األىداؼ األكىل ك الرئيسية عند شاليرماخر  تغيَت اذباه الثقافة ادلعاصرة ، كخاصة  احلركة 
الركمانسية ، بعيدا عن الفكرة القائلة  أبف الفن أعلى مستوايت  نفاذ البصَتة  يف مقابل الدين. ك ؽلثل ىذا 

( ، حيث ينتقد دعوة  االرتقاء ابلفن 1799) onOn Religi يف الدينجزءا ىاما من مشركع  كتابو 
، مث تعززت مع  الركمانسيُت. كيشتكي   Schillerكشيلر Goetheفوؽ الدين اليت اندل هبا  غوتو 

شاليرماخر  من الطبيعة التافهة للفن احلديث ، رلادال  أبف الفن غلب أف ؼلدـ الدين ، كما كاف يعتقد  
، ك ربت  1799صلاح شاليرماخر يف  البداية يف ربقيق ىدفو : بعد عاـ ذلك أفالطوف. )من الالفت للنظر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2017© حكمت  29 

 

اتثَته ،  ربوؿ الركمانسيوف الرائدكف   عن الفن ضلو  الدين ، كإىل حد ما حدث الشيء نفسو يف  الثقافة 
 األدلانية بشكل عاـ(.

 . 13-1812استمرت زلاضرات  فلسفة األخالؽ على نفس النهج خالؿ الفًتة   

احملاضرات يتناكؿ شاليرماخر  الفن بوصفو تعبَتا صباعيا عن الشعور الديٍت )الذم ؼلتلف كفقا  يف ىذه
 لالختالفات بُت األدايف(. بعبارة أخرل ، يكوف الفن موافقا لطبيعتو اذا كاف خاضعا للدين. 

ؿ شاليرماخر ستشهد تطورا مثَتا لالىتماـ يف ىذا ادلوضوع. اذ سيقو  1830كتاابتو عن  علم النفس سنة  
أبف إدراؾ اجلماؿ ىو شعور ؽلتاز بنوع معُت من احملتول ادلعريف العميق كونو  يعرب عن عالقة الفهم  ابلوجود. 
كىذا غلعل األمر يبدك شبيها إىل حد كبَت ابلشعور الديٍت . كالواقع أنو يف ىذه احملاضرات يعامل  الفن على 

شاليرماخر كاف يرل يف استقالؿ الفن  خطورة  .ك ؽلكن  مع  أساس  اتبع الحق  للشعور الديٍت. كيبدك اف
 ذلك ذباكز ىذا التهديد  من خالؿ جعل اجلماؿ الطبيعي  سابقا على  اجلماؿ الفٍت.

تستمر يف نفس مشركع تبخيس الفن ، كلكن بطريقة سلتلفة. غاية   3-1832احملاضرات اجلمالية  لفًتة 
 س  الفن مقارنة ابلدين  ك ذلك بطريقتُت: شاليرماخر ىنا ، على ما يبدك ، تبخي

األكىل ، كما رأينا  سابقا ،من خالؿ  جعل الفنوف  غَت اللغوية )كادلوسيقى ، الرسم ، النحت( رلرد تعبَت   
 ال عقلي ك حسي عن ادلشاعر.

(. كذبمع اثنيا ، تقدـ احملاضرات كصفا للشعر ابعتباره رلرد شعر كطٍت كفردم يف طبيعتو. )كىو ليس كونيا 
ىذه احملاضرات على اف الفن عموما  ، ك الشعر خصوصا  ، كطنية  يف األصل  ، كليست كونية  مثل العلـو 
ك الدين دبعٌت اخر. بشكل اكثر دقة اف الفن  لديو كظيفة التعبَت عن الطبيعة الفردية  ، بشكل يتجاكز  

 قل حضورا يف االستخداـ  العادم للغة(.اللغة الوطنية ادلشًتكة )شلا ؼللق إمكاانت أخرل للتعبَت  ا

ك ابلرغم من ذلك  ، كما اقًتحت  سابقا ، فاف  ىذه االسًتاتيجية ادلزدكجة لتبخيس  الفن تقوض نفسها. 
لسبب كاحد  ، كما رأينا ،ىو اف  ظلوذج الفن غَت اللغوم بوصفو رلرد احساس  ال عقلي ال يصمد اماـ 

ف للفن غَت اللغوم زلتول عقليا  يف هناية ادلطاؼ ، بل إف ىذه احلقيقة النقد . كعالكة على ذلك ، اتضح  أ
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تصبح كاضحة يف  حالة النحت عند  اليوانف األكائل  ك الذم يتضمن  زلتول يتسم بطابع ديٍت عميق. 
كعالكة على ذلك ، فإف ىذا التقويض الذايت سيكوف أكثر تطرفا إذا فاز ادلوقع )أ( على ادلوقع )ب( يف 

ية. لسبب اخر  ، اف كظيفة الشعر عند شاليرماخر تكمن يف التعبَت عن الذاتية  ك ىي بذلك سبثل النها
 أعلى قيمة أخالقية .

اصباال ، ما كاف مقصودا منو تبخيس الفن ربوؿ ، طوعا أك كرىا،  إىل نوع من التمجيد  ادلعريف ،الديٍت 
 كاألخالقي لو.

 

 . اجلدؿ8

ة األكىل تناكلت  قضااي اثنوية  ابدلقارنة مع تلك القضااي ادلركزية يف الفلسفة معظم اعماؿ شاليرماخر الفلسفي
من قبيل  ادليتافيزيقيا كنظرية ادلعرفة اك االبستيمولوجيا )على كجو اخلصوص ، األخالؽ ، فلسفة الدين ، ك 

،  Kantمثل  كانط  التأكيل(. كىذا راجع لوجود عدة منافسُت لو شلن اسهموا يف ىذه ادلسائل ادلركزية  )من
( ، االمر الذم  دفعو إىل تطوير موقفو  اخلاص Hegel، ىيغل Schelling، شيلينغ  Fichteفيشت 

بشأهنا .ككانت النتيجة فلسفتو يف اجلدؿ  "دايلكتيك " ، اليت بدأ بتقدؽلها على شكل زلاضرات يف عاـ 
 كحىت كانط كىيجل.( . )ك يوحي ىذا العنواف دبا كتبو كل من  أفالطوف كأرسطو ،1811

كبناء على ذلك ، فاف ما كتبو شاليرماخر يف  الدايلكتيك اظلا يشَت اىل اجتهادات كجد نفسو ملزما بو  ، 
خالفا لتلك القضااي الفلسفية اليت كاف ملما هبا ك متمكنا منها )كما ىو الشأف يف  فلسفة الدين ك 

، ك   15-1814ك  1811الصادرتُت تباعا يف   اذلَتمينوطيقا(.ىكذا صلد ربوال كاضحا بُت النسختُت
اللتاف  تناكلتا بشكل تقليدم  ك نظرم حبت قضااي   ميتافيزيقية ك إبستمولوجية  .ك النسخ االحدث  من 

كاليت جعل فيها شاليرماخر من 1833ك جزء من الكتاب الذم صدر سنة   1822احملاضرة  الصادرة سنة 
لدايلكتيك . )كلو أف "احملادثة" ىنا ال ال ربيل فقط على التواصل الشفهي فن احملادثة حلل اخلالفات جوىر ا

كلكن أيضا التواصل الكتايب ك حىت احلوار الداخلي للعقل اإلنساين (. كقد يوصف ىذا التحوؿ تقريبا أبنو 
 أفالطونية يف فلسفة اجلدؿ.-ربوؿ من  تبعية أرسطية  إىل  أخرل سقراطية 
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يرماخر يف الدايلكتيك بغرابتها  ، ذلك اهنا ال تتناكؿ قضااي من  فلسفة العقل ىذا ك سبتاز اطركحات شال
كادلنطق فقط  ك اظلا أيضا االبستيمولوجيا كفلسفة الدين )ك يعاجل شاليرماخر  بشكل خاص منطق ادلفاىيم 

 ك األحكاـ ؛حيث يتناكؿ القياس ادلنطقي بطريقة اختزالية منتقدة.(

 سنركز عليها ىنا(, اتسمت اطركحاتو اباليت:يف نسختو األخَتة )اليت 

يتعلق االمر دبا يسميو شاليرماخر " الفكر اخلالص "  كتفكَت ؼلتلف عن االىتماـ  ابلقضااي  اليومية أك  
قضااي الفن  ،ك ىو  الفكر الذم يهدؼ اىل احلقيقة كليس فقط  ربقيق غاايت عملية  أك اخًتاع ركاايت. ) 

في  انفصاؿ التفكَتين عن بعضهما  ؛ بل ابألحرل كالعلا متضمن يف االخر ك اف كاف شاليرماخر ين
 كالعكس ابلعكس.(

( 2( التطابق مع  الواقع ، كلكن أيضا )1كفقا شاليرماخر تتطلب ادلعرفة احلقيقية بطبيعتها ليس فقط )
كراء توضيحو  ذلذا  ( توافقا عادليا بُت الناس. الدافع الرئيسي3التماسك ادلنهجي مع   صبيع ادلعارؼ ، )

( ، حبيث ػلتاج ادلؤمنوف هبذه احلقيقة اىل التوجيو 1ادلوقف يكمن يف غياب طريقة زلددة لتحقيق الشرط  )
يف Manfred Frank(. )الباحث األدلاين مانفريد فرانك 3( ك )2الذم ػلققو  استيفاء  الشرطُت  )

 Das individuelle   الفرد العاـبو قراءاتو األكىل لدايلكتيك شاليرماخر  الذم قدمو يف كتا
Allgemeine (1985( يشدد على الشرط  )جاعال منو أساس قوة الطبيعة  التوافقية للحقيقة. 3 ,)

غَت أف مانفريد  فرانك اعًتؼ  يف الطبعة  الالحقة من قراءاتو  جلدلية شاليرماخر  أبف ىذا التأكيل  قد 
(. كيف نفس السياؽ , فاف مراجعة مانفريد فرانك لقراءتو 1)أغفل الواقعية اليت تنطوم عليها احلالة 
تقوض أيضا قراءتو  Das individuelle Allgemeineلدايلكتيك شاليرماخر  اليت قدمها يف 

األكىل ذلَتمينوطيقا شاليرماخر ، ك اليت أتسست كفقا لطبيعة االصباع يف احلقيقة  ك اذباىو للقوؿ ابف التأكيل  
اء مستمر  للحقائق حوؿ  ادلعٌت  كذلك من خالؿ تطوير التأكيالت ، ك ىو ادلوقف ينشا من خالؿ  بن

. ليس من ادلستغرب ابلنظر إىل مدل قوة  H. Gadamer. الذم عرب عنو ىانس جورج غادمَت
الشركط الثالثة ادلذكورة فقط ، اف يعترب شاليرماخر ادلعرفة  احلقيقية ليست سول  "فكرة"  ؽلكننا من خالذلا  
إحراز تقدـ ، ك ليس شيئا ؽلكننا ربقيقو على االطالؽ. )كليس من قبيل الصدفة أف ىذا ادلوقف يشبو مواقفو 
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الرمسية يف التأكيل كنظرية الًتصبة اليت تذىب للقوؿ أبف الفهم الصحيح لشخص ما كالًتصبة الصحيحة لنص، 
ققهما فعال.  )ك ىذا توجو  ركمانسي ما علا إال ىدفاف ؽلكننا اف نقًتب منهما ، كليس ىدفُت ؽلكن أف ضل

 ابألساس.(

كتعترب جدلية شاليرماخر منهجية إىل حد كبَت لتحقيق ىذا التقدـ. كيسَت ىذا ادلشركع بسالسة نسبيا فيما 
(, طور شاليرماخر  مبادئ معينة 1(. على سبيل ادلثاؿ ، فيما يتعلق ابلشرط )2( ك )1يتعلق ابلشرطُت )

ادلفاىيم بشكل صحيح )ك ؽلكن التعبَت عن ىذا بلغة معاصرة من خالؿ احلديث عن تتعلق  بكيفية تشكيل 
"ضلت   : ادلفاىيم العليا  ،  ادلفاىيم الفرعية ك ادلناقضة كىي العملية اليت عرب عنها افالطوف ابستعارة  

شابو  دبعٌت اختالؼ التصنيفات  رغم الت " Carving Nature at Its Jointsالطبيعة يف االكصاؿ  "
( يعًتؼ شاليرماخر ابف  مهمة تشكيل معرفة كلية ىي غَت شلكنة 2يف األصل (. ك ارتباطا ابلشرط  )

ابلطبع  ، اال انو يشَت اىل  ما يعتربىا   إجراءات "ذبريبية " ك "تنظيمية "   تسمح  بتجميع أجزاء ادلعرفة 
 كتشكيلها  معا يف كل متماسك.

(نتيجة دلشكلتُت رئيسيتُت .بداية ، 3ت خاصة  فيما يتعلق ابلشرط )غَت أف  ىذا ادلشركع كاجو  صعواب
كالف الوصوؿ اىل اصباع كلي كاضح ك معلن  بُت االفراد امر صعب ، أشار شاليرماخر اىل  عقبة أخرل يف 
طريق ىذا االصباع اك حىت احراز تقدـ  كبَت ابذباىو  ، تتعلق ابالختالفات العميقة بُت اللغات ك أظلاط 

تفكَت ادلختلفة. كقد فشلت   زلاضراتو يف  اجلدؿ يف إغلاد طريقة كاعدة للتعامل مع ىذه ادلشكلة. كػلاكؿ ال
القياـ بذلك بطريقتُت ، كلكن دكف صلاح يذكر .تذىب ادلقاربة األكىل للقوؿ بفرضية  1822إصدار عاـ 

ل اف ىذه ادلفاىيم تتطلب "ادلفاىيم الفطرية" ادلشًتكة بُت اجلميع )مع بعض اخلصوصيات  ، من قبي
أحاسيس لكي تتحقق(. ىذا ابلتأكيد حل ادلشكلة, كلكنو يتعارض مع موقف شاليرماخر الذم نشأت  
منو ادلشكلة يف ادلقاـ األكؿ ، ك القائل  بغياب أرضية مفاىيمية  مشًتكة بُت صبيع اللغات )أك حىت بُت 

فقد دعت   1822بة الثانية اليت جاءت هبا  نسخة  عاـ األفراد الذين يشًتكوف  يف  لغة معينة(. اما ادلقار 
إىل  ضركرة تطوير اتريخ كامل لالختالفات ادلذكورة  ك البحث يف كيفية نشوئها. غَت أف ىذا االقًتاح يبدك 

 تشتيتا للمشكلة كليس حال ذلا.
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حيث ذىب  1833ك يبدك اف شاليرماخر قد استسلم ذلذه ادلشكلة يف اجلزء الصادر من كتابو يف عاـ 
للقوؿ ابف تقتصر الدايلكتيك على "رلاؿ لغوم "زلدد . كاف ظل متمسكا يف نقاط أخرل ابألمل يف إغلاد 
أرضية مشًتكة توحد "اجملاالت اللغوية" ادلختلفة. فأم حل يفكر بو ؟  قد تكوف اإلجابة متضمنة يف زلاضرة  

غة كونية . يف ىذه احملاضرة يدفع بشاف ل Leibnizالذم قدمها حوؿ  أطركحة  ليبنيز  1831عاـ 
عندما قاؿ بوجود  أرضية  مفاىيمية مشًتكة يتقامسها اجلميع ، ك  ztfumfLشاليرماخر ابطركحة ليبنتز 

 1822اليت تتشكل داخل لغة كونية  )ىذا أيضا دبثابة تشكيك يف الفكرة اليت ركج ذلا يف زلاضرات  
لك ؽلكن  مستقبال  ربقيق  ىذه  األرضية ادلشًتكة اليت اخطأ ادلتعلقة ب  " ادلفاىيم الفطرية "( . كمع ذ

ليبنتز عندما تصور كجودىا سلفا ،  بفضل العلـو  . كذلك من خالؿ االنفتاح على  إمكانيات االقتباس  
من ادلوارد ادلفاىيمية  للغات األخرل اليت اثبتت فائدهتا العلمية.كفقا شاليرماخر فاف ىذه  العملية قيد 

ذ ابلفعل ،  كاليت ؽلكن ربقيقها إما عن طريقة اقتباس  الكلمات األجنبية أك من خالؿ ترصبتها إىل التنفي
اللغة اذلدؼ  كفقا للطريقة الدقيقة اليت تدعو اليها نظرية الًتصبة. كيضيف شاليرماخر أبف ىذا احلل يتطلب 

تفكَت اك شعب على اخر . ىذا ضركرة التخلص من االحكاـ ادلسبقة  بشاف تفوؽ اللغة األـ ، طريقة ال
يبدك اكثر  حل  كاعد من قبل  شاليرماخر ذلذه ادلشكلة . غَت أنو مل يعيش طويال دبا  يكفي  لتطويره 
ابلتفصيل اك اكمالو حلل اخلالفات بُت اللغات. كادلشكلة الثانية ، كردبا األكثر إاثرة للدىشة ، ىي أف 

ا موضوعيا لكيفية حل اخلالفات من خالؿ احلوار داخل "اجملاؿ زلاضرات شاليرماخر يف اجلدؿ ال تقدـ سرد
 اللغوم".

كمع ذلك ، فمن ادلمكن ىنا أيضا ، حلسن احلظ ، تكملة زلاضرات اجلدؿ دبواد إضافية تذىب يف ىذا 
نظرية االذباه  إىل أبعد من ذلك. احد النصوص  ادلهمة  يف ىذا الصدد ىو مقاؿ شاليرماخر ادلبكر ضلو 

( ، كاليت تتناكؿ  1799) Toward a Theory of Sociable Conduct االجتماعي للسلوؾ 
على كجو التحديد فن احملادثة داخل  اجملاؿ اللغوم . كيؤكد ىذا ادلقاؿ ادلبكر على أعلية االقتصار على  

ف  تبدأ إغلاد "زلتول" مفاىيمي يشاركو الشخص مع زلاكره اك زلاكريو. كبناءا على ىذا يوصي شاليرماخر اب
احملادثة بنوع من احلد األدىن من التقدير دلا عرفو الشخص عن  ادلهنة  ، اكاخللفية التعليمية اك الطبقة 
االجتماعية حملاكره. كلكن على الشخص العمل على ربديد كاستغالؿ ادلزيد من ىذا احملتول ادلشًتؾ .ك 
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شككة  ، كلكن بدال من ذلك بدىاء بشكل يوصي شاليرماخر اف تتم ىذه العملية بطريقة غَت رمسية اك م
غَت مباشر  كمثل التلميح  اكالسخرية بشاف ىذا احملتول ادلشًتؾ  )بعد ذلك ، إذا كاف ىناؾ ذباكب من قبل 

 احملاكر, ؽلكن اذ ذاؾ  االنتقاؿ اىل معاجلة مباشرة  للمحتول ادلشًتؾ(.

مينوطيقا ك الذم ضمنو تنقيحا دلا قيل سابقا   نص مفيد يف ىذا الصدد يتعلق دبا كتبو شاليرماخر يف اذلَت 
 كما ىو موضح يف جانبُت: 

)أ( غلب اف  يقتصراحلديث  على احملتول ادلشًتؾ قبال بُت ادلتحاكرين. لكن كما رأينا سابقا ، فاف ما كتبو  
شاليرماخر   يف زلاضرات حوؿ اذلَتمينوطيقا ظل  مشككا يف  أف الناس يتشاركوف حقا يف احملتول 
ادلفاىيمي. كابلتايل، فإنو من ادلفًتض اآلف أف يضع حدا ادىن للمحادثة ادلثمرة اىل حد ما اقل من   ادلشاركة 

 الدقيقة.

)ب( كما  نستنتج من خالؿ تصوره اذلَتمينوطيقي  أنو سيقل  تركيزه االف على اكتشاؼ القواسم ادلشًتكة  
سيعمد بدال من ذلك اىل " تنقيح تلك  القواسم ادلوجودة   القبلية  ، أك حىت القواسم ادلشًتكة التقريبية  ،ك

 سلفا مستعينا برباعة بفن التأكيل.

كأخَتا، توفر كتاابت شاليرماخر يف اذلَتمينوطيقا جزءا آخر من حلو ادلفقود على  ما يبدك دلشكلة التوصل 
الواضح أف التوصل إىل أم  إىل اتفاؽ  من خالؿ احملادثة ، سواء بُت السياقات اللغوية اك داخلها . كمن

سيعتمد على فن التأكيل عند  ادلتحاكرين. كعليو ، فإف زلاضرات  الدايلكتيك تؤكد اتفاؽ من خالؿ احلوار 
صراحة على تبعية الدايلكتيك للهَتمينوطيقا  )ك العكس ابلعكس( .تصور شاليرماخر للهَتمونيطيقا   
كمبحث كوين  يضمن تطبيقو على احملاداثت ك قد ذكر شاليرماخر نفسو  أنو يف بعض األحياف يطبق  

ادئ التأكيل  يف  سياؽ احملادثة .ابختصار  ، فإف ىَتمينوطيقا شاليرماخر نفسها تشكل عنصرا ىاما من مب
 فنو اخلاص  يف التوصل إىل اتفاؽ من خالؿ احملادثة.

كخالصة القوؿ ينبٍت التصور النهائي دلفهـو الدايلكتيك عند شاليرماخر ابعتباره زبصصا  يوفر رلموعة من 
الفات اللغوية يف احملادثة،   داخلية كانت اك متضمنة)مشاهبة لتلك  اإلجراءات اليت اإلجراءات حلل اخل

صلدىا  يف اذلَتمينوطيقا اخلاصة بو( .كىذا التوقع  يصادؼ ىو أيضا  اىل حد كبَت خيبة أمل يف زلاضرات  
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أمعرفة  كيف  الدايلكتيك نفسها . كمع ذلك ، إبمكاننا متابعة نصوصو األخرل يف الدايلكتيك  من أجل
 توصل شاليرماخر  حلل ذلذه ادلهمة.

كفيما يلي نقطة أخَتة ينبغي ذكرىا يف ىذا الصدد. أكثر دكافع شاليرماخر البارزة لتطوير مثل ىذا الفن من 
احملادثة ىو فلسفة ادلعرفة اك االبستيمولوجيا ادلذكورة أعاله. قد  ال يكوف ىذا دافعا جيدا يف النهاية لكن 

لديو دكافع مستقلة  ك زلفزة من كراء ىذا الفن . كىكذا فاف ما كتبو شاليرماخر عن ليبنتز  شاليرماخر
ztfumfL  ػلمل دافعُت اثنُت مرتبطُت ابجلانب الثقايف ادلشًتؾ لفن احملادثة  :  1831عاـ 

حلوار ادلثمر  أكال ، اىتماـ شاليرماخر  ابإلنسانية صبعاء يف  تنوعها  يشكل دافعا أخالقيا من أجل تعزيز ا
 بُت الثقافات .

اثنيا ، احلكمة  ليست  حكرا على ثقافة ما  ،  ك اظلا تتوزع بُت العديد من الثقافات ك ىذا  يشكل سببا  
آخر للدخوؿ يف ىذا احلوار .ليقوؿ شاليرماخر ابف  اعتبارات شلاثلة تساعد على تربير اجلانب الثقايف من 

 Toward a ضلو نظرية للسلوؾ االجتماعياؿ شاليرماخر  الفن أيضا. يف سياؽ اخر ، يقدـ مق
Theory of Sociable Conduct  دافعا آخر كراء اجلانب الثقايف من الفن. يف ىذا ادلقاؿ ال

يشَت شاليرماخر بعد اىل الدافع االبستيمولوجي  ، كلكن بدال من ذلك يركز  على الفوائد ادلباشرة ادلتوقعة  
راد اجملتمع ، كال سيما اثراء ادلنظور اخلاص  بكل فرد من خالؿ إدماج كجهات النظر من زلادثة مثمرة بُت أف

ادلختلفة بُت الناس. كيقوؿ شاليرماخر مرة أخرل  اف اعتبارات شلاثلة تساعد على تربير اجلانب الثقايف من 
الثقافات ك من   الفن أيضا. ابختصار حىت لو اتضح اف  الدافع االبستيمولوجي  لتطوير فن احملادثة بُت

 داخلها  غَت مقنع، فاف ىذا الفن التزاؿ لو  قيمة ألسباب أخرل أيخذىا شاليرماخر بعُت االعتبار.

أخَتا ، ذبدر اإلشارة إىل بعض ادلواقف األخرل اليت طورىا  شاليرماخر يف اجلدؿ ، كإف كاف ذلك بشكل 
ة مفاىيم أك أفكار أك إدراكات قبلية اك ذبريبية حبثة أكثر إغلازا. أحد مواقفو الالفتة للنظر ىو إنكاره كجود أي

.ك اظلا ىي  نتاج الوظيفة "الفكرية" كحدىا أك الوظيفة "العضوية" كحدىا .بل إف كل ذلك ىو نتاج كلتا 
 بنسب سلتلفة  من حالة إىل أخرل.-الوظيفتُت
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س ادلسافة  ادلمتدة  بُت كبشكل أكثر ربديدا ، فاف تصور شاليرماخر ذلذا الوضع غلعل  كل شيء على نف
التصورات   العقلية القصول للوجود  اك هللا ك الفوضى العضوية القصول  لألحاسيس. ىذاف احلداف ال 
يلتقياف،   فالوجود اك هللا  فكرم عقلي  اما فوضى االحاسيس فهي عضوية . ك ىي مع ذلك  ال تشكل 

 ذاهتا مفاىيما، أفكارا أك إدراكات  ابدلعٌت الدقيق. مثاال مضادا للموقف ادلذكور للتو ، ألهنا ليست يف حد

كما اسلفنا، أطركحة شاليرماخر ادلتعلقة ابدلفاىيم تذىب للقوؿ ابف ادلفاىيم تتحدد انطالقا من عالقات 
تضمن يف ادلفاىيم الكربل   ك تتباين مع ادلفاىيم ادلالزمة ك التابعة ذلا ،  ك تستوعب ادلزيد من ادلفاىيم يف 

مفهـو "الوجود"  اك يف احكاـ اكىل تتعلق ابألحاسيس حاالت خاصة -ك يشكل االندماج يف الال ظلها.
 يف ىذين احلدين من التسلسل اذلرمي ادلفاىيمي.

موقف اخر يعرب عنو شاليرماخر يؤكد من خاللو  أف التمييز الكانطي بُت األحكاـ التحليلية كاألحكاـ 
بدك أف أحد أسباب ىذا ادلوقف يكمن يف رأيو أبف صبيع األحكاـ ذات االًتكيبيةىو رلرد سبييز "نسيب". كي

 Villard Van Ormanطابع ذبرييب جزئيا )كىو اعتبار ذىب اليو الفيلسوؼ  ك ادلنطقي األمريكي 
Quine كلكن يبدك اف شاليرماخر يعتقد، دبعٌت اك ابخر  ، ابنو ينبغي لنا اف نقرر  السمات ادلميزة .)

 ا  ك عددىا، ك من مث االحكاـ  التحليلية أك الًتكيبية ك عددىا.دلوضوع مفهـو م

السمة األخَتة من دايلكتيك شاليرماخر أكثر ارابكا. يشَت شاليرماخر يف نقطة معينة اىل انو  بريد رسم 
مسار كسط بُت الدايلكتيك  القدًن الذم كاف منفتحا ك لكنو كاف أيضا مشككا  ،  ك بُت دكغمائية 

، اليت   جعلت كل شيء زلددا من  قبل انطالقا من مبدأ  ديٍت مفًتض مقدما. كقد سبقت   السكوالئية
اإلشارة اىل تراجعو عن ىذا ادلوقف  السابق. لكن ماذا عن  ىذا التنازؿ  األخَت؟ ىذا أيخذ ىذا الطرح 

 شكل  "مرجعية متعالية" أك هللا ك الذم ىو:

لك  تلك اليت تتعلق ابلفكر  ك الواقع  ، ك الفكر ك اإلرادة  ( خلف كل ىذه  االعًتاضات  ، دبا يف ذ1) 
 ، ادلفهـو ك احلكم.

 ( ادلسؤكؿ عن   الوجود  )على الرغم من  اف الوجود  نفسو  كراء  ىذه االعًتاضات(.2) 

 ( دافع أساسي مرافق لكل زلاكالت ادلعرفة.3) 
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 بدال من ذلك   ؽلكن الشعور بو. ( ال  ؽلكن التفكَت بو اك  التعبَت  عنو لغواي  كلكن4ك ) 

ىذا كلو غامض نوعا ما .على سبيل  اف االفًتاض الفلسفي ادلنطقي من قبيل احلديث عن  "مرجعية متعالية  
" أك هللا على اعتبار  انو  أبعد من اف يكوف متطابقا مع الوجود ذلو امر غامض. االمر نفسو أيضا ابلنسبة  

 دافع  خلف كل زلاكالت ادلعرفة.للطريقة ادلفًتضة الف تكوف  ال

 
. 

 (.  فلسفة األخالق)االيتيقا9

 مر فكر شاليرماخر األخالقي دبرحلتُت متداخلتُت زمنيا :

. يف بداية ىذه ادلرحلة  1803اىل حدكد عاـ  1780ادلرحلة األكىل كانت حامسة ك  امتدت من أكاخر عاـ 
 On the Highest Good المسىيف اخلَت اكتب شاليرماخر ثالث مقاالت مل تنشر ىي : 

( كيف 1792-3)  On What Gives Value to Life( ، يف  ما يعطي قيمة للحياة1789)
( . تضمنت ىذه ادلقاالت ىجوما متواصال على نظرية   كانط 1790-3) On Freedomاحلرية 

قد األخالقية اخلطوط العريضة لن : األخالقية. يف هناية ىذه ادلرحلة نشر شاليرماخر عملو ادلطوؿ
(  حيث 1803)  Outlines of a Critique of Previous Ethical Theoryالسابقة

 عمل على تطوير ىجومو على  النظرية األخالقية السابقة لكانط بشكل نقدم  أكثر مشولية  كمنهجية.

 فكانت على النقيض أساسية بشكل رئيسي. 1800اما  ادلرحلة الثانية كاليت بدأت حوايل عاـ 

 Draft of( مسودة األخالقيات 1800)  Soliloquiesادلناجاة  : إىل ىذه ادلرحلة تنتمي  اعمالو 
an Ethics (1805-6 ( ، إضافة اىل كتاابتو األكثر نضوجا يف فلسفة  األخالؽ )دبا يف ذلك استكماؿ
 , فضال عن عدد من ادلسودات الالحقة(. 13-1812مسودة الفًتة  

تذىب كلها يف اذباه   يف اخلَت االمسى  ،يف ما يعطي قيمة للحياة ، ك يف احلرية: كىلادلقاالت  الثالث األ
انتقاد كرفض ادلبادئ ادلركزية  يف فلسفة كانط األخالقية.  ك ك يرفض شاليرماخراطركحات عديدة عند كانط  
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 mussus،ابألخص ادراجو للسعادة اليت ربققها الرغبات األخالقية ضمن اخلَت االمسى  ]
ummus ؛ موقف  كانط من  قبلية األخالؽ الكامنة يف االنساف  ؛موقفو من احلياة  اآلخرة، من الركح "]

؛ تضارب موقف كانط بشاف  احلتمية  السببية ”postulates“، ك من هللا ؛ أيضا مذىب  "ادلسلمات"
الغَت   noumenالنومُت   ك احلرية ادلطلوبة للمسؤكلية األخالقية كما يًتتب على ذلك من جلوء إىل رلاؿ 

زلدد سببيا كمركز  للحرية  )يف كتابو يف احلرية  غلادؿ شاليرماخر أبف صبيع تصرفات اإلنساف زلددة سببيا  
 ، كلكن ىذا ال يتعارض مع احلرية ادلطلوبة للمسؤكلية األخالقية(.

يتو اخلاصة  يف  ىناؾ رلاؿ آخر من اخلالؼ مع كانط يشكل مفصال طور من خاللو  شاليرماخر نظر 
 categoricalاألخالؽ.  ينبٍت ادلبدأ األخالقي األساسي يف فلسفة كانط ادلتعلق ب "االمر ادلطلق 

imperative” كفقا  لشرط  اك غاية تفيد إبمكانية تعميمو على صبيع الناس .لكن شاليرماخر  يرفض "
، يعًتض شاليرماخر  يف ادلناجاة، كمن مث  ةيف  ما يعطي قيمة للحيا : ىذا ادلوقف بطريقتُت. بداية يف كتابو

على  فكرة كونية االخالؽ .بدال من ذلك يؤكد ربت أتثَت فلسفة  ىَتدر )كبعض شلن أتثركا أيضا هبَتدر من 
، ك أصدقائو الركمانسيُت ( على قيمة التنوع أك االفردية  حىت Schiller، شيلر   Goetheقبيل  غوتو

الصدد ، ال يدافع شاليرماخر عن  التميز  األخالقي دلختلف اجملتمعات البشرية  يف اجملاؿ األخالقي. يف ىذا
ذباه اجلنس البشرم ككل )ىذا كاف دافع ىَتدر الرئيسي( ، كلكن أيضا عن سبيز الفرد أخالقيا  ذباه رلتمعو 

شاف يتبٌت شاليرماخر موقفا شلاثال ب On Religionيف الدين )كىو أيضا موقف ىَتدر(. )يف كتابو 
التنوع الفردم ك االجتماعي يف اجملاؿ الديٍت .ىذا التنوع ؽلتد بطبيعة احلاؿ من  اآلداب كالدين إىل رلاالت 

 أخرل.(

من انحية اثنية يرفض شاليرماخر "االمر القطعي" الكانطي  على النحو احملدد يف عبارة : شرط االتساؽ 
يرماخر  أتييد فكرة كانط  عن خضوع  الواجب ؽليل شالادلناجاة ك  الدين يف  : الكوين . يف كتابيو

األخالقي  خلَت اإلنسانية ، كلكن ليس انطالقا من ادلعٌت الكانطي ادلتعلق ابلطبيعة العقالنية ادلشًتكة  , ك 
يناقش شاليرماخر   يف  الديناظلا بناءا على  تصور ىَتدر بشاف التنوع   ك التشابو بُت البشر. )يف كتابو 

 أفكار يف  فلسفة التاريخ  ك اإلنسانيةي دلبدا  اإلنسانية انطالقا من فلسفة ىَتدر يف كتابو  البعد التارؼل
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Ideas for the Philosophy of History of Humanity [1784-91 مؤكدا على ]
 أعلية الدكر الذم لعبتو ادلسيحية يف تقدـ البشرية ك  ، كأتكيل تدرج التاريخ(.

زدكج الذم عرب عنو شاليرماخر يثَت مشكلة تتعلق دبا إذا كانت القيم األخالقية يف يبدك  اف ىذا ادلوقف ادل
اجملتمع أك الفرد يف صراع مع ادلثل اإلنسانية . على سبيل ادلثاؿ ، ماذا عن  رلتمع أدلانيا النازية أكعن  ىتلر  

من أشكاؿ التميز  يتجاكز شاليرماخر ىذا االحراج من خالؿ قولو  احلد ادلناجاةيف كتابو   ?كفرد 
. كعليو فهو يعرب عن التزامو ابلتميز   االخالقي كالفردم مدافعا عن تلك اليت تتوافق مع ادلثل العليا لإلنسانية.

أبف الشخص غلب أف يكوف فردا "دكف انتهاؾ القوانُت اإلنسانية"   : األخالقي أك التفرد يف كما يف عباراتو
ثل اإلنسانية بطريقتو اخلاصة" ، كأف ما ؽلتلك قيمة ىو" كجود  ،  اك قولو أف "كل إنساف غلب أف ؽل

الشخص اخلاص  كعالقتو اإلنسانية". كبشكل شلاثل ، ينتصر شاليرماخر القًتاف التنوع األخالقي أك الفردية 
 دبتطلبات قياس التوافق مع سلتلف  األنواع أك اجملتمعات على نطاؽ أكسع .

" كاجلانب  "الكوين " لألخالؽ يشكل eigentümlich» اجلوانب ادلميزة كال يزاؿ ىذا التوتر البناء بُت 
ادلبدأ األساسي حملاضرات شاليرماخر األخالقية الناضجة. حيث يببدا شاليرماخر ابلقوؿ اف ىناؾ اشكاال 
ود عامة أك نظائر ذلذا التوتر البناء موجودة كحقائق كونية يف الطبيعة كأف صبيع الكائنات غرب مطلقة الوج

ربمل مثل ىذا التوتر. كبشكل أكثر ربديدا ،فاف  احلياة كلها يف توتر بُت االستقاللية  ك بُت ادلشًتؾ 
االجتماعي . كينطبق ىذا التوتر على احلياة النفسية لإلنساف. كمنو يستمد الواجب أخالقي للشخص 

 نفسو.

بداية،  اليس شاليرماخر مذنبا ىنا دبا  يثَت ىذا ادلوقف بعض األسئلة اليت مل تتضح اإلجاابت عنها سباما. 
يسمى "مغالطة طبيعية" ، اليت ىي زلاكلة الستنتاج ما " غلب "من خالؿ من "ىو" ؟  تتوقف اإلجابة عن 
ىذا السؤاؿ على الطبيعة الدقيقة الشتقاقو للواجب األخالقي من احلقائق الكونية للطبيعة. كىذا  أمر يكتنفو 

 غموض. 

ًتكيب القواسم ادلشًتكة مع الفردية اف يكوف على حد سواء  حقيقة ال مفر منها حوؿ اثنيا، كيف ؽلكن ل
الطبيعة البشرية  ككاجبا اخالقيا ؟ )على سبيل ادلثاؿ، كألننا ال نستطيع مشاركة أية مفاىيم, فنحن أيضا ال 
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اف ذلذا اللغز نستطيع  مشاركة أم من  ادلفاىيم األخالقية على كجو اخلصوص( ؟ ىناؾ اجابتاف زلتملت
.االكىل  قد تستحضر  قوؿ شاليرماخر ابحلتمية كالتوافق : اف ظلط الوجود أك السلوؾ ال مفر منو ك ال ػلوؿ 
يف نظره دكف الواجب  األخالقي.ك اإلجابة الثانية تستحضر حقيقة اف ىذا الًتكيب يتفاكت تدرغليا  بُت 

 ض درجة اعلى.الفردية األخالقية ك بُت الواجب األخالقي الذم يفًت 

ابإلضافة إىل ادلبدأ ادلركزم الذم نوقش للتو ذبدر اإلشارة ابختصار اىل ثالث جوانب أخرل يف كتاابت 
 شاليرماخر األخالقية الناضجة ،   نذكرىا إبغلاز: 

)أ( كما ىو مبُت يف حجتو السابقة، فاف التصور الناضج لشاليرماخر عن فلسفة  األخالؽ  ىو انطولوجي 
اس  بدال عن كونو ذا طابع الزامي : فهو يتأسس كفقا لتجلي العقل يف الطبيعة ، كمن مث فهو يتعلق يف األس

 ب  "ىو اكثر من "غلب". 

)ب( بناءا على ىذا  )مع مراعاة  دكر "العقل" الذم ذكر للتو ( ، ال تتعلق فلسفة األخالؽ يف األساس  
كنها بدال من ذلك ترتبط  ابإلدراؾ ، أك بشكل أكثر دبسألة ادلشاعر ،اليت يرل اهنا زبتلف عنها،   ك ل

 ربديدا تًتاكح بُت ما ىو شعور أخالقي ك  ادراؾ  أخالقي. )ك يتفق ىنا شاليرماخر مع كانط( .

)ج( كبناء على ذلك مرة أخرل )كلكن ىذه ادلرة مع مراعاة غلبة التصور االنطولوجي على االلزاـ ادلذكور 
لسفتو يف  األخالؽ اىل مذىب اخلَتات،  مبدأ الفضيلة ، ك مبدأ الواجبات, أعاله (  يقسم شاليرماخر ف

 كفقا ذلذا التسلسل حسب  األكلوية ، أك مركزية اخلَتات مقارنة ابلفضائل ك الفضائل  مقارنة ابلواجبات.

ى مزيج امث رغم أعليتها  ،اال اف اعماؿ  شاليرماخر يف فلسفة  األخالقي مل ربقق صلاحا كبَتا. فهي ربتوم عل
من فلسفة االخالؽ ،  الفلسفة السياسية كادليتافيزيقيا ، نظرية ادلعرفة كفلسفة العقل ؛ ينتقل بينها شاليرماخر  
ذىااب كإاياب مًتاكحا بُت مزاعم مذىلة كمطالبات اعتيادية  )مع القليل جدا بينهما ( ؛ مع  طبقة  مسيكة من 

ا يًتؾ انطباعا ابف شاليرماخر  بعد أف كضع األسس األكىل  الغموض  ك أخرل رقيقة من ادلنهجية  . ىذ
 من عملو يف  فلسفة األخالؽ ،مل غلد ما يضيفو دللء ساعات زلاضراتو  يف قاعة اجلامعة .
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 . الفلسفة السياسية كاالجتماعية10

احدل اقوالو  فلسفة شلَتماخر السياسية كاالجتماعية متناثرة يف  عدد كبَت من أعمالو على فًتات سلتلفة.
األكثر منهجية ،  ك  كتاابتو األكثر إاثرة لالىتماـ  ىي تلك اليت ضمنها يف زلاضراتو عن نظرية الدكلة ،  ك 

 .1833ك  9-1808اليت ألقيت بُت  الفًتتُت 

بشأف السياسة الدكلية ، فاف موقف شاليرماخر جد متاثر بفلسفة ىَتدر   ك ذلك من خالؿ مناداتو ب: 
 ابحًتاـ أخالقي بشكل متساكم لكل الشعوب على  رغم اختالفها كتنوعها. ك قد كضح موقفو التزاـ كوين

em 6hke Hf tm gksut em zfit  (1792–3 ;)ىذا يف كتبو  " يف ما يعطي قيمة للحياة 
على شكل التزمل  3msfsmquftm (1800"  ( " ادلناجاة 1799) "em itsfefmm "يف الدين 

من قبيل ما   1831َتدر عن اإلنسانية  . نفس ادلوقف صلده حاضرا يف كتاابتو الالحقةابلتصور  ادلثايل  ذل
 بشاف كونية اللغة. ztfumfLكتبو عن  أطركحة ليبنتز 

فيما يتعلق ابلسياسة احمللية: كاف شاليرماخر دائما متحفظا إىل حد ما خبصوص القضااي الدستورية 
الدؽلقراطي لكنيسة مثالية كما –ورة الفرنسية ك تصوره اجلمهورم األساسية.بفعل ربمسو يف مرحلة الشباب للث

عرب عنها يف كتابو "عن الدين "  اصلذب شاليرماخر بقوة اىل ظلوذج اجلمهورية ك الدؽلقراطية كما فعل كل من 
دل ىَتدر ك شليغل.لكنو يف كتاابتو الالحقة اكد على اعتبار االصباع شرطا لقياـ الدكلة احلقيقية. ك اف اب

تعاطفو مع  اشكاؿ احلكم االرستقراطي ك ادللكي. ىكذا يف زلاضراتو حوؿ نظرية الدكلة  للفًتة من 
غلادؿ شاليرماخر  ابف  الدكؿ األصغر ىي   بطبيعة احلاؿ دؽلقراطية ، اما الدكؿ الكبَتة  1829-1833

 فهي أرستقراطية بكل أتكيد.

عة احلاؿ دؽلقراطية كبَتة ك "أعلى" ىم بطبيعة احلاؿ كيقوؿ إنو  يف حُت أف أصغر ك "أقل" الدكؿ بطبي
 األرستقراطية أك ادللكي.

. لليرباليةبيد أف السياسة الداخلية اليت ينتهجها شلَتماخر تتسم بقدر أكرب من االراديكالية فيما يتعلق اب
ن  الفًتة )كىو ىا ىنا مرة أخرل مدين لػهَتدر(  ك قد عرب عن ىذا التصور بشكل ابرز  يف  عملُت م
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 mlkii k  htmia mi 3mefkust : مقالو ضلو نظرية للسلوؾ االجتماعي  1799
2mmiuee    ، حيث يدافع عن ضركرة كجود رلاؿ حر ، يقصد بو الدكلة  احلرة  للتفاعل االجتماعي

 emبغية جعل من التطور ك  التواصل الفردم  شلكنا .ليعًتض شاليرماخر بقوة يف كتابو  يف  الدين 
itsfefmm   على  تدخل  الدكلة يف الدين ، جاعال ربرير الدين من ىذا التدخل أساسيا لتحقيق التطور

 الديٍت ك معربا أيضا عن اسوء اشكاؿ ىذا التدخل ادلمارس من قبل الكنيسة.

ل ,  إىل جانب مواقف أخر 13-1812مواقفو  الليربالية ىذه  ال تزاؿ ابرزة يف كتاابتو عن األخالؽ للفًتة  
عرب من خالذلا عن   اعًتاضو على تدخل الدكلة يف اجلامعات. كال يزاؿ األمر زلوراين يف الفكر السياسي 
لشاليرماخر يف زلاضراتو ادلتأخرة اليت كانت أكثر ربفظنا بكثَت حوؿ نظرية الدكلة   يف الفًتة من 

الدين كالعلم تقع خارج نطاؽ  ، حيث غلادؿ أبف اجملاالت الثالثة اللسلوؾ االجتماعي ،   1833اىل1829
 السلطة الشرعية للدكلة مقرا ابف الدكلة الربكسية احلالية ال ترقى ذلذا النموذج األعلى.

استمر على ىذا النهج  الليربايل أيضا.  لشاليرماخر عدة  1830خطاب إعًتافاتو يف  أكغسبورغ لعاـ 
يكمن يف ضركرة ربرير اجملاؿ الذم تتطور فيو   أسباب   لدفاعو الواسع  عن ىذه  الليربالية, كلكن أعلها

ذات الفرد. كيويل شاليرماخر اىتماما خاصا دلسألة العالقة الصحيحة بُت الدين كالدكلة كغَتىا من 
يشَت  شاليرماخر إىل اثنُت من أىم أسباب ربرير   -السياسية. يف كتابو " يف الدين"-ادلؤسسات االجتماعية

كال ، نظرا لقيمة النزعة الفردية يف الدين  اىل جانب  التطور ادلستقل  يف  أشكاؿ الدين من تدخل الدكلة: أ
الدين ادلتعددة.  كاثنيا ألف  تدخل الدكلة يفسد طبيعة الدين . على سبيل ادلثاؿ ، اسناد  ادلناصب القيادية 

دال من تلك داخل الكنيسة ألشخاص غَت مناسبُت  )مثل رجاؿ  ؽلتلكوف مهارات ك دكافع دنيوية  ب
الدينية( ك تزييف كظائف  سياسية بناءا  على أسرار دينية مثل ادلعمودية كالزكاج.  ك غلادؿ شاليرماخر أبف 

كىو ادلوقف الذم ذىب   -ادلركز االجتماعي السياسي احلقيقي للدين غلب أف يكوف بدالن من ذلك العائلة 
( . كىو عمل يصور بطريقة 1806)  2hifmeskm E tلتوضيحو الحقنا يف كتابو  عشية عيد ادليالد 

 أدبية نوعنا من التداخل ادلثايل بُت الدين ادلسيحي ك  احلياة األسرية.
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كمن احلاالت اذلامة كادلثَتة لالىتماـ بصفة خاصة اليت طبق فيها إصراره العاـ على ربرير  الدين من تدخل 
وقف شلاثل من خالؿ اتكيلو  شديد التعاطف مع الدكلة ، حالة يهود بركسيا. )كمرة أخرل ، سبقو  ىَتدر دل

يهودية القدؽلة كانتقاد  القوم دلعاداة السامية.( يف ابعض اعمالو األكىل حوؿ  على موضوع  سبكُت  اليهود 
 zteetim mmاالاىوتية ك رسالة مفتوحة من األسر اليهودية -يف بركسيا, رسائل دبناسبة  ادلهمة السياسية

eht eeekmfmm mi eht 7msfefeks- htmsmefeks  kma kmi eht ettm zteeti 
mi 7tlfmh  mumthmsitim  (1799 يقوؿ  شاليرماخر أبف من حق اليهود تلقي  كامل ,)

ادلواطنة كاحلقوؽ ادلدنية ، شريطة أف يتنازلوا يف احتفاالهتم الدينية إىل حد يسمح ذلم ابلوفاء بواجباهتم ذباه 
االلتزامات السياسية اليت تشكل هتديدا  مثل تلك ادلتعلقة  ابدلسيح القادـ  الدكلة كأف يتخلوا عن بعض

ككضعهم كأمة منفصلة. كيقوؿ إنو ال ينبغي لليهود أف يلجؤكا إىل التعميد كوسيلة لتحقيق ادلواطنة كاحلقوؽ 
يهود كدينهم ادلدنية )كما اقًتح  ذلك بعض  اليهود ادلعاصرين ( ، على أساس أف ىذا ادلر سيضر بكل من ال

 كادلسيحية كذلك.

كيف ىذا الصدد ، فإف  شاليرماخر يعرب عن قلقو   من ىذا االمر  اف يضعف كنيسة ىي ضعيفة مسبقا. 
من جانب اخر يرل ابف ىذا من شانو أيضا اف يزيد  من  تدخل الدكلة يف االسرار  الدينية )التعميد كمثاؿ 

ادلوقف الليربايل من اليهود على الرغم من نقده للدين   (. من ادلهم مالحظة أف شاليرماخر يعتمد ىذا
بشاف  ابلتسلسل القائم  بُت  itfskiumاليهودم :  يف كتابو يف الدين  يرل اف ما ذىب اليو رؽلاركس 

اليهودية كادلسيحية غَت صحيح  ، ك  أف اليهودية كانت دينا  صبيال منذ فًتة طويلة  ك اليـو أصبحت فاسدة 
 عكس  ادلسيحية النابضة ابحلياة (. ربتضر  )على

جانب اخر مهم يف فلسفة شاليرماخر االجتماعية كالسياسية ىو دفاعو عن القضية  النسوية )متأثرا مرة 
أخرل هبَتدر  , الذم كاف رائدا يف ىذا اجملاؿ ، ك من قبلو فريدريك شليغل(. دفاعو عن احلركة النسائية  

، يشجع النساء للسعي  إىل احلصوؿ على خَتات ىي  تقليداي حكر يتجلى يف عدة جوانب. فهو ، أكال 
على الرجاؿ. فعلى سبيل ادلثاؿ ، يف  مقالتو القصَت ة فكرة التعليم ادلسيحي للسيدات النبيالت 

2ketehfms mi itkmmm imi fmust zkiftm   يدعو  شاليرماخر ادلرأة اىل  "اف تطمع ،
 فن ، احلكمة كالشرؼ".فيما لدل  الرجاؿ من الثقافة ، ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2017© حكمت  44 

 

كاثنيا ، كحالة خاصة من ىذه احلاالت  ادلذكورة ، يشجع النساء على السعي لتحقيق الرضا اجلنسي ، 
ىذا ىو أحد ادلواضيع الرئيسية لرسائلو السرية  كربرير أنفسهن من الكبت عند مناقشة موضوع  اجلنس.

 Lucinde  (1800.)بشأف كتاب  فريدريك شليغل لوسيند 

لثا ، يعترب ادلرأة مصدرا للموارد األخالقية كالفكرية القيمة لصاحل اجملتمع ككل ك لتطوره . أحد األمثلة كاث
على ذلك يكمن يف اف  طبيعية ادلراة تنفر من كل اشكاؿ  اجلمود احلسي  كالعنف الدم ؽليل اليو الرجاؿ 

كيف ىذا عها أك التمادم فيها. عادة ، اىل جانب قدرهتا على كبح صباح  ىذه الرغبات بدال من تشجي
النساء ب "عدـ  شاليرماخر  يطالب من خالذلا   عليم ادلسيحي  اليت يدعو اليهاالسياؽ ، فإف فكرة الت

 تزييف شهادهتن   للرجاؿ اك ذبميل علجيتهم ابلكلمات ك االعماؿ ".

تتعلق بقدرة   سلوؾ االجتماعيضلو نظرية للمثاؿ أخر لشاليرماخر  )اقل حدة ك  سبركزا أخالقيا ( انقشو يف 
النساء بفضل تعليمهن الواسع  ك ربررىن  من احلدكد الضيقة للمهن ، لتوجيو احلوار االجتماعي بعيدا عن 

 االىتمامات الضيقة ضلو قضااي  ضلو أعمق ك أكسع  )يفكر ىنا شاليرماخر  دبضيفات الصالوانت(

ر األخالقية مفادىا أف ادلرأة بطبيعتها أكثر تقديرا حجة أخرل  ؽلكن العثور عليها يف كتاابت شاليرماخ
كاحًتاما للفردية ، يف حُت أف الرجاؿ أكثر تقديرا كاحًتاما للتعميمات اجملردة ، ك عليو فاف من بُت  ادلهاـ 
الرئيسية من الزكاج ىو ربقيق دمج ىذه الصفات الفكرية ك األخالقية بُت الشريكُت .. )ك ذبدر اإلشارة إىل 

 اليرماخر كاف ؽليل يف السنوات األخَتة إىل أف يكوف أكثر ربفظا يف آرائو بشأف ادلرأة(.أف ش

 كنضيف مرة أخرل ابف اراء شاليرماخر بشأف اليهود كادلرأة  تكرار دلا سبقو اليو ىَتدر.

-1799جانب اخر مهم يف فلسفة شاليرماخر  االجتماعية كالسياسية تربز يف اعمالو للفًتة ادلمتدة من 
االقتصادية ك تقدؽلو دلقًتحات لتجاكز سلبياهتا . )يف   -, يتضمن نقده لبعض ادلؤسسات االجتماعية1800

كتابو ادلناجاة يوجو شاليرماخر نقدا الذعا  للرضى الذايت  يف مذىب التنوير يذكران هبجـو  ىَتدر  نفسو يف  
 ل خاص يف فلسفة شاليرماخر: (.( ثالثة أجزاء مثَتة لالىتماـ بشك1774كتابو  فلسفة التاريخ )

أكال ، ضلو نظرية يف السلوؾ االجتماعي حيث ينتقد ضمنيا  التقسيم احلديث  العمل على أساس أنو يضل -
 الناس ، شلا يعوؽ التنمية الفردية لألفراد  ك لغَتىم.
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وار احلر كاالتصاؿ . كاحلل الذم اقًتحو ىنا شاليرماخر  ىو تطوير رلاؿ "القابلية االجتماعية" أم رلاؿ احل-
 االجتماعي ، الذم ؽلكن فيو التغلب على ىذا العائق. 

ينتقد شاليرماخر العمل ادلتكرر الذم ؽليز  االقتصادات  em itsfefmm اثنيا يف كتابو يف الدين -
 احلديثة كعقبة أماـ التنمية  الذاتية الركحية ، كخاصة الدينية .

يف أف التقدـ يف التكنولوجيا سيحرر الناس من  ىذا النوع من  كاحلل الذم اقًتحو ىو ابألساس األمل 
 العمل.

، النفعية ,  htimmfmsاثلثا ، يف  كتابيو يف الدين كادلناجاة ، ينتقد شاليرماخر  مذىب ادلتعة -
uefsfekifkmfms كادلادية ،sketifksfms  السائدة  يف العصر احلديث كوهنا سبنع التطور الذايت

 ا كدينيا .لإلنساف  ركحي

كاحلل ادلقًتح ذلنا ىو يف ادلقاـ األكؿ نوع من إحياء حياة دينية كأخالقية انبضة ابحلياة ، كىو ما يدافع عنو   
 يف كتايب يف الدين كادلناجاة.

كأخَتا ، ىناؾ جانب آخر جدير ابلذكر من فلسفة شاليرماخر السياسية كاالجتماعية ىو فلسفتو يف التعليم 
رط فيو طواؿ حياتو ادلهنية. من ادلثَت لالىتماـ يف ىذا الصدد العمل الذم نشره يف عاـ ، كىو موضوع اطل

 eeekmfmmks  hmuehem mm hmf timfeftmأفكار عرضية يف ركح اجلامعات األدلانية  1808
fm k Htiskm 3tfife    مع تذييل فيما سيتم إنشاؤهntttmift mm emt kumue em ut 

emumiti ف على  ارتباط دبشركع أتسيس جامعة جديدة يف برلُت ) ك اليت تعرؼ اآلف كىذاف العمال
 ابسم جامعة ىومبولدت(.

الشهَتة عن نفس  6fshtss  mm  usumsieimكسبق عملو ىذا مقاالت  فيلهيلم فوف ىامبولت 
ل من ، كمن الواضح أنو كاف لو أتثَت قوم عليها. كتب ك 10-1809ادلوضوع ، اليت يرجع اترؼلها إىل 

شاليرماخر  ك ىومبولت بركح ليربالية تقدمية )مع اختالفات  متواضعة( ، ك اسهما بذلك يف تشكل  ظلوذج 
اجلامعة  اليت ساعد ىومبولت يف انشائها يف برلُت ك الذم أصبح بذلك ظلوذج اجلامعة احلديثة كلكنو أيضا 

اؿ أتخذ بعُت االعتبار اىل  اليـو )على سبيل ساعد على تطوير العديد من ادلبادئ يف ىذا اجملاؿ ك اليت ال تز 
 ادلثاؿ ،  استفادت بريطانيا من ىذا االمر (.
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: تصوره أف اجلامعة ينبغي عليها أف  من بُت ادلبادئ اليت طورىا شاليرماخر ك اليت استعاف هبا  ىومبولت 
لب أكرب قدر شلكن من استقالؿ  تعزز ليس فقط ادلعرفة  كلكن أيضا الفردية ; ك قولو ابف ىذا ادلبدأ  ىذا يتط

اجلامعة عن الدكلة )كىذا ؼلدـ  يف هناية ادلطاؼ مصاحل الدكلة للمصاحل بشكل أفضل( ؛ مبدأ اخر يقر  
أيضا أبنو ينبغي أف يكوف ىناؾ قدر  شلكن من احلرية داخل اجلامعة لكل من أعضاء ىيئة التدريس 

لطالب ادلقبولوف يف اجلامعة ىم  ادلؤىلوف أكادؽليا ك ليس كالطالب ؛  مث ادلبدأ الذم يدعو اىل أف يكوف  ا
حبسب طبقتهم االجتماعية  ؛ مث ادلبدأ القائل أبف الفلسفة غلب أف ػلل زلل الالىوت كأعلى مسلك  ؛ 
مبدأ اجلمع بُت البحث كالتدريس ؛ مبدأ أف التدريس غلب أف يكوف يف ادلقاـ األكؿ شفهيا ابلطبع  .ىذا 

على أساس فلسفتو يف  اللغة كالذم يتقامسو مع ىومبولت .كفقا ذلذا ادلبدأ اللغة أساسية يف ادلبدا ايقـو  
 الفكر ك اللغة الشفوية ىي  جوىرية اكثر من ادلكتوبة. )زلاضرة شاليرماخر  ،  ك ندكة ىومبولت (.

ينص صراحة  شاليرماخر يف بعض االذباىات أكثر تقدما كراديكالية من ىومبولت. فهو على سبيل ادلثاؿ
على اف اجلامعة  عليها أف تعمل كفقا لنموذج دؽلقراطي كيطالب ابف يكوف الطالب من الطبقات الدنيا من  

 ادلقبولُت يف اجلامعة ك أيضا استفادهتم من  الدعم ادلايل من الدكلة من أجل سبكينهم من متابعة الدراسة.

 1-1820, 14- 1813فة التعليم يف فًتات  كما أعطى شاليرماخر زلاضرات عامة يف الًتبية، أك فلس
ىي األكثر تفصيال.  حيث اصبح زلافظا سياسيا اكثر منو  1826.تلك اليت قدمها سنة  —1826، 

ارثوذكسيا مسيحيا. كاضلرؼ عن أفكاره الراديكالية األكىل   بشأف ىذا ادلوضوع .  كأعطى دلصاحل الكنيسة ك 
ك بناءا على ذلك  خضعت مبادئ مثل احلرية يف  التعليم لتقديرات الدكلة كزان اكرب كأىداؼ  للًتبية . 

 اكرب.

 

 فلسفة الدين-11

اكثر اعماؿ شاليرماخر أعلية ك راديكالية  يف فلسفة الدين  ىو كتابو  عن  الدين: خطاابت اىل منتقديو من 
. 1799من عاـ  em itsfefmm: 3tttehtm em  em 2useuiti etmtfmtimادلثقفُت 
 ht عات الالحقة من ىذا العمل اىل جانب ما كتبو يف االطركحو  الالىوتية:  اإلؽلاف ادلسيحي )الطب

2hifmefkm ekfeh .ىي دفاع عن االرثدككسية ادلسيحية ك  أقل إاثرة لالىتماـ من كجهة نظر فلسفية ،,
لتنوير ، كخاصة ىو إنقاذ الدين من ازدراء ا em itsfefmmككما يوحي عنوانو ، فإف مشركع  عن الدين 

 من  ادلشككُت الركمانسيُت يف الدين ، "ادلنتقدكف ادلثقفوف".
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من ىذه الناحية فاف العمل كاف  انجحا  يف ىذا الصدد ، حيث أف العديد من الركمانسيُت كخاصة 
فريدريك شليغل ، ربوؿ يف موقفو من الدين بعد نشر  ىذا   الكتاب  )على الرغم من اف نوع الدين  الذم 

ذبو اليو  شليغل  ؼلتلف عن ذاؾ الذم تصوره  شاليرماخر(. فلسفة شاليرماخر عن الدين ذلا دافع شلاثل ا
يؤكد شاليرماخر  بشكل خاص على  احلاجة ادللحة  zkeatإىل لوؾ  1829.يف رسائلو ادلفتوحة لعاـ 

-راسات التارؼليةللدفاع عن الدين ضد التهديد ادلزدكج الذم يشكلو لو العلم الطبيعي احلديث كالد
 الفيلولوجية احلديثة.

كمشركع الدفاع عن الدين ضد ادلشككُت ادلثقفُت ىذا يذكران ابلفلسفة النقدية ذات الدكافع ادلماثلة لدل  
 كانط.

تعاطف شاليرماخر مع اسًتاتيجية  كانط فيما يتعلق ابدلسائل الدينية من "انكاره  للمعرفة من أجل إفساح 
( ، كخاصة  ىجـو كانط على الرباىُت التقليدية على كجود هللا xtttد العقل اخلالص اجملاؿ لإلؽلاف" )نق

؛ اذ اف شاليرماخر  نفسو ينكر أف يكوف  الدين شكال من أشكاؿ ادلعرفة أك اف يبٌت  على أساس 
 emى ادليتافيزيقيا أك العلم. كمع ذلك ، كما قلنا سابقا خبصوص   مقاالتو غَت ادلنشورة  يف اخلَت االمس

eht  fehtme Hmmi  (1789 ك يف  ما يعطي قيمة للحياة )em 6hke Hf tm gksut 
em zfit )1792-3 .فاف شاليرماخر  يف نواح زلددة أكثر معارضة لكانط  من اف يكوف متفقا معو ,)

 على كجو اخلصوص ، يرفض  شاليرماخر  الربىاف األخالقي  لكانط كبديل  عن  هللا كعن  اخللود )كاليت
اعتربىا كانط افًتاضات أخالقية( ؛ ك يرل ابدلقابل اف  الدين ال ؽلكن أف يكوف على أساس األخالؽ اك  

 ادليتافيزيقيا ك العلم.

كيوحي ىذا ادلوقف ابف   شاليرماخر لديو قدر كبَت من التعاطف مع ادلشككُت حوؿ الدين الذين يريد الرد  
 ألكىل يذىب ابعد  بكثَت من ىذا. عليهم. كاف كاف تعاطفو معهم يف  الفًتة ا

يف كتاب عن الدين يشكك شاليرماخر  يف  األفكار ادلتعلقة ابهلل ك  اخللود البشرم كلية  ، حبجة أهنا  رلرد 
اختيار ك ىو  اكيد غَت مقبوؿ )متضمن  يف دين  الفرد كال يعتمد على طبيعة خياؿ الفرد ( . كعالكة على 

شار احلديث ذلذه األفكار الدينية كنتيجة  للتأثَت اذلداـ الذم ؽلارسو ذلك ، يشخص  شاليرماخر االنت
اجملتمع الربجوازم احلديث كلتدخل الدكلة يف الدين. انو يوفق بُت فكرتو ىذه  ك أفكار  ادلشككُت كىدفو  

ية يف  النهائي ادلتمثل يف الدفاع عن الدين  بتنازؿ مذىل  من خالؿ الزعم أبف مثل ىذه األفكار غَت جوىر 
الدين. كىذا ادلوقف يستبق بشكل الفت للنظر مواقف دينية راديكالية الحقة مثل "تصوؼ فريتز موثنر 
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eifeL 1kuehmti  ادللحد". )، كمع ذلك  فاف أفكار شاليرماخر  الدينية الالحقة  سبيل إىل الًتاجع
 عن ىذا التطرؼ ، كاستعادة هللا ك  اخللود  مكاان مركزاي يف الدين.(

ذا ابلطبع يدفع للتساؤؿ بشاف  احملتول كاالساس االبستيمولوجي للدين ابلنسبة لشاليرماخر  يف ادلراحل كى
كالعرض ادلوجز للمذىب السبينوزم ، مث  4-1793االكىل. ككما يتبُت من خالؿ ادلقاالت حوؿ اسبينوزا  

دأ التوحيد  الذم يشمل كل شيء  مرة أخرل  يف كتاب عن الدين ، يتبع  شاليرماخر سبينوزا يف اإلؽلاف دبب
 "الواحد ك الكل". 

كمع ذلك ، فإنو يعدؿ تصور  اسبينوزا بطرؽ معينة ربت أتثَت جزئي لفلسفة ىَتدر )الذم يذكره ابالسم يف 
ادلقاالت عن سبينوزا(. على كجو اخلصوص ،اذا  كاف اسبينوزا قد تصور مبدا الوحدة  كمادة ، فإف 

التفكَت فيو كقوة أصلية ككمصدر موحد لتعدد القول الدنيوية. )يف كقت الحق  شاليرماخر يتبع ىَتدر يف
أنل شاليرماخر  بنفسو عن ىذا ادلوقف السبينوزم اجلديد. كالواقع أنو أنكر صراحة أنو كاف اتبعا لسبينوزا. 

اسبينوزا  بشاف كبناء على ذلك ، يف احملاضرات اجلدلية ، قاؿ إف ىناؾ "خلفية متعالية " تتجاكز ما قاؿ بو 
اك ماجاء بو ىَتدر عن القوة االعلى. الدافع الرئيسي كراء التغيَت   mkeuik mkeuikmmالطبيعة الطابعة  

يف موقفو  يبدك انو يكمن  يف  رغبتو ذبنب اهتمو ابتباع مذىب اسبينوزا اك الدين الطبيعي ك كحدة الوجود) 
 كىو دافع فلسفي ابألساس(.

شاليرماخر  ادلبكر دلضموف الدين .ماذا عن أساسو االبستيمولوجي ؟ ككما ذكر ،  ىذا فيما يتعلق بتصور
فإف دين شلَتماخر ال يقـو على ادلعرفة النظرية كال على األخالؽ. كفقا لكتاب عن الدين ، فإنو يستند بدال 

الشعور. )أك من ذلك إىل احلدس أك الشعور ابلكوف: "جوىر الدين ليس التفكَت كال الفعل  ، بل احلدس ك 
ككما عرفو  (. كمفهـو "احلدس" ىنا ىو تعبَت مكشوؼ كمثَت للمشاكل على حد سواء.22اخلطاب الثاين: 

كانط ،فإف " احلدس ىو الذم يكوف من خاللو ]ظلط ادلعرفة[ على صلة مباشرة بػ ]األشياء[" )نقد العقل 
ىو اف احلدس   نوع من العالقة  (. لذا فإف جزءا شلا يسعى  شاليرماخر إليصالو ىناn19اخلالص ، 

اإلدراكية ادلباشرة. كمن انحية أخرل ، فإف مفهـو  "احلدس" قد جلب معو بعض التعقيدات اليت أراد 
شاليرماخر يف الواقع ذبنبها. فاحلدس اخلالص اك  التجرييب من منظور كانط يتطلب تضافر مفاىيم أخرل من 

( ، n51نقد العقل اخلالص ، —"احلدس بدكف مفاىيم اعمى أجل تشكيل أم نوع من ادلعرفة احلقيقية )"
 يف حُت يعتربه شاليرماخر نوعا من البصَتة دكف كساطة ادلفاىيم. 
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كيف الطبعات الالحقة  لكتاب عن الدين ، تراجع شاليرماخر  عن احلديث عن "احلدس" فيما يتعلق ابلدين 
 بساطة عن "الشعور".)بدال من االحتفاظ هبذا اادلفهـو  للعلم( ، ك تكلم ب

كفقا ذلذا التغيَت ، فاف اإلؽلاف ادلسيحي ذىب إىل تعريف الدين بشكل أكثر ربديدا كشعور ابلتبعية ادلطلقة ، 
كعي مباشر  "بعالقة كجودية مباشرة  zkeatأك كما كصفو شاليرماخر  يف كتابو رسائل مفتوحة إىل لوؾ  

ور" الذم يستند إليو شاليرماخر يف أتسيسو للدين ، أال ". كما ينبغي اإلشارة إىل جانب آخر من "الشع
كىو إدراج القوة احملفزة ، كذبليها الذايت يف األفعاؿ. ككانت الرغبة يف إدراج ىذا اجلانب أحد أسباب 
شاليرماخر إلحلاؽ "احلدس" الديٍت ب "الشعور"  ك ذلك حىت يف الطبعة األكىل من الكتاب. كعملو يف 

البعد من "الشعور" الديٍت أيضا .كمهما يكن،   فاف  ىذا ادلوقف االبستيمولوجي قد  كقت الحق يؤكد ىذا
نسميو  لعبة خفة يد فلسفية. اذ ؽلكن اف تتخذ ادلشاعر شكلُت سلتلفُت  : من جهة أكىل  ، "مشاعر"غَت 

ر هبذا الشيء عقلية  ، مثل اآلالـ اجلسدية كالرغبات  ، كمن انحية أخرل ، "مشاعر" االعتقاد كمثل الشعو 
 اك ذاؾ .

فامتالؾ الوعي غَت العقلي  مثل  مشاعر األمل ك اللذة آالـ من الناحية النظرية دكف كساطة أم دكف تدخل 
للمنطق  مع اك ضد، كىو هبذا ادلعٌت غَت قابلة للخطأ .خبالؼ  ادلشاعر اليت تتضمن االعتقاد فهي  تتطلب 

 أك ضد ، ك ىي ابلتايل قابلة للخطأ . الوساطة ادلفاىيمية ك  زبضع إىل منطق مع  

من جهة أخرل ،   ككما جاء يف  السبينوزية اجلديدة  فاف تصور شاليرماخر للحدس الديٍت اك الشعور كاف 
من ادلفًتض فيو اف يتبع  توصيف كانط  األكؿ  ابعتباره  عالقة إدراؾ مباشر  مث  توصيفو الثاين ابعتباره 

ال يعٍت ابلضركرة اف  الشعور الديٍت ليس عقليا  ، بل يتضمن  ابألحرل  نوعا  عالقة كجودية مباشرة  .كىذا
من االعتقاد. كمع ذلك ، يعزز شاليرماخر طرحو من خالؿ بعض األسس االبستيمولوجية اليت تتعلق 

فة اىل  ابدلشاعر  غَت العقلية من قبيل اهنا  :ال ربتاج اىل كساطة ادلفاىيم  تتعاىل على منطق مع اك ضد ، إضا
كوهنا  غَت قابلة للخطا .ابختصار ، يبدك اف األساس االبستيمولوجي للدين كشعور عند شاليرماخر يقـو 

 على اخللط ادلنهجي ذلذين النوعُت من احلاالت ادلختلفة بشكل حاسم.

ننتقل االف للحديث ابختصار عن  بعض السمات اإلضافية لفلسفة شلَتماخر الدينية.يف كتاب  عن  
 : يعًتؼ شاليرماخر  ابلتعدد الالهنائي للدايانت الشرعية ، كيدعو بقوة إىل التسامح الديٍت.الدين
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كمع ذلك ، فهو يقوؿ ابلتسلسل اذلرمي بُت األدايف  ،  االحيائية  يف ادىن اذلـر  ،تعدد االذلة يف  الوسط 
tmsaehtfms  القمة. ىذا التسلسل ،  ك الدايانت التوحيدية أك غَتىا من الدايانت التوحيدية  يف 

 اذلرمي مفهـو ابلنظر إىل أساسو ادلنطلق من السبنوزية اجلديدة.

ما ىو اشكايل يف  بلورة ىذا التسلسل اذلرمي الذم يقدمو شاليرماخر ىو انو ػلدد ادلسيحية بوصفها أعلى 
نطقي لذلك ىو أف درجات التوحيد اك الدايانت   التوحيدية ، ك ابألخص  أعلى من اليهودية. كاألساس ادل

ادلسيحية تقدـ "فكرة أف كل شيء هنائي  يتطلب كساطة أعلى حىت يكوف مرتبطا ابإلذلي" )أم الوساطة 
 (. 120العليا للمسيح( )أك اخلطاب اخلامس: 

لكن ىذا يبدك متضاراب. كمن غَت الواضح دلاذا يفًتض أف تكوف "الوساطة العليا" أمرا جيدا. كعالكة على 
ذا كاف ادلرء يقر بذلك ، فلماذا ال تشارؾ الدايانت التوحيدية األخرل مثل اليهودية يف ىذه ذلك ، فحىت إ

ادليزة التوحيدية أيضا ، أم يف شخص انبيائها مثال ؟  كإذا كاف االمر كذلك فألف األنبياء ليسوا أنفسهم 
 مقدسُت ، مث دلاذا قدسية الوسيط  ىذه من ادلفًتض أف تكوف ميزة كبَتة؟

ضافة إىل ذلك ،  فاف تصرػلات شاليرماخر  بشاف الطبيعة اجلدلية  للمسيحية ، ؽلتد ليصل اىل كابإل
تضارب ااالسس الدينية كاألخالقية  للمسيحية ك  تعارضها  مع بعضها البعض  ، ك داخل ادلسيحية 

،  1mmekfemtنفسها. ىذه ادلالحظة تذكران دبسيحي اخر  شريف ك كاسع ادلعرفة  ىو  مونتُت  , 
(  أنو ntmsmea imi ikasmmi 3tummi )1580الذم أشار يف كتابو  اعتذار لرؽلوف سيبو  
 "ال كجود لعداء مثايل مثل عداء ادلسيحية ".

ك   كأدلة اترؼلية ، نذكر على سبيل ادلثاؿ ، التاريخ ادلسيحي الدموم ادلبكر  ، احلركب الصليبية ، زلاكم 
، احلركب الدينية يف القرنُت السادس عشر كالسابع عشر ، ك امثلة  أخرل  التفتيش ،معاملة اليهود كالسحرة 

كثَتة ، على غرار الفظائع اليت توقفت ، أك على األقل تضاءلت  بفعل التنوير ك الثورتُت  األمريكية ك 
 الفرنسية  يف القرف الثامن عشر.

عمق كما ىو الشأف ابلنسبة عالكة على ذلك, فاف ىذه السمة البارزة للمسيحية شهدت  تفسَتات أ 
أبف كل من اليهودية ،ادلسيحية ك اإلسالـ ىي  يف  البداية نوع من  7km nmmskmدلالحظة جاف امساف  

[الذم ىو ابألساس يتحدد بوصفو معارضا  للدايانت كالثقافات Htetmitsfefmm"معاداة الدين ]
جو التحديد ىي من البداية رد فعل ضد األخرل . اك مالحظة نيتشو ابف  ادلسيحية ك أخالقها  على ك 

الثقافة اليواننية كالركمانية بدافع االستياء من قمع االمرباطوريتُت اليواننية ك  الركمانية يف فلسطُت كأماكن 
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اليت تشَت يف ادلعٌت العم اىل اخلَت أصبحت ربيل يف  ikfsômأخرل .فعلى سبيل ادلثاؿ ،الكلمة االغريقية 
)كىي النقطة اليت مل يوضحها  نيتشو نفسو ( ، ك عليو فاف القيم  itsmmاف  ادلسيحية اىل الشيط

األخالقية  ادلسيحية إجراء منهجي يعكس القيم التقليدية اليواننية كالركمانية . إذا مالحظة شال يرماخرىي 
ستمرار اف  مالحظة اثقبة .لكن كيف ؽلكن دلدافع عن التعددية الدينية كالتسامح  مثل شاليرماخر أف يرل اب

 ىذه الصفة ادلميزة  للمسيحية على أهنا أم شيء سول رذيلة خطَتة جدا ؟ 

ك انطالقا من األساس الضعيف  لتصوره لتفوؽ ادلسيحية كدين ، ػلاكؿ شاليرماخر اف يوافق  بُت السبنوزية 
متواضعة يف كتاب عن  . ىذا ادلشركع يبدأ ابلفعل بطريقة اجلديدة كادلذاىب ادلسيحية التقليدية قدر اإلمكاف

الدين على سبيل ادلثاؿ ، انو  ػلاكؿ إنقاذ العقيدة ادلسيحية بشاف  ادلعجزات عرب  تعديل شكل ادلذىب 
الذم يصنف كل األحداث كمعجزات )بقدر ما ينظر إليها من منظور ديٍت(. كيتم تنفيذ مشركع شلاثل 

. ك أخَتا أكثر  ht 2hifmefkm ekfeh بشكل أكثر تفصيال كبدقة يف كتاب  العقيدة ادلسيحية 
مساعلات شاليرماخر  ادلثمرة  يف  دراسة ادلسيحية كانت سلسلة من احملاضرات حوؿ حياة يسوع.ك ذلك 

 em ehtربت أتثَت اثنُت من األعماؿ ادلتاخرة ذلَتدر : يف  منقذ البشرية كفقا لألانجيل  الثالثة األكىل 
3k fmi mi 1kmafmi keemiifme em mui efime  hitt Hmmttsm   (1796 كعن )

 ,em Hmiim 3mm, eht 6misiim 3k fmiابن هللا سللص العامل, كفقا إصليل يوحنا 
keemiifme em 7mhmim Hmmtts )1797(— ك قد 1819بدأ كاليت  نشرت بعد كفاتو عاـ  .

دكف الو مع ادعاء أنو حاكؿ شاليرماخر يف ىذه احملاضرات اجلمع بُت تفسَت يسوع ابعتباره رلرد إنساف  
انساف بداخلو الو. ككاف ىذا احلل الوسط متوترا كغَت قابل للتصديق. ك مع ذلك يشكل مشركع شاليرماخر  
خطوة ىامة  ساعلت ضلوبلورة  قراءات كاقعية  ك معقولة  الحقا حلياة يسوع من قبل الدارسُت  ، كخاصة  

 ,ht zfit mi 7tmum بو حياة يسوع, فحص نقدم تلك اليت جاء هبا ديفيد فريدريش شًتاكس  يف كتا
2ifefekssa Etksfmti  (1835-6.) 
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 فهسفت انهغت

a1eD]h( c n[ 0 1t1 co 2i1 90 0a 9DlahtD9o iDtet(t l]DaliD1l0  t1]elD] c nneo 

c nR  2heeD] a19 32iihllD] nr9[ 0rc–r90 0a1 D 2DttD1l e11 10 

 فهسفت انعقم 

a1eD]h( c n[ 0 1t1 co 2i1 90 0a1eD]h( ea e 2t1eD allD1lh11 l1 

32itDhD]ia2iD]‘e tD2l(]De 11 ee 2i1t1a 0  3hama]l n9[11 

 انخأويم انهيرمينىطيقا او نظريت 

61D2 i n911  61mhD nrr1  ehtliD  n9B o nr    t1]elD] c n eo c nn2  

t]a1  nr9[o nrr  0liDeD lm1 e11 eo DeeD2hatt  liD t1]iD] 1t liDio a]D 

a]a(aet  liD i1el hie1]la1l eD2119a]  thlD]al(]D 11 32itDhD]ia2iD]‘e 

iD]iD1D(lh2e a ahtaetD0  2a9aiD] 5nrB r c  c 0ea]l c0 0a 9D2h9D9t  i1elhtD 

e(l 111DliDtDee hie1]la1l l]DaliD1l 1t 32itDhD]ia2iD]‘e iD]iD1D(lh2e0  

 h]e2i nrB1 0a eha1hth2a1l r1at1ei11D aee]1e]halh11 1t 32itDhD]ia2iD]‘e 

iD]iD1D(lh2e0  ahiiD]tD nr[1 0a1 hie1]la1l a19 h1tt(D1lhat 211l]he(lh11 

lial 21(1lD]a2le ehtliD ‘e 1 D]Dieiaehe 1t liD ee 2i1t1ah2ato ae 1ee1eD9 l1 

th1a(helh2o eh9D 1t h1lD]e]Dlalh11 h1 32itDhD]ia2iD]‘e iD]iD1D(lh2e0  satiD] 

nrBr 02i1 10 0iDtet(t 11 32itDhD]ia2iD] ae mDtt ae 11 1liD] tha(]De0  sale2i 

nrBB 0a tDa]1D9 a19 hie1]la1l a]lh2tD lial 9he2(eeDe 32itDhD]ia2iD]‘e 

iD]iD1D(lh2e h1 ]Dtalh11 l1 t]hD9]h2i 32itDaDt‘e0  4h21D(] nr1]o nr11 

0iDtet(t li1(ai 9(tt0  3e119h 5nr1 r nr9B 03e119h‘e m]hlh1ae a]D 

211ehelD1lt  li1(ailt(t a19 iDtet(t0  na2i nrcB–nr]] 0tDa]1D9 a19 

h1t1]ialh Do li1(ai 11l D 2hlh1a01 rte1 iDtet(t a]D liD h1l]19(2l1]  ialD]hate 

h1 liD lm1 2D]ia1 D9hlh11e 1t 32itDhD]ia2iD]‘e iD]iD1D(lh2e 0Ho HH 0ae 

mDtt ae h1 liDh] g1athei l]a1etalh11e 0HHHo HH10 

 حأريخ انفهسفت 

6]9ihD] nrB]  t1]elD] c nc  2Dt9eDleD] nrB9  2(D]1(tl nr9R 0 1t1 c0  )DttD] 

n9R]1 

 نظريت انخرجمت

6D]ia1 nr9R 0a1 D 2DttD1l l]DaliD1l 1t liD l]a1etalh11 liD1]hDe 1t 

32itDhD]ia2iD] a19 e1iD 1t ihe 211lDie1]a]hDe0  6D]ia1 a19 6D]1D] nrrr 

0 D]  iDtet(t 11l 11t  t1] 32itDhD]ia2iD]‘e 1m1 lD le e(l ate1 t1] liD 

D9hl1]e‘ h1l]19(2lh110  aD]2Dt a19 3D]ea1 c n[ 0a1 hie1]la1l a19  at(aetD 

 1t(iD 1t a]lh2tDe 11 lihe e(etD2l0  t1]elD] c n 2o c n[   ( eeD1 nrBr  

 i1iae c n[ 0a1 D 2DttD1l l]DaliD1l 1t 32itDhD]ia2iD]‘e l]a1etalh11 liD1]  

lial ate1 la De liD 21ieDlh1a t]D12i l]a9hlh11 1t l]a1etalh11 liD1]  lial 
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e]D2D9D9 hl h1l1 a221(1l0   D1(lh nrr[ 0iDtet(tt  l1(2iDe 11o a19 DeeD2hatt  

elhtt m1] e h1 liD eeh]hl 1to 32itDhD]ia2iD]‘e liD1]  1t l]a1etalh1110 

 فهسفت انجمال او االسخطيقا 

2Di1D]D] nr91  ;9De]D2il nr]c1 

 انجدل او انديانكخيك 

6(]91]t a19 32iir2 D] nrr9  aa(tea2i nrB9  naa1D] nr1R  nDi](1a 

nrc  1rte1 iDtet(t he t]a1 ‘e h1l]19(2lh11 l1 ihe D9hlh11 1t 32itDhD]ia2iD]‘e 

9hatD2lh2e 0D10 

 االحيقا او االخالق

21(9D1‘e h1l]19(2lh11 l1 2D2l(]De 11 siht1e1eih2at glih2e 0EPL : hh–   0  

32i1tle nrr[1 

 انفهسفت انسياسيت و االجخماعيت

ta(tt nrr[  t1]elD] c n] 0iah1t  t12(eDe 11  (ie1t9l‘e i19Dt 1t liD 

(1h D]ehl o e(l ate1 211lah1e e1iD 9he2(eeh11 1t 

32itDhD]ia2iD]‘e ;22aeh11at  i1(aile 11 i1h D]ehlhDe h1 a 2D]ia1 3eh]hl  0

2(D1liD]-2tDae11 nrr11 rte1 iDtet(t a]D 11 nh1 tD] a19  1 6]a2iia11‘e 

h1l]19(2lh11 a19 21iiD1la]  l1  D lD e(] so9aa1ah 1 a1iiD1lhD]lD 
3l(9hD1a(eaaeD 0PP10 

 فهسفت اندين

6]a19l 5nrRnr nrB9  2aii nrrB  rhDe(i] nrBR1 rte1 iDtet(t he 4h2ia]9 

a]1(lD]‘e h1l]19(2lh11 l1 ;1 4Dthah11: 3eDD2iDe l1 tle a(tl(]D9 
eDeeheD]e 0RO : h–   h 10 

 ج انمراجعيثب

 باألنمانيت  انمؤنفاث األونيت

 rWS5 2Deaila(eaaeD 9D] nD] D 32itDhD]ia2iD]e h1 9]Dh 
relDht(1aD1 = t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]‘e eoiilth2iD nD] D o6D]th1: 21 

4DhiD]o n9][–Bc1 

 rHGK5 a]hlhe2iD 2Deaila(eaaeDo  a1e- 1a2ihi 6h] 1D] Dl at1 0D9e10o 

6D]th1rrDm r1] : 9D 2]( lD]o nr9 –0 1 ihe D9hlh11 ei1(t9 D D1l(att  

e(eD]eD9D liD t1]iD] 11Do e(l hl he elhtt ta] t]1i 21ietDlD01 

 iD t1tt1mh1a a]D liD t12alh11e h1 HGK t1] e1iD 1t liD tDee mDtt  11m1 

ehD2De ]DtD]]D9 l1 h1 lihe a]lh2tD 0thelD9 h1 liD 1]9D] h1 mih2i liD  mD]D 
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iD1lh11D9 h1 liD a]lh2tD:0 3eh11ehei 0HGK t1no [n]–[[1 0 6]hDt s]DeD1lalh11 
1t liD 3eh11ehelh2 3 elDi 0HGK t1no [B]–[9c 0 t9Da t1] a aalD2ihei 1t 
4Dae11 t1] r1etD 2a9hDe 0HGK ot1co     hhho n[]-n[R 0 2DllD]e 11 liD 

;22aeh11 1t liD s1thlh2at- iD1t1ah2at  ae  a19 liD ;eD1 2DllD] 1t  Dmhei 
 1(eDi1t9D]e 0HGK t1co t   hhh–t    o ]c1–]Bn 0 ;(lth1De 1t a a]hlhe(D 1t 

s]D h1(e glih2at  iD1]  0HGK t1Ro c1–][1 0 a11th9D1lhat 2DllD]e 
a112D]1h1a t]hD9]h2i 32itDaDtD91h2(2 e‘ 0HGK t1]o  t hhh–t  hhho n]r–cnB  0

n9]n a99]Dee 11 2Dhe1he‘e h9Da 1t a (1h D]eat ta1a(aaD 0HGK t1nno 1 1–

1n110 

 مراجع مهمت نهفالسفت 

 rH5 t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]:  D]iD1D(lh  o Dh1e ahiiD]tD 0D910o nr[r  

eD2119o ]D heD9 D9hlh11o  Dh9DteD]a:  Dh9DteD]aD] r a9DihD 9D] 

nheeD1e2iatlD1o nr1R1 

 rHH5 t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]:  D]iD1D(lh  (19 a]hlh  o1a1t]D9 t]a1  

0D910o nr1c  eD D1li D9hlh11o t]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aieo nrrr1 

 rD5 t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]: ehatD lh  o1a1t]D9 t]a1  0D910o c  1te1o 

t]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aieo c  n1 

 rPP5 t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]:  D lD e(] so9aa1ah 1 a1iiD1lhD]lD 
3l(9hD1a(eaaeD oc  1te1o 1h2iaDt nh1 tD] a19  D1e 6]a2iia11 0D9e10o 

t]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aieo c   1 0t12t(9De a  D]eh11 1t ;22aeh11at 
 i1(aile 11 i1h D]ehlhDe h1 a 2D]ia1 3eh]hl rn9 9015 

 se 2i1t1ahD o21 2D1e1t9 0D910o n9Bco 6D]th1: 2D1]a 4DhiD]1 

 stal11e nD] D 0l]a1etalh11e 1t stal1‘e 9hat1a(De e  32itDhD]ia2iD]0o n9 R–

n9c9 16D]th1: 4Date2i(te(2iia19t(1a1 

 6]1(htt11 e(] glih  0n9 [r B0 o0e]atl 1t a1 glih2e o0 a1e- 1a2ihi 6h] 1D] 

0D910o  aie(]a: 1Dh1D]o nr9n1 

r t(]liD] (eDt(t ]De1(]2D he: 

 r(e 32itDhD]ia2iD]e 2DeD1 h1 6]hDtD1 oR  1te1o 2(9mha  11ae a19 nhtiDti 

ehtliD  0D9e10o 6D]th1: 2D1]a 4DhiD]o n9[9–n9B]1 

 حرجماث

 rHHH5  D]iD1D(lh2e:  iD  a19m]hllD1 1a1(e2]hele o aiDe e( D a19  a2  

t1]elia1 0l]a1e10o ; t1]9: ; t1]9 i1h D]ehl  s]Deeo nr19  rlta1la: 32i1ta]e 

s]Deeo nr9B1 0 ihe he a l]a1etalh11 1t H.0 
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 rHH5  D]iD1D(lh2e a19 a]hlh2hei or19]Dm 61mhD 0D910o aaie]h9aD: 

aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Deeo nrr91 0 ihe he a l]a1etalh11 1t HH.0 

 rDH D]D DtD2 9]91r o0]n9n0 ‖11hlate1a]  t1 e91ilD1 l1D]Dtthe Dil 1;― 5

0l]a1e10o h1 2D]ia1 41ia1lh2 a]hlh2hei or1 2DethD nhtte11 0D910o rDm r1] : 

a11lh1((io nr9c1 0 ihe he a a119 l]a1etalh11 1t 32itDhD]ia2iD]‘e Deea  

li1(ai (1t1]l(1alDt  hl 1ihle a1 hie1]la1l t11l11lD 11 liD l]a1etalh11 1t 

 D]eD01 

 t1l]19(2lh11e l1 liD ehat1a(De 1t stal1 onhtthai e1ee11 0l]a1e10o aaie]h9aD 

a19 211911: shll s]Deeo eDhail11o a19 sa] D]o n9]B1 

 ehatD2lh2 1]  iD r]l 1t e1h1a siht1e1ei  o D]]D12D r1  h2D 0D910o rlta1lao 

2r :32i1ta]e s]Deeo nrrB1 0 ihe 211lah1e 32itDhD]ia2iD]‘e th]el tD2l(]D 11lDe 

11 9hatD2lh2e t]1i n9nn01 

 rWH5 t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]‘e ― 1ma]9 a  iD1]  1t 312haetD a119(2l‖ 
a19 geea e 11 tle t1lDttD2l(at-a(tl(]at a11lD l o4(li e1 4h2ia]9e11 0D910o 

2Dmhel11o rr: g9mh1 1DttD1o nrr[1 

 ;1 liD  haiDel 2119 0iDeD] 9ae i 2ielD 2(l o0 1  h2l1] t]1DeD 0D910o 

2Dmhel11o rr: g9mh1 1DttD1o nrrc1 

 ;1 nial 2h De  at(D l1 2htD 0seD] 9D1 nD]l 9De 2DeD1e o0g9mh1a 21 

2amtD] a19  D]]D12D r1  h2D 0D9e10o 2Dmhel11o rr: g9mh1 1DttD1 onrr[1 

 ;1 t]DD91i 0seD] 9hD t]DhiDhl o0rteD]l 21 6ta2 mDtt 0D910o 2Dmhel11o rr: 

g9mh1 1DttD1o nrrc1 

 32itDhD]ia2iD]‘e 31tht1e(hDe: a1 g1athei l]a1etalh11 1t liD 1111t1aD1 o

 1]a2D 21 t]hDee 0D910o aih2aa1: ;eD1 a1(]lo nrcB1 

 rEPL5 2D2l(]De 11 siht1e1eih2at glih2e o41eD]l 61 21(9D1 0D910 a19 21(heD 

r9D   (hei 0l]a1e10o aaie]h9aD: aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Deeo c  c1 

 ;22aeh11at  i1(aile 11 i1h D]ehlhDe h1 a 2D]ia1 3eh]hl o 1r1  h2D a19 g1 

2amtD] 0l]a1e10o 2Dmhel11: g9mh1 1DttD1o nrrn1 

 rRO5 ;1 4Dthah11: 3eDD2iDe l1 tle a(tl(]D9 eDeeheD]e o4h2ia]9 a]1(lD] 

0l]a1e1 s D910o aaie]h9aD: aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Deeo nr991 

 ai]heliae g D: ehat1a(D 11 liD t12a]1alh11 0ehD nDhi1a2iletDhD]  Dh1 
2Dee]o2i o0 D]]D12D r1  h2D 0D910o 3a1 t]a12he21: g9mh1 1DttD1o nrr 1 

  iD 2htD 1t  De(e 0eae 2DeD1  De( o0 a2  a1  D]iD 9D1 0D910 a19 31 1a2tDa1 

2hti1(] 0l]a1e10o sihta9Dteiha: t1]l]Deeo nr1[1 

  iD ai]helha1 tahli 0eD] ai]helth2iD 2ta(eD o0 141 1a2 h1l1ei a19  131 

3lDma]l 0D9e10o g9h1e(]ai:  1 a19  1 ata] o nrc91 
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 ;1 liD ―2ta(eD1etDi]D‖ o aiDe e( D a19 t]a12he th1]D1ea 0D9e10o aih21o 

ar: 32i1ta]e s]Deeo nr9n1 0 ihe he a l]a1etalh11 1t 32itDhD]ia2iD]‘e lm1 

1eD1 tDllD]e l1 2r2 D t]1i n9cr01 

 32itDhD]ia2iD] 11 n1] h1ae 1t liD a11mh1a 1h19 o4(li e](2htta 

4h2ia]9e11 0D910o 2Dmhel11o rr: g9mh1 1DttD1o nrr90 1 ihe  1t(iD 

h12t(9De a l]a1etalh11 1t 32itDhD]ia2iD]‘e n1rr ]D hDm 1t 

aa1l‘e r1li]1e1t1a 01 

 1h o09r1n0 ‖eDh9at Dte11 ]1t 11eaD] t1 iehi2Dla2 a ]1t aD9t― EL t]aaiD1l 

]BR :cc –ccn 1;]hah1at 2D]ia1 ―t9DD e( Dh1Di aalD2ihei(e 9D]  D]1(1tl 

tr] D9tD t]a(D1‖ e(etheiD9 h1 liD rliD1aD(i n1r9 oa ahtaetD h1 HGK t1co 

    hhho n[]–R1 

 

 

 اعمال أونً نمفكرين اخرين 

 61D2 io r(a(elo n911o g1e  t1eo9hD (19 1Dli191t1ahD 9D] eiht1t1ahe2iD1 
nheeD1e2iatlD1 0g12 2t1eD9ha a19 1Dli191t1a  1t liD siht1t1ah2at 

32hD12De o01]hah1att  9Dth D]D9 ae tD2l(]De n9 r–BB oe(etheiD9 2Dheeha: 

 D(e1D]1 

 6]a19heo ai]helha1 r(a(elo n9n[o  11 9Di 6Da]htt 9D] 2De2ih2ilD 9D] 
siht1e1eihD 0;1 liD a112Del 1t  hel1]  1t siht1e1ei  o0h1a(a(]at 

9heeD]lalh11o a1eD1iaaD1: 6111hD]1 

 ––– on9][–BBo  a19e(2i 9D] 2De2ih2ilD 9D] 2]hD2ihe2i-4 ihe2iD1 
siht1e1eihD 0 a19e11  1t liD  hel1]  1t 2]DD -41ia1 siht1e1ei  o0] 

 1t(iDe h1 B ea]leo 6D]th1: 21 4DhiD]1 

  aia11o  1ia11 2D1]ao n19Ro 1Dla2]hlhe(D oh1  aia11: n]hlh1ae 11 
siht1e1ei  a19 2a1a(aaD0 oc  1 o0l]a1e1 aD11Dli  a 1Deo aaie]h9aD: 

aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Dee1 

  D]9D]o  1ia11 21llt]hD9r oW5  1ia11 21llt]hD9  D]9D] 3oilth2iD nD] D o61 

3(eia1 Dl at1 0D9e10o 6D]th1: nDh9ia11o n911–1 

 ––––r oG5  1ia11 21llt]hD9  D]9D] nD] D oi1 2ahD] Dl at1 0D9e10o t]a1 t(]l 

ai 1ah1: eD(le2iD] ataeeh D]  D]taao nr9[–1 

 ––––r oHPS5  121  D]9D]: siht1e1eih2at n]hlh1ae o1h2iaDt r1 t1]elD] 

0l]a1e1 s D910o aaie]h9aD: aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Deeo c  c1 
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 ––– on1B1–9o t]aaiD1le 11 4D2D1l 2D]ia1 2hlD]al(]D 0D 2D]ele 11 

ta1a(aaDo0 HPS ]]–BR0 1t(tt lD l a ahtaetD h1 G01 

 ––– on1B9o ;1  i1iae reel‘e n]hlh1aeo HPS nB1–n111 

 ––– on1Bro a]hlh2at t1]Dele oe e1 n a19 Ro h1 3DtD2lD9 n]hlh1ae 11 rDeliDlh2e o

2]Da1]  111]D 0D910o s]h12Dl11o r : s]h12Dl11 i1h D]ehl  s]Deeo c  B1 06 e1 

c a19 ] ia D 11l  Dl eDD1 l]a1etalD9 a19 a]D 11t  a ahtaetD h1 W01 

 ––– on11co  ]DalheD 11 liD ;]hah1 1t 2a1a(aaDo HPS B[–nBR1 

 ––– on11Ro  ihe  11 a siht1e1ei  1t  hel1] o HPS c1c–][91 

 ––– on11R a19 n119rro  1t ethD9D] 0s1e(ta] 311ae o0a ahtaetD h1 G1 

 ––– on119o ;1 liD a1a1hlh11 a19 3D1ealh11 1t liD  (ia1 31(to HPS n91–

cRR1 

 ––– on19R–rno t9Dae t1] liD siht1e1ei  1t  hel1]  1t  (ia1hl  ol]a1etalD9 

(19D] liD lhltD ;(lth1De 1t a siht1e1ei  1t liD  hel1]  1t 1a1 o 1 ai(]2ihtt 

0D910o 211911:  1  1i1e11r21  a1ea]9o n9 ]1 

 ––– on191o 219: 31iD a11 D]ealh11e ot]D9D]h2   1 6(] ia]9l 0D910o rDm 

r1] :  D]hlae s]Deeo nrR 1 4De]h1lD9 t19ha1ae1the: 61eee-1D]]htto nrBc1 

 ––– on1rBo ;1 liD 3a h1] 1t 1a1 h19 a221]9h1a l1 1(] th]el  i]DD 21eeDte o

a ahtaetD h1 W a19 G1 

 ––– on1r1o ;1 219‘e 311o liD n1]t9‘e 3a h1]o a221]9h1a l1  1i1‘e 21eeDt o

a ahtaetD h1 W1 

  a21eho t]hD9]h2io n19[o seD] 9hD 2Di]D 9De 3eh11ea h1 6]hDtD1 a1  D]]1 
11eDe 1D19Dtee1i1 0;1 liD e12l]h1D 1t 3eh11ea h1 2DllD]e l1 1]1 11eDe 

1D19Dtee1i1 o06]Deta(: 2 mD1 

 aa1lo tiia1(Dto 5n19nr1o 5 a]hlhe(D 1t s(]D 4Dae11 or1]ia1 aDie 3ihli 

0l]a1e10o 211911: 1a2ihtta1o nrcr1 

 2(liD]o 1a]lh1o n[] o 3D19e]hDt  1i e1tiDle2iD1 02DllD] 11  ]a1etalh11 o0

3l(llaa]l: 4D2taio nrc91 

 111laha1Do 1h2iDt 9Do n[9 o ―re1t1ahD 9D 4ahi119 9D 3De119D‖ 

911eD3 911i a4 ]1t  a1t1er―0ehi 1h o0‖ 2De geeahe osa]he: 2atthia]9o c  11 

 4hllD]o  Dh1]h2io n9n1o iDeD] 9hD 6ht9(1a 9De siht1e1eiD1 9(]2i 9hD 
2De2ih2ilD 9D] siht1e1eihD 0;1 liD g9(2alh11 1t liD siht1e1eiD] li]1(ai 

 hel1]  1t siht1e1ei  o0h1 ihe nDt2iD1 gh1tt(  ial 9hD siht1e1eihD 9De 
aa]lDeh(e a(t 9hD r(eeht9(1a 9D] 9De 3eh11eae aDiaelo (19 mDt2iD 
6D]ri](1aee(1 lD iaeD1 eDh9D siht1e1eihD1 ihl Dh1a19D] aDiDh1n rDeel 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2017© حكمت  58 

 

Dh1D] )(aaeD: iDeD] 9hD 6ht9(1a 9De siht1e1eiD1 9(]2i 9hD 2De2ih2ilD 9D] 
siht1e1eihD o2Dheeha: 6]12 ia(e1 

 ––– on9cr–[]o 2De2ih2ilD 9D] siht1e1eihD 0 hel1]  1t siht1e1ei  o0nc 

 1t(iDeo  aie(]a: t1 sD]liDe1 

 32itDaDto t]hD9]h2ir oHLWK] a]hlhe2iD t]hD9]h2i 32itDaDt r(eaaeD og1 

6DitD] Dl at1 0D9e10o 1(1h2i: t1 32i 1h1aio nr[9–1 

 –––r oPP5 t]hD9]h2i 32itDaDt n1rR–n9 c 13Dh1D e]1eahe2iD1  (aD19e2i]htlD1 o

 1 1h11] 0D910o  hD11a: aa]t a11DaD1on99c1 

 –––on1r1o siht1e1eihD 9D] siht1t1ahD 0siht1e1ei  1t siht1t1a  o0h1 

 a1(lhDt1hg ]D1hD lhi ‘Dha1t1this ]D9 Dhie1e1this‗ etDaDti23 i2h]9Dh]t―

iD]a(eaDaDeD1  11  1eDt a ]1D]‖o 21a1e n1 0nrc910 

 ––– on1r9― orliD1aD(i t]aaiD1le‖o l]a1etalD9 h1 EL1 

 ––– on1r9e‘DilD12 1;― o 1DhelD]1h o‖ PP1 

 ––– on1rro 2(2h19D ol]a1etalD9 h1 EL :Rn–nR 1 

 –––r on9 9 5n9Rro ;1 liD 2a1a(aaD a19 nhe91i 1t liD t19ha1e 0seD] 9hD 
3e]a2iD (19 nDheiDhl 9D] t19hD] o0h1  iD rDeliDlh2 a19 1he2Dtta1D1(e 
n1] e 1t t]hD9]h2i  11 32itDaDt og1 1htth1al11 0l]a1e10o 211911:  1 21 

61i11 

 –––r oEL] 2(2h19D a19 liD t]aaiD1le os1 th]2i1m 0l]a1e10o 1h11Dae1the: 

i1h D]ehl  1t 1h11De1la s]Deeo nrrr1 

 3l]a(eeo ea h9 t]hD9]h2io n9][–Bo eae 2DeD1  De( o ]hlhe2i eDa]eDhlDl 0 iD 
2htD 1t  De(e a]hlh2att  g aih1D9 o0 reh1aD1: a1t1 ;eha19D]1 

 

 مخاخرةانمؤنفاث ان

 6D]ia1o r1l1h1Do nr9Ro 2‘ne]D( D 9D t‘9l]a1aD]: a(tl(]D Dl l]a9(2lh11 9a1e 
t‘rttDiaa1D ]1ia1lhe(D osa]he: 2atthia]91 

 6D]ia1o r1l1h1D a19 ai]helha1 6D]1D] 0l]a1e1 s D9e10o nrrro eDe 9htt9]D1lDe 
i9li19De 9( l]a9(h]D Dl a(l]D lD lD oe  t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]o sa]he: 

3D(ht1 

 6D]1D]o ai]helha1o nrr[o 2a eiht1e1eihD 9D 32itDhD]ia2iD] osa]he: g9hlh11e 

9( aD]t1 

 61mhDo r19]Dmo nrr1o t]1i 41ia1lh2hei l1 a]hlh2at  iD1] :  iD 
siht1e1ei  1t 2D]ia1 2hlD]a]   iD1]  o211911: 41(ltD9aD1 
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 6]a19lo 4h2ia]9 61o 5nrRnr nrB9o  iD siht1e1ei  1t 32itDhD]ia2iD]:  iD 
eD Dt1eiD1l 1t  he  iD1]  1t 32hD1lhth2 a19 4Dthah1(e a11mtD9aD orDm 

r1] : 2]DD1m1191 

 6]9ihD]o nihtDo 5nr]Br nrB]o ― iD t1]ialh11 1t ;(]  hel1]  1t 

siht1e1ei ‖o h1 siht1e1ei  a19  hel1] : geea e s]DeD1lD9 l1 g]1el aaeeh]D] o

4a i119 athea1e   a19  1 1 sal11 0D9e10o rDm r1] : sDlD] 3ihli r  a]eD] 

 1]2ie11 e1 

 6(]91]to ehDlD] a19 4Dh1i1t9 32iir2 D] 0D9e10o nrr9o ehat1ahe2iD 
nheeD1e2iatl osa9D]e1]1: t1 32i 1h1ai1 

 aD]2Dto 2a]hea a19 r9]ha1a 3D]ea1 0D9e10o c n[o t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD] 
a19 liD i(Delh11 1t  ]a1etalh11o n9n]–c n] o6D]th1: 9D 2]( lD]o c n[1 

 a1eD]h(o g(aD1h1o c n[o  11  D]9D] ehe  (ie1t9l0 o2De2ih2ilD 9D] 
3e]a2ieiht1e1eihD o 1t1 c0o  reh1aD1: ra]] t]a12  rllDiel11 

 ehtliD o nhtiDtio 5n9B r nr9[o ―32itDhD]ia2iD]‘e  D]iD1D(lh2at 3 elDi h1 

4Dtalh11 l1 ga]thD] s]1lDela1l  D]iD1D(lh2e‖o h1 HWH :]]–cc91 

 –––r on91  5nrBB–nr1 o 2DeD1 32itDhD]ia2iD]e oc  1te1o 1a]lh1 4D9D D] 

0D910o 6D]th1: 9D 2]( lD]1 

 –––r onr   5nr9[1h o‖e2hl(D1Di]D  t1 Deh4 Di ― o HWH :c][–cB 1 

 –––r oHWH5  D]iD1D(lh2e a19 liD 3l(9  1t  hel1]  03DtD2lD9 n1] e o 1t1 

R o04(91tt r1 1a  ]DDt a19 t]hlit1t 419h 0D9e10o s]h12Dl11o r : s]h12Dl11 

i1h D]ehl  s]Deeo nr9[1 

 ta(tto aaliD]h1D 11o nrr[o ―6D 119 a11t]11lalh11n  iD ga]t  

32itDhD]ia2iD] a19 tDih1hel 11]at  iD1] ‖o h1 WH :Rn–B[1 

 t1]elD]o 1h2iaDt r1o c n ao rtlD]  D]9D]: siht1e1ei  1t 2a1a(aaD h1 liD 
2D]ia1  ]a9hlh11 o; t1]9: ; t1]9 i1h D]ehl  s]Dee1 

 ––– oc n e o 91a eiDte1]s Di13 :e2hl(D1Di]D  e‘]Di2ai]DhDti23―

31t(lh11e‖o h1 ihe c n a: ]Bc–]r 1 

 ––– oc n 2o ― D]9D]o 32itDhD]ia2iD]o a19 liD 6h]li 1t t1]Dha1heh1a 

 ]a1etalh11‖o h1 ihe c n a: ]rn–RB91 

 ––– oc nnao 2D]ia1 siht1e1ei  1t 2a1a(aaD: t]1i 32itDaDt l1  DaDt a19 
6D 119 o; t1]9: ; t1]9 i1h D]ehl  s]Dee1 

91h:n 1n r]ra2e]1t:1e1etrr19 nrrB R9nR1  n1   n 

 ––– oc nneo ―siht1e1ei  1t 2a1a(aaD h1 liD rh1DlDD1li aD1l(] ‖o h1 ihe 

c nna: c[]–c9[1 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ––– oc nn2o ― D]iD1D(lh2e‖o h1 ihe c nna: c9B–]]c1 

  ––– oc nc1  ]1leh  Di ― ot siht1e1ei ‖o h1  iD aaie]h9aD  hel1]  1t 
siht1e1ei  h1 liD rh1DlDD1li aD1l(]  0n1r –n91 0 oaaie]h9aD: aaie]h9aD 

i1h D]ehl  s]Deeo eaaDe cB]–crc 191h:n 1n n1ra ;r19 [nnr1[c[11 n[ 

 ––– oc n] 1h o‖lolhe]D h1i ]D9 ttD911 1hDe 91( taD9hea1(9th6 el9t1ei( ― o

1h2iaDt e]D D]o 1h2iaDt r1 t1]elD]o aah-imD  1ttia11o a19 ata(e  hDmDa 

0D9eo01 ehD 6ht9(1a 9D] 119D]1D ot]a12 D  D]taa: 1a]e(]a1 

 ––– oc nR9D0 ]aeear ahtae 1h o‖Daa(a1a2 91a ieh2hl1ai14― oo01  iD 
4DtD a12D 1t 41ia1lh2hei o; t1]9: ; t1]9 i1h D]ehl  s]Deeo eaaDe B9–9B 1

91h:n 1n r]ra2e]1t:1e1rr19 nrrr1Bc n1  ]1   [ 

 ––– oc n[ o hleh(a1h2 ]D9 oDi2a]e3 ]D9 Dhie1e1this ]D9 1h 11hl(t1 D4 D1hg― o

9D]  D]iD1D(lh  (19 9D] seD]eDle(1aeliD1]hD hi eeolD1 n91 (19 t]riD1 nr1 

 ai]i(19D]l: 9D(le2iD (19 t]a1e ehe2iD 6Dhl]oaD‖o h1 aD]2Dt a19 3D]ea1 

c n[ oeaaDe c]–R 1 

 t]a1 o 1a1t]D9o nr9[o eae h19h h9(DttD rttaDiDh1D:  D lel]( l(]hD](1a (19 
-h1lD]e]Dlalh11 1a2i 32itDhD]ia2iD] ot]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aie1 

 ––– onrr o eae 3aaea]D (19 9ae i1eaaea]D: 3l(9hD1 e(] 9D(le2i-
t]a1e ehe2iD1  D]iD1D(lh  (19  D lliD1]hD ot]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aie1 

 2a9aiD]o  a1e-2D1]ao 5nrB r c  co  ](li a19 1Dli19 orDm r1] : 

a11lh1((i1 

 2Dt9eDleD]o 2(leo nrB9o ehD siht1e1eihD 9D] siht1e1eihDaDe2ih2ilD hi nr1 
 ai]i(19D]l—)(] nheeD1e2iatleliD1]hD 9D] 

siht1e1eihDaDe2ih2ilee2i]Dhe(1a (19 -eDl]a2il(1a o1DheD1iDhi ai 2ta1: 

 ah11 

 2heeD]o  Dti(l a19 sDlD] 32iihllD]o nr1ro 3e]a2imheeD1e2iatl (19 
3e]a2ieiht1e1eihD hi )DhlatlD] 9D] 41ia1lh  o reh1aD1: 2(1lD] ra]]1 

 2(D1liD]-2tDae11o sal]h2ha g1o nrr1o ;1 32itDhD]ia2iD] a19 2D19D] 
s1thlh2e o a]]hee(]ao sr:  ]h1hl  s]Dee t1lD]1alh11at1 

 2(D]1(tlo 1a]lhato nr9R–o  hel1h]D 9D t‘ihel1h]D 9D ta eiht1e1eihD o 1t1 co 

sa]he: r(ehD]1 

  a io 4(91tto n91 o ehD 41ia1lhe2iD 32i(tD: gh1 6Dhl]aa e(] 2De2ih2ilD 
9De 9D(le2iD1 2DhelDe o6D]th1: 2aD]l1D]1 t1(]li D9hlh11o 6D]th1: nDh9ia11o 

nrc 1 

  h]e2io g]h2 e11at9  ]1o nrB1o  ath9hl  h1 t1lD]e]Dlalh11 orDm  a D1 a19 

211911: ratD i1h D]ehl  s]Dee1 
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 Copyright 2017© حكمت  61 

 

  ( eeD1o r19]Daeo nrBro ehD t]ri]1ia1lhe2iD a11eDelh11  11 seD]eDle(1a 
(19 r1Dha1(1a o)r]h2i a19 t]Dhe(]a :rlta1lhe1 

 aa(tea2io t]hD9]h2io nrB9o ―32itDhD]ia2iD]e t9DD 9D] ehatD lh ‖o rD(D 
)Dhle2i]htl tr] e elDialhe2iD  iD1t1ahD (19 4Dthah11eeiht1e1eihD on 0] :0

cc[–cB  191h:n 1n[n[r1eel1nrB91n 1]1cc[ 

 ahiiD]tDo  Dh1eo nr[1o ehD  D]iD1D(lh  32itDhD]ia2iD]e hi 
)(eaiiD1ia1a eDh1De eeD (talh D1 eD1 D1e o9heeD]lalh11o  Dh9DteD]a1 

 2aiio  (tha r1o nrrBo  iD 2h h1a 219: 32itDhD]ia2iD]‘e  iD1t1ah2at 
ree]1e]halh11 1t 3eh11ea oi1h D]ehl  sa] o sr: sD11e t a1ha 3lalD 

i1h D]ehl  s]Dee1 

 2Di1D]D]o  i1iaeo nr91o ehD a(1elliD1]hD t]hD9]h2i 32itDhD]ia2iD]e o

3l(llaa]l: atDll-a1lla1 

 1a]hyao  a2e(Dth1D 0D910o c  [o  iD aaie]h9aD a1iea1h11 l1 
32itDhD]ia2iD] oaaie]h9aD: aaie]h9aD i1h D]ehl  s]Dee1 

91h:n 1n n1raa;2 [cn9nRR9  

 rhDe(i]o 4h2ia]9 41o nrBRo 32itDhD]ia2iD] 11 ai]hel a19 4Dthah11 orDm 

r1] : 32]he1D]1 

 ;9De]D2ilo 4(91tto nr]co 32itDhD]ia2iD]e 3 elDi 9D] reliDlh  o6D]th1: 

 (1 D] (19 er11ia(el1 

 satiD]o 4h2ia]9 g1o nrBro  D]iD1D(lh2e: t1lD]e]Dlalh11  iD1]  h1 
32itDhD]ia2iD]o ehtliD o  Dh9DaaD]o a19 2a9aiD] og a1el11o t2: 

r1]limDelD]1 i1h D]ehl  s]Dee1 

 sale2io  D]ia11o nrBBo ―t]hD9]h2i 32itDaDte dsiht1e1eihD 9D] siht1t1ahDa 

(19 32itDhD]ia2iD]e t]riD g1lmr]tD e(]  D]iD1D(lh ‖o h1 )Dhle2i]htl tr] 
 iD1t1ahD (19 ah]2iD oB]0R :0R]R–R1c1 

 4D9D D]o 1a]lh1o nr1]o 32itDhD]ia2iD]: 2htD a19  i1(ail osihta9Dteiha: 

t1]l]Dee1 

 4h21D(]o sa(to nr1]o ― iD  ae  1t  D]iD1D(lh2e‖o siht1e1ei   19a  on10c :0

nnc–nc9 191h:n 1[9R reihtl19a nr1]n1c]c 

 ––– onr11o‖e2hl(D1Di]D  e‘]Di2ai]DhDti23― o  iD 111hel oB 0c :0n9n–nr1 1

91h:n 1[9R ri11helnr11B c[ 

 32i1tleo 2(1lD] onr9Ro ehD siht1e1eihD 32itDhD]ia2iD]e oea]iela9l: 

nheeD1e2iatlth2iD 6(2iaDeDtte2iatl1 

 ––– onrr[o glih  (19  D]iD1D(lh : 32itDhD]ia2iD]e 2](19tDa(1a 9D] 
2DhelDemheeD1e2iatlD1 ot]a1 t(]l ai 1ah1: 3(i] aie1 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3hama]lo ai]hel1ei  11o n9[1o 32itDhD]ia2iD]e ee 2i1t1ahe2iD 
 1]a(eeDle(1aD1o h1eeDe119D]D 9hD 6Da]httD 9De 2Dtrite (19 9D] 

t19h h9(athlol oh1  ai]er2iD] tr] 9D(le2iD  iD1t1ahD :9cr–9BR 14De]h1lD9 

ea]iela9l: nheeD1e2iatlth2iD 6(2iaDeDtte2iatl nr1R1 

 3e119ho sDlD]o nr1 o ―2‘iD]i91D(lhe(D 9D 32itDhD]ia2iD]‖o s19lhe(D oc :

nRn–n[[ 1s(etheiD9 h1 g1atheio nr9Bo ―32itDhD]ia2iD]‘e  D]iD1D(lh2e 

 19a ‖o h1 ihe ;1  D l(at i19D]ela19h1a a19 ;liD] geea e 0 iD1]  a19 
 hel1]  1t 2hlD]al(]D n[ o0 a] D  1D19Dte1i1 0l]a1e10o 1a12iDelD]: 

1a12iDelD] i1h D]ehl  s]Deeo r[–nnR1 

  i1iaeo t]a1ç1heo c n[o 2‘a]l 9D l]a9(h]D: D1tD(  eiht1e1eihe(Deo 9lihe(De 
Dl e1thlhe(De 9D ta l]a9(2lh11o   ea]lh] 9D ta 2]hlhe(D t1]i(t9D ea] tDe 

41ia1lhe(De attDia19e   t‘D1211l]D 9De l]a9(2lh11e t]a1çaheDe o912l1]at 

9heeD]lalh11o i1h D]ehl9 9D 2httD ]1 

  D1(lho 2am]D12Do nrr[o  iD  ]a1etal1]‘e t1 hehehthl : r  hel1]  1t 
 ]a1etalh11 o211911: 41(ltD9aD1 

 na2io  1a2ihio nrcB–nr]]o eae  D]elDiD11 2](19eraD Dh1D] 2De2ih2ilD 
9D] iD]iD1D(lhe2iD1  iD1]hD hi nr1  ai]i(19D]l  ]De]h1lD9  ht9DeiDhi: 

2D1]a ;tieo nrBB1 

 naa1D]o tat o nr1Ro 32itDhD]ia2iD]e ehatD lh 1 gh1D  ]hlhe2iD 
t1lD]e]Dlalh11 o2rlD]et1i1 

 nDi](1ao 2D1]ao nrc o ehD ehatD lh  32itDhD]ia2iD]e o reh1aD1:  1a161 

11i]1 

 )DttD]o g9(a]9o n9R]o ―ehD 2De2ih2ilD 9D] atlD1 siht1e1eihD h1 9D1 

tDlel D]tt1eeD1D1 [   ai]D1 ihl eDe119D]D] 4r2 eh2il a(t 9hD 1D(D]D1 

6Da]eDhl(1aD1 9D]eDteD1‖ 0― iD  hel1]  1t r12hD1l siht1e1ei  h1 liD 2ael 

thtl  rDa]e mhli 3eD2hat rllD1lh11 l1 liD 11el 4D2D1l  ]DaliD1le 1t 

tl‖0o  ai]er2iD]  Reprinted in his Kleine Schriften, Berlin: de Gruyter, 1910: 1–

85. 9D] 4De]h1lD9 h1 ihe atDh1D 32i]htlD1 o6D]th1: 9D 2]( lD]o nrn : n–9[1  
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