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ة الفيلسوف يوهان جورج هامان و حول  مدخل   جم لد   ؛عرص األنوار   ن عرصه، وعفلسفته وكتاباتهسير جوين  .  نص مير

ديكسون و غريفيث   ،( عىل  للفلسفةمنشور  ستانفورد  ي  موسوعة 
ف  المؤرشفة  للنسخة  هي  جمة  الير بأن  ننوه   .)

 عن  هذا الرابطالموسوعة عىل  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض    النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخير

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  ال تحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للير
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( وعمل يف بروسيا، يف سياق عصر التنوير األملاين املتأخر.  1788-1730عاش يوهان جورج هامان ) 
مل يشغل منصًبا جامعًيا أبًدا، إال أنه كان    على الرغم من أنه ظل خارج الدوائر الفلسفية "املهنية"، حيث

ابالحرتام يف وقته بسبب معرفته واتساع نطاق علمه. كانت كتاابته سيئة السمعة حىت يف عصره  حيظى  
 بسبب التحدايت اليت ألقى هبا على القارئ. هذه التحدايت للتفسري والفهم تتصاعد اليوم فقط. 

ملانية جيدون  ومع ذلك، فإن عدًدا متزايًدا من العلماء من الفلسفة والالهوت وعلم اجلمال والدراسات األ
صلة ابملوضوع:    ذاتأفكاره ورؤاه ذات قيمة ابلنسبة لالهتمامات املعاصرة. ال تزال اهتماماته املركزية  

اللغة واملعرفة وطبيعة اإلنسان واجلنس واجلندر وعالقة البشرية ابهلل. ويف الوقت نفسه، فإن آرائه، اليت 
 تتوقع يف كثري من النواحي حتدايت الحقة ملشروع التنوير واحلداثة، ال تزال ذات صلة بل استفزازية.
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 حياته .1

، وهو ابن قابلة وجراح حالق. بدأ دراسة  1730عام    كونيغسبرغُولد يوهان جورج هامان يف مدينة  
 الفلسفة والالهوت يف سن السادسة عشرة، وتغري إىل القانون لكنه قرأ بشكل أساسي األدب، وعلم

  سيًدا أيًضا قرأ الرايضيات والعلوم. ترك اجلامعة دون أن يكمل دراسته وأصبح  اللغة، والبالغة، ولكن  
لعائلة ثرية يف إحدى أراضي البلطيق. خالل هذا الوقت واصل قراءته الواسعة بشكل غري عادي وأحباثه  

،  (Christoph Berens)  كريستوف بريينزاخلاصة. توىل وظيفة يف شركة عائلية لصديق من أايم كونيغسربغ،  
وأرسل يف مهمة غامضة إىل لندن، واليت فشل فيها بشكل واضح. مث عاش حياة الرفاهية حىت نفد من  

 األصدقاء واملال والدعم. يف حجرة مكتئبة وفقرية، قرأ الكتاب املقدس وشهد حتواًل دينًيا. 

زل بريينز يف ريغا، حيث من الواضح أهنم غفروا له فشله. وقع يف حب كااترينا أخت كريستوف  عاد إىل من
بريينز، لكن صديقه رفض زواجه منها بسبب حتوله الديين؛ كان بريينز من أتباع التنوير املتحمسني وشعر  

د هامان إىل منزل والده  ابلغثيان من مظاهر التقوى لتدين هامان اجلديد. متأثراً هبذه الضربة ودوافعها، عا
 يف كونيغسربغ، حيث عاش بقية حياته حىت شهوره األخرية.

يف كونيغسربغ، مل يشغل قط منصًبا أكادميًيا رمسًيا، ومل يشغل منصًبا كنسًيا؛ قد يكون هذا جزئًيا بسبب  
خالل شفاعة أحد    إعاقة النطق اليت يعاين منها، واليت منعته من إلقاء احملاضرة أو الوعظ. يف النهاية، من 

، وجد عمالً كموظف حكومي منخفض املستوى  )Immanuel Kant(إميانويل كانت   معارفه،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Berens
https://plato.stanford.edu/entries/kant/
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؛ حاكم يف واقع األمر  (Frederick the Great)  العظيم ش  فريدرييعمل يف مكتب الضرائب يف  
حيتقرُه هامان. ومع ذلك كان نشاطه الرئيسي كمحرر وكاتب. كان يُعترب أحد أكثر العلماء قراءة على  

، فضاًل عن كونه مؤلًفا سيئ السمعة.  ]ساعده كثريًا طالقته يف العديد من اللغات[نطاق واسع يف عصره  
 خالل هذا الوقت، على الرغم من دينه املسيحي امللتزم، عاش مع امرأة مل يتزوجها أبًدا لكنه بقي خملص

تِه  بشكل أساسي كمشتتات ملنح[ووفًيا هلا، وأجنب منها أربعة أطفال، والذين يظهرون أحياًًن يف كتاابته  
 . ]الدراسية 

  (Princess Gallitzin)  األمرية جاليتزينمن إحدى املعجبني به،    لمونستردعوة    ل  ب  ق   يف هناية حياته،  
 .1788تويف يف مونسرت عام  

والتوتر" "العاصفة  حركة  على  عميق  أتثري  هلامان  وعلى    األملانية،  ’Storm and Stress‘  كان 
أاثر إعجاب  (Jacobi)  يبكو ايو   (Herder )  هريدرمعاصريه اآلخرين مثل   لقد   غوتهو   ،لغهي؛ 

. استمر أتثريه على املفكرين  كريكجاردوكان له أتثري كبري على    ]الذي وصفه أبنه أملع رأس يف عصره[
األملان يف القرن العشرين، وال سيما املهتمني ابللغة. زادت شعبيته بشكل كبري يف العقود القليلة املاضية  

 بني الفالسفة وعلماء الدين وعلماء الدراسات األملان حول العامل. 

 

 . كتاابته 2

أمرًا    كتاابته  دة ما يكون الدافع وراء. عامفّصلةأطروحات  خيض يف  مل  فهو  كتاابت هامان قصرية.  كل  
معرفة    كهذا   شيء   الرد على   ويفرتض شخص آخر، أو ظروف وأحداث معينة.    ورات نشمحمدًدا للغاية:  

صطلحاهتم وأسلوهبم، واملزج  مل   تبنّ ًياعادًة ما تتضمن ردوده على عمل اآلخرين  و كبرية من جانب القارئ؛  
، نسج يف هذه الكتاابت اتساع  ابإلضافة إىل ذلككأداة بالغية وجدلية.    ،التقليد واحملاكاة الساخرة بني  

لية وواضحة.   وكمية غري عادية من االستشهادات والتلميحات. وهي ليست أبي حال من األحوال ج 
وهكذا، عندما خيتار، فإن مقاالته هي نسيج من خيوط متعددة األلوان ألفكار ولغة وصور املفكرين،  

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_the_Great
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Adelheid_Amalie_Gallitzin
https://en.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
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ى أو إجنيليني أو معاصرين. هذه حُلمة منسوجة من حب السخرية، واليت تضيف دائًما  سواء كانوا قدام
 طبقة من التعقيد التفسريي.

  ]أريستوبولوس[تظهر كتاابت هامان أيًضا يف كثري من األحيان حتت اسم شخصيات خيالية خمتلفة:  
(Aristobolus)  ،]  الورد  صليبوفارس[  (Knight of the Rose-Cross  )  ،]عرافة وال[  

(Sibyl)  ،]وأدلغوند[  (Adelgunde)  ة  دقن مثل هذه الشخصيات متثل بأب. ال ميكن االفرتاض
يعارضها هامان    خمتلفة  تفكيك آراءوسيلة  آراء هامان اخلاصة؛ آراء أريستوبولس، على سبيل املثال، هي  

 لعبثية.ل  وتدفع

جتتمع هذه العوامل لتجعل من الصعب فهم كتاابت هامان وتفسريها. الحظ غوته أنه عند قراءة هامان،  
. حىت لو كان لدى  [Goethe, 550]"جيب على املرء أن يستبعد متاًما ما يعنيه املرء عادة ابلفهم"  

  - ء حاليني آخرين  أو حتصل عليه أو استعار من علما ، لفهم مصدر اإلشارة أو االقتباس سعة أفقاملرء 
، فليس من الواضح دائًما ما يفعله االقتباس هناك، وما الذي يعنيه هامان ابإلشارة إليه. كان مسرورًا  

 to borrow one of)مع قارئه؛ مفضاًل تقدمي قبضة وتركها للقارئ لفكها ليد مسطحة  ضة  ابلراي
rism of his own images; cf. the end of the “Metacritique of the Pu

Reason”, 1780 .) 

الواضح من جانب هامان.  التعبري  القدرة على  للداللة على عدم  قابلية االخرتاق  البعض عدم  اعترب 
" األسلوب  [  (Le stile c'est l'homme meme)الحظ هيجل: "لدى الفرنسيني قول مأثور:  

هي األسلوب املعني يف  ؛ كتاابت هامان ليس هلا أسلوب معني ولكنها ابألحرى  ]هو الرجل نفسه "
. لكن آخرين أشاروا إىل وضوح وإجياز رسائله، على عكس األسلوب احملري   [Hegel, 209]  هذات

ن أشكال أسلوب هامان الصعبة هي جزء مهم من أتويل  أبيقرتحون  و الذي يستخدمه ملخاطبة اجلمهور.  
  هامان وفهمه للعالقة بني الكاتب والقارئ: نصفان من الكل جيب أن يربط كل منهما ابآلخر ويتحد 

. ال ميكن للقارئ أن يكون سلبيا  (Reader and Critic”, 1762“)من أجل هدف مشرتك 
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ليتم فهمه    يستعجلوجيب أن يعمل على إعادة بناء معىن هامان. كما الحظ هامان، "الكاتب الذي  
 اليوم أو غًدا يتعرض خلطر إساءة فهمه يف اليوم التايل للغد." 

املعاجلة  وابلتايل، فإن هامان معرض بشدة لسوء   املثال، ميكن للمرء أن جيد يف  التفسري. على سبيل 
احلديثة ابللغة اإلجنليزية فهم هامان على أنه "غري عقالين"، وأنه شخص يعارض التنوير بكل قوته؛ لكن  

 نظر إليه على أنه فشل يف فهم تعقيد تفكريه. هذا ال يؤيده غالبية علماء هامان ويُ 

 Gedanken)  ، ]توراتية أتمالت [  (Biblische Betrachtungen)تشمل كتاابته الرئيسية:  
über meinen Lebenslauf)  ]حيايت جمرى  يف    ، ]شظااي[  (Brocken)،  ]خواطر 

(Sokratische Denkwürdigkeiten)  ]سقراطية  تذكارات[،  (Wolken)  ]سحاب[،  
(Kreuzzüge des Philologen)  ]يف  مبا  املقاالت  من  جمموعة  ،]للفلسفة   الصليبية  احلروب  

  عن   مقال [  (Versuch über eine akademische Frage)  نوس،  يف  اجلماليات   ذلك 
  الرسائل   من   الربسيم  وورقة [  (Kleeblatt Hellenistischer Briefe)  ،]أكادميي  سؤال

 Leser und)  ،]والناقد  الكاتب [  (Schriftsteller und Kunstrichter)  ،]اهللنستية
Kunstrichter)  ]والناقد  القارئ[،  (Fünf Hirtenbriefe)  ]رعوية  رسائل  مخس[،  (Des 

Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den 
göttlichen und menschlichen Urprung der Sprache  ]    الوصية األخرية فارس

للغة   البشري  و  اإلهلي  األصل  حول  الورد   Philologische Einfälle und) ،]صليب 
Zweifel)   ]    اللغوية الشكوك  و    رسائل [  (Hierophantische Briefe)  ،]األفكار 

  ، ]الزواج  يف  العرافة  مقال[  (Versuch einer Sibylle über die Ehe)  ،]هريوفانتية
(Metakritik über den Purismum der Vernunft)  ]النقد  مافوق   العقل  نقاء[  ،

(Golgotha und Scheblimini)  ] شبليميين  و  جلجثة[،  (Fliegender Brief)  
 .]طائر خطاب [
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 النقد  قما فو . 3
، وهي كلمة صاغها ملشاركته مع كانط  يف هناية حياته  النقد"  ق ما فو أن يسمي مؤلفه ب  "  اختار هامان

يف نقد العقل احملض. بدالً من خلق علم الهوت ُمنظم، أو نظرية معرفة، يبدو أنه رأى عمله كعمل  
مثل   نفسه.  والالهويت  الفلسفي  النقد  وطبيعة  أسس  فيتجنشتاين  يفحص   Ludwig)الراحل 

Wittgenstein) الف ينتمي إىل معسكر  إنه  تفكيكًيا.  الذين وصفهم  ، كان عمله  ريتشارد  السفة 
Rorty, 5–)عالجيون" وليس "بّنائون ومنظمون"  أبهنم "مثقفون و   )Richard Rorty(روريت  

. إنه يقدم إىل أي قضية يف الفلسفة ليس حسااًب بّناًء، بل مقاربة، جمموعة قناعات، شيًئا مشاهبًا (6
للمبادئ األخالقية. وتوقع أتكيد روريت على اجلوانب العالجية هلذه املهمة. يف هناية حياته، أراد نشر  

عنوان   حتت  اجملمعة  املمارسات    إشارة  -"  Saalbadereyen"  العالجية"  "األحواضأعماله  إىل 
العالجية يف ذلك الوقت وإشارة إىل مهنة والده. كان من املقرر تسمية كل جملد إىل "حوض". لألسف،  

ومن السمات الثابتة الستجاابت هامان   مل يتحقق هذا املشروع أبًدا، وال حىت حتت عنوان أكثر تقليدية.
بناء حساب منافس، ولكن للهجوم؛ ليس  هذه الغريزة "املافوق نقدية": ليس ل  ،العديدة لفلسفة عصره

لتأسيس نقد منافس، ولكن لإلصرار على أن النقد نفسه جيب أن خيضع ملا فوق النقد، الذي يهتم  
ألف من االنتباه إىل املوقف  املتابلقضااي اليت جيب االهتمام هبا فيما يتعلق بفعل التفكري الفلسفي نفسه.  

كار اليت جيب أن تكمن وراء أي عمل يف الفلسفة أو الالهوت.  األساسي أو املوقف من القضااي أو األف
(. لذلك فإن كتاابت  N III, 31, 21وفًقا هلامان، غالًبا "تكمن الصعوابت يف رحم املفاهيم" )

" كما يقال أحياًًن، ولكنها "منهجية". إنه يعاجل القضااي اليت جيب االعرتاف  منتظمةهامان ليست "غري  
كان  نقد الذايت، وهي أمور جيب أن تكون افرتاضات مسبقة ألي نظام. وابلتايل،  هبا يف أي انعكاس لل

العقل"، وهو رده غري املنشور على    نقاءالنقد حول    قما فو أبرز مسات كتابه "  الرتكيز على مسألة اللغة 
نقد كانط للعقل احملض. من خالل نسيج من الصور، يقرتح أن النظرة الصحيحة للغة تعين أن "النقاء"  

 املزعوم لسبب مسبق ال ميكن الدفاع عنه. 

القضااي  تشمل   النقدهذه  اللغة واملعرفة وطبيعة اإلنسان.   ،، ابلنسبة هلامانيف ماوراء  بشكل أساسي 
مان أيًضا، األكثر إحلاًحا واألكثر إاثرة للجدل )آنذاك كما هو احلال اآلن(، مل يعتقد أنه ميكن اإلجابة  ها

https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%86/
https://hekmah.org/%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A/
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على أي من هذه القضااي خارج منظور الهويت؛ أي دون الرجوع إىل هللا ابعتباره خالق البشرية وشريًكا  
 يف احلوار.

 

 ارتباط. 4
الثانية لنهج هامان هي النزعة اليت رآها غوته على أهنا مشولية. رمبا ال تكون هذه أفضل طريقة   امليزة 

مميز على   أكد هامان بشكل  املعرفة    تفكيكلوصف بصرية هامان، حيث  اإلنسانية، وجتزئة  التجربة 
ليت من خالهلا جيب أن  اإلنسانية: "الثغرات واالفتقار ... هي أعلى وأعمق معرفة ابلطبيعة البشرية، وا

(. كره  ZH 3  ،34: 33–35خالصة عقلنا ")  - األفكار والشكوك    - نتسلق طريقنا حىت املثالية  
هامان بشكل أساسي حماوالت عزل الظاهرة قيد الدراسة عن اجلوانب األخرى اليت شعر أهنا مرتبطة هبا  

ل، فهذا يعين أن فلسفة اللغة جيب  بشكل وثيق. هذا مينع الفهم العميق والصحيح لوجودًن. وبقدر ما فع
 أن تتضمن مناقشة حول هللا، وجيب أن تشري املناقشة حول هللا إىل اجلنسانية والعكس صحيح. 

وهكذا يف "مقال العرافة عن الزواج"، الذي ينتهجه كفرصة للكتابة عن اجلنس، ال ميكن فهم الفهم  
نسانية على أهنا خملوق من هللا، خملوق على  الصحيح للجنس البشري واملتعة اإليروتيكية دون رؤية اإل

صورة هللا. إنه يلعب ابلفكرة املسيحية عن هللا كثالوث ليصور اثلواًث بني املرأة والرجل واإلله يف حلظة  
احلب؛ ويعيد صياغة حساب خلق آدم يف سفر التكوين ليصف فعل اجلماع نفسه. عندما ترى املرأة  

ِمي.  ع" وتصرخ حبماسة، "حبيبها يف محاسته ترى "ذلك الضل ٌم ِمْن حلْ  هِذِه اآلن  ع ْظٌم ِمْن ِعظ اِمي و حلْ 
" )مثل وصف سفر التكوين عمل هللا مع آدم بعد خلق حواء(.  هِذِه ُتْدع ى اْمر أ ًة أل هنه ا ِمِن اْمرٍِء أُِخذ تْ 

ة" حلظة احلب هذه  جسد املرأة: تصف "العراف من  عند القيام بذلك، يقر احلبيب أيًضا أن أصل الرجل  
أبهنا "دخل من حيث أتى ذات مرة." يف الواقع، كما ُولد املسيح من امرأة، فإن خالص البشرية ينبع  

ص ابعتباره معاجلًا للجسم  خلّ من جسد املرأة اجلنسي. يوصف املهبل أيًضا أبنه املكان الذي جاء فيه امل
هذا امليل للجمع بني املواضيع    ربزي  . ]جل" و "املنقذ"تسمح اللغة األملانية هلامان هنا ابلتالعب على "املعا[

 .]مثل "مفهوم هللا" و "ممارسة اجلنس"[ هيف مجيع أعمال يف كثري من األحيان



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 9

 

 . احتاد األضداد 5
هامان لتصور العالقة املتبادلة بني هذه األبعاد للحياة البشرية بشكل متزايد هي مبدأ احتاد    وسيلة كانت  

بعد   خاصة  املبدأ ألصدقائه؛  هذا  على  موافقته  يكتب  اجلديدة    ى عل  اّطالعهاألضداد.  املعرفة  نظرية 
الكانطي أبكمله    لكانط، مدعيا أنه يُقدرها أكثر من مبادئ التناقض والعقل احملض، بل وأكثر من النقد

(ZH 5  ،327: 12ff   ؛ZH 4   ،462: 7-8 :التناقضات واملعارضات الظاهرة متأل جتربتنا .) 

ال    نعم، يومًيا يف املنزل، لدي خربة مفادها أنه جيب على املرء دائًما أن يناقض نفسه من وجهيت نظر 
ممارسة أكرب قدر من العنف ضدها.   دوناالنتقال بني وجهيت النظر هذِه  وأنه من املستحيل  ،  تتفقاِن أبًدا

ال يوجد دوغمائي يف وضع ميكنه من الشعور هبذه احلقيقة العظيمة، إذا أراد أن يلعب    - معرفتنا جمزأة  
 ZHدوره ويلعبه بشكل جيد؛ ومن خالل احللقة املفرغة للعقل احملض، يصبح التشكيك نفسه عقيدة )

 ]هذا يف سياق مناقشة كانط.[(. 29-36 :432،   5

جيب أال    .بعيًدا عن كونه شرطًا مسبًقا للحقيقةنظر هامان شرطًا مسبًقا للدوغماتية  بإن غياب التناقض  
تستمر املعرفة على أساس اإلمجاع وغياب التناقض، بل جيب أن تستمر من خالل احلوار والعالقة بني  

املختلفة.   األصوات  يفكر  [هذه  أتليف  ال  منظور  من  الدايلكتيكي هامان  عندما  ]الالحق   هيجل   .
واضح أن اقتناعه بوجود  يتحدث عن "املعارضة" والتناقضات، إال أنه يفعل ذلك بنربة ساخرة. ألنه من ال

وحدة أساسية يف األشياء، وأن املعارضات والتناقضات اليت ندركها هي ابألساس من صنعنا. يصر على  
(. اجلسد  ZH 5   ،327: 16–17)  ’without Manichaeism‘   "مانويةأن تصوره "بدون  

والعقل واحلواس املنطق والعقل والعاطفة ليست متعارضة حًقا. هذه عناصر متناقضة من نفس الواقع  
ابدة  املوحد ولكن غري املتجانس. حياول هامان توجيه مسار بني سيال وشاريبديس: بني اإل  -املوحد  

العقائدية، وحىت االستبدادية للمعارضة والتناقض. والقضاء على التناقض من خالل توليف زائف أو  
 اندماج يتحقق من خالل القبول الواضح للحقائق املضادة.

وابلتايل، فإن مبدأ احتاد األضداد كأداة تكتيكية ال يعين أن هامان يرى العامل من منظور االنقسامات  
 مع التضاد يف فلسفة التنوير. التخطيطي  ا اسرتاتيجيته للتعاملوالثنائيات. إهن

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism
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ركز. ... يبدو يل  امل ال شيء يبدو أسهل من القفز من طرف إىل آخر، وال شيء صعب مثل االحتاد إىل  
التناقضات   جلميع  الكايف  الوحيد  السبب  هو  األضداد[  ]احتاد  أن  حللها    - دائًما  احلقيقية  والعملية 

–ZH 4   ،287: 5ضع حًدا لكل نزاعات العقل السليم وغري املنطقي احملض. )لوساطة، اليت تاب
17). 

 

 تشخيص ال. 6
الفلسفي.   التأمل  أن حيدث يف  ملا ميكن  التجسيد، كصورة  أو  "التشخيص"،  مفهوم  استخدم هامان 

يف األخالق أو املسرحية الغامضة يف العصور الوسطى، من طريقة للتصرف  تتحول جتربة العفة أو الشهوة  
أو الشعور إىل شخصية درامية تتحدث بعد ذلك وتعمل مبثابة جتسيد لتلك الصفة. هكذا أيًضا يف  
الفلسفة، يقرتح هامان. مييز الفيلسوف اجلوانب املختلفة للظاهرة اخلاضعة للتمحيص ويضخم اختالفها.  

وانب يف الكليات، ومن خالل "التشخيص" يتم حتويلها إىل كياًنت. وهكذا يف فعل التأمل  هذه اجل  يعزز
والذي   -"سبب"   -يف شيء ما، يتم متييز "التفكري" عن "الشعور"، ويتحول من فعل أو نوع إىل اسم 

يُظهر  رمبا  [يُسمى بعد ذلك كمكوِّن لوجودًن. يصبح العقل إذن شيًئا ميكننا أن ننسب إليه اخلصائص.  
 .]هذا خطًا على حدود االمسية يف هامان

وأفضل مثال على ذلك، وعلى رد فعل هامان، هو معاجلته لكلمة "منطق". نظًرا ألنه يتعامل معها بنوع  
غالًبا ما يطلق عليه "الالعقالين". من الواضح مع ذلك أن هامان يضع   الذيمن الشك أو النفور،  

لن يكون لدينا منطق، بدون   اللغة  املنطقي. "بدون  والنشاط  املنطق  منطق ال دين،  قيمة عالية على 
  N III   ،231ع" )ابط امج[ وال ر Geistوبدون هذه اجلوانب األساسية الثالثة لطبيعتنا، ال عقل ] 

 ،10-12.) 

وبداًل من ذلك، فإن معاجلة هامان للعقل هي تفكيك، لكل من االستخدام العملي للكلمة وتقدير  
املنطق. االستدالل، كشيء نقوم به، هو معصوم  هناك فقط    - التنوير هلا. ال يوجد شيء امسه العقل  
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من اخلطأ مثلنا، وعلى هذا النحو خيضع ملوقفنا يف التاريخ، أو شخصيتنا، أو ظروف اللحظة. "إهنا"  
 ابلتايل ليست "كلية" عاملية وصحية ومعصومة من اخلطأ كما قال معاصرو هامان يف عصر التنوير:

ة ال ميكن التعامل معها بشكل مطلق، وليست أشياء بل مفاهيم  الكينونة والعقيدة والعقل عالقات صافي 
 ZHمدرسية حبتة، وعالمات للفهم، وليس للعبادة، وتساعدًن على إيقاظ انتباهنا، وليس تقييده. )

7   ،165: 7-11). 

 

 . التنوير 7
يشكل موقًفا    ُيصوهر هامان أحياًًن ببساطة على أنه معارض ل  "التنوير". هذا يفرتض ابلطبع أن "التنوير"

فيه. يرى غالبية   الفلسفية، وهو افرتاض مشكوك  القضااي  اليوم موقفه  الموحًدا بشأن عدد من  علماء 
بطريقة أكثر تعقيًدا. عارض هامان العديد من املعتقدات الشعبية يف عصره. ومع ذلك، حارب هامان  

برية مع بعض خصومه. أحد  معاصريه على جبهات عديدة. لذلك غالًبا ما كانت هناك جماالت اتفاق ك
هيوم هبا  استخدم  اليت  الطريقة  هو  ذلك  على  عقالنية    (David Hume)  األمثلة  ضد  كسالح 

على الرغم من أن هامان كان هو الذي قدم كانط لكتاابت هيوم يف [التنوير، وليس أقلها ضد كانط  
. على الرغم من أن هامان، كمسيحي، كان لديه خالفات عميقة مع فكر هيوم يف جوانبه  ]ولاملقام األ

اإلحلادية، إال أنه استخدم شك هيوم يف كتاابته التفكيكية. شكوك هيوم حول املوثوقية واالكتفاء الذايت  
هامان. إصرار هيوم على أن "اإلميان" يكمن وراء الكثري من تفكريًن    مطحنةللعقل كانت صعبة على  

واليت تتضمن  ["  Glaubeومنطقنا مت تبنيه ونشره بواسطة هامان، غالًبا برباعة لغوية. ابستخدام كلمة "
، وليس  ، ميكن هلامان أن يؤكد أن "اإلميان"]ابألملانية "اإلميان" ابملعىن املعريف و "اإلميان" ابملعىن الديين

املتحمسني عن   املدافعني  العايل ملعاصريه للعقل. وابلتايل، فحىت  التقدير  املنطقية، هو أساس  األسس 
اإلميان   النهاية سوى  األعمى"، ال ميلكون يف  "اإلميان  أيًضا يف  والذين يشككون  "العقل"،  و  احلياد 

 كأساس لقناعاهتم.

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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نقدي" لعصر التنوير. بدأ    قما فو ر إليه على أنه "انطالقا من رسائل أواخر حياته، فضل هامان أن يُنظ
عدم رضاه عما اعتربه برًنمج تنوير معني يف وقت مبكر، بعد حتوله إىل املسيحية؛ وميكن النظر إىل  

للعقالنية، ولكن كتحدي  أنه معارضة صرحية وغري عقالنية  ليس على  يواجهه  الذي  أعمق   التحدي 
قالنية والتنوير يف الواقع. وغالًبا ما يُنظر إىل هذا يف أصداءه جتاه  ملا تتكون عليه الع  ]وأكثر تشويًشا[

العامة األوىل، "تذكارات سقراط" ) املبكر يف مقالته  التحدي  إميانويل كانط. جاء  (،  1759صديقه 
واليت كانت خمصصة لكانط وصديقهما املشرتك كريستوف بريينز. سعى كانط وبريينز إىل تصويره كناشط  

ال عن  العقل  نيابة  بطل  وليس  املسيح  التنوير، كشخصية  عصر  بطل  يصور سقراط،  املقال  يف  تنوير. 
، يف رده  1784العلماين. وصل رد فعل هامان على ما اعتربه أتليًها مضلاًل وتنقية للعقل ذروته يف عام  

( ويف رسالة خاصة ملتهبة إىل  1984العقل" )  حول نقاء   النقد   ق ما فو "  - غري املنشور على كانط  
يف نفس السنة. تتعارض هذه الرسالة مع مقال كانط الشهري    (Kraus )كريستيان جاكوب كراوس  

هنا أبن ما يصفه كانط ابألقلية الفكرية "األقلية    يناقش(.  1984"إجابة على السؤال: ما هو التنوير؟" )
قاصر [الذاتية"   مبعىن كوهنا  الوصايةةأقلية  حتت  ًنضجة،  غري  الناس،    ]،  عامة  حاجة    يفمن 

تفكر  إل]مستمرة[ أن  مبا جيب  نفسها  ،بهخبارها  فرض  تستطيع  ًنحية،ال  من  هامان  يقرتح  نظام    . 
يشجع التفكري الديين احلر. ومن ًنحية  بينما    استبدادي سياسي معادي للمعارضة والتفكري السياسي،

من قبل خرباء حمرتفني: "الثرثرة والتفكري هلؤالء غري الناضجني املتحررين، الذين نصبوا أنفسهم  أخرى  
وصاية  ال  واقع حتت  ًنضجخص غري  شمن    أييتالتنوير احلقيقي  كأوصياء". يستنتج هامان بسخرية: "

 ذاتية".ال

 . اللغة 8
منذ بداية عمله عن األولوية اليت    هاماندافع    اللغة واحدة من أكثر اهتمامات هامان الفلسفية ثبااًت.

ميتلكها التعبري والتواصل والعاطفة والرمز على التجريد والتحليل واملنطق يف مسائل اللغة. ال املنطق وال  
التمثيل   اللغة أبكملها.    ]مبعىن روريت[حىت  التمثيل اثنوي ومشتق وليس وظيفة  البكر.  ميتلك حقوق 

(. إن االعتقاد  N II, 197قية؛ "الشعر هو اللغة األم للجنس البشري" )للرمزية والصور واجملاز األسب
 ضربة قاضية للغة احلقيقية.  يوجهأبن اللغة هي يف األساس نظام سليب لإلشارات لتوصيل األفكار 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Jakob_Kraus
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مع كل تركيز هامان يف كتاابته السابقة على الشغف والعاطفة، فإنه ال يوازن بني اللغة والتعبري العاطفي. 
هذا واضًحا يف تعامله مع كتابة صديقه األصغر هريدر حول أصل اللغة. للغة عالقة وسيطة بني    أصبح

، وعاملنا. وألهنا ليست جمرد صرخات عاطفة حليوان، فهي أيًضا ليست ستارًا خانًقا بيننا وبني ناانعكاس
  - عصره، عن أصل اللغة  بقية الواقع. للغة أيًضا دور وسيط بني هللا وبيننا. إن رد هامان على نقاش يف 

"فارس    هو أن أصلها موجود يف العالقة بني هللا والبشرية. عادًة ما يعرب عن هذا  -إهلي أم بشري؟  
" يف شكل "أسطورة"، بدالً من حماولة التوصل  Knight of the Rose-Cross"  صليب الورد"

صف هذه اجلنة على  إىل مثل هذا االدعاء بشكل منطقي ومنهجي. إعادة كتابة قصة جنة عدن، ي
 النحو التايل:

كل ظاهرة يف الطبيعة كانت كلمة، عالمة ورمز وتعهد جديد، غامض، ال ميكن وصفه، ولكنه أكثر  
محيمية من االحتاد واملشاركة واجملتمع للطاقات واألفكار اإلهلية. كل ما يسمعه اإلنسان منذ البداية، يراه  

 ( NIII, 32: 21–30حية؛ الن هللا كان الكلمة. )أبعينه، وينظر إليه وملس يديه، كان كلمة 

 هذا جيعل أصل اللغة سهاًل وطبيعًيا. 

رتباطه بكانط، فإن السؤال األكثر إحلاًحا بني العالقات اليت تشكل اللغة هو عالقة  وال  يف هناية حياته
األول، وهو إمكانية املعرفة  اللغة ابلتفكري أو "العقل". من وجهة نظره، فإن السؤال املركزي لنقد كانط  

املقاطع   إىل  الدقيقة  ابإلشارات  مليء  مقطع  يف  اللغة.  طبيعة  على  يعتمد  اخلالص،  والعقل  املسبقة 
 واملصطلحات الكانطية، كتب:

قوة التفكري ابليمني واليسار،   - يف الواقع، بقي سؤال رئيسي: كيف تكون القدرة على التفكري ممكنة؟  
ال    ؟ مث ال يتطلب األمر خصًما إلثبات أولوية األنساب للغة….وفوق اخلربة مع اخلربة    ،قبل وبدون

... ولكن اللغة هي أيًضا جوهر سوء فهم العقل    فحسب  لى اللغةعالقدرة الكاملة على التفكري  تعتمد  
 ( N III, 286:1–10لنفسه. )

يف كتابه يصفها  الفلسفة"، كما  "تنقية  يف  املشاركة  على  اللغة  فوق   جُترب   كانطلالنقد  ما 
(Metacritique of Kant)  حماولة شطب اخلربة والتقاليد من التفكري العقالين. اللغة نفسها :
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هي الضحية األخرية يف هذا "التطهري" الثالثي. هلذا السبب ميكن أن تشكل اللغة عالًجا للفلسفة.  
اللغة، فال ميكن أن يكون    اللغة هي جتسيد اخلربة والتقاليد. طاملا أن القدرة على التفكري تعتمد على 

نفسها،   إهنا  معهم.  نتعامل  الذين  اآلخرين  وجتربة  واخلربة  التجربة  من  خالًصا  "الفلسفة"  وال  "العقل" 
ابلنسبة هلامان، جتسد عالقة: إهنا نفسها "احتاد األضداد"، اجلمايل واملنطقي، اجلسدي والفكري. إهنا  

 توحد االنقسامات اليت خيلقها نقد كانط.

سبة هلامان، على عكس كانط، فإن السؤال ليس "ما هو السبب؟" بقدر "ما هي اللغة؟"، كما كتب  ابلن
جتريبية    يضيف متفًقا مع يف رسالة. هذا هو أساس التشاهبات والتناقضات اليت أاثرها كانط يف نقده.  

مات ملفاهيم،  "من هنا حيدث أن أيخذ املرء كل  :هيوم وشكوك بريكلي يف املسلمات واملصطلحات اجملردة
( نفسها"  لألشياء  يف  ZH 5, 264:34–265:1ومفاهيم  أساسًيا  دورًا  اللغة  تلعب  عندئٍذ،   .)

الذي مل يشعر به  اللغة ابلعقل  الكشف عن ميل الفيلسوف إىل "التجسيد". ومع ذلك، فإن عالقة 
 ابلتأكيد قد مت حلها، كما كتب إىل صديق: 

، ملا كنت سأفعل أكثر من تكرار كلمة  (Demosthenes)لو كنت فقط بليًغا مثل دميوستينيس  
الشعارات. أًن أقضم العظم النخاعي هذا وسوف أقضمه حىت    - واحدة ثالث مرات. املنطق هو اللغة  

ر دائًما مالًكا مروًعا له مفتاح  املوت. ال يزال الظالم دائًما فوق هذه األعماق ابلنسبة يل: ما زلت أنتظ
 .(ZH 5, 177:16–21هذه اهلاوية. )

 

 . املعرفة 9
عن معرفة الذات، ومعرفة الذات ال تنفصل عن معرفة اآلخر. حنن مرئيني،   املعرفة   هلامان، ال تنفصل   وفًقا

( لذايت"  حيب  بنفسي،  معرفيت  من  جزء  مها  وقرييب  "هللا  البعض.  بعضنا  يف  املرآة،  يف   ,N Iكما 
(. يكتب يف رسالة: "تبدأ معرفة الذات ابجلار، واملرآة، ونفس الشيء ابحلب احلقيقي  302:16-23

املرآة  من  ")  للذات؛  املوضوع  هذا  ZH 6, 281:16–17 إىل  أيخذ  األحيان،  بعض  يف   .)

https://en.wikipedia.org/wiki/Demosthenes
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االستكشاف ملعرفة الذات من خالل العالقة احلميمة بني األشخاص شكاًل جنسًيا، كما هو احلال يف  
 .]مسبقاالذي متت مناقشته [مقال العرافة عن الزواج 

الوظائ أكثر  والتطوير، حىت  والتعلم  املعرفة،  أشكال  آخر.  تتطلب مجيع  ف طبيعية، مساعدة شخص 
)خيربًن `` فارس صليب الورد ''، وهو ميزح مع هيوم، بسخرية أنه حىت األكل والشرب، بل واإلفرازات،  

(  N III, 28:26–28; N III, 29:7–10ليست غريزية أو فطرية ولكنها تتطلب تعليًما.( )
أيضً  املباشرة ، ولكن  الشخصية  الطرق  فقط هبذه  أوسع يف سياق  يتم تصور هذا ليس  ا على نطاق 

اجملتمع. إن ضرورة "اآلخر" للمعرفة هي أيًضا السبب الذي جيعل هامان يعطي األمهية اليت يقوم هبا  
للتقاليد يف تكوين املعرفة. "ينبع منِطُقنا، على أقل تقدير، من هذا الدرس املزدوج لإلحياءات احلسية  

نوات من نقد كانط األول، حاول هامان ربط  (. قبل سN III 29: 28-30والشهادات البشرية" )
احلواس والفهم وأدوارهم يف املعرفة، ابستخدام استعارة ملموسة مميزة: احلواس مثل املعدة، والفهم مثل  
األوعية الدموية. ال حتتاج األوعية الدموية فقط إىل املعدة لتلقي الغذاء الذي توزعه؛ حتتاج املعدة أيًضا  

لتعمل. هذا اإلصرار على التبعية املتبادلة والعالقة املتبادلة بني اخلربة احلسية والفهم  إىل األوعية الدموية  
اليت كانت ممتلئة  [ التنوير  العديد من وجهات نظر  الطرف  ابحلنطق أو  ابملعلى عكس  واس ابعتبارها 

يف تعامله مع نقد كانط. طوال حياته، مل يكن ماداًي أو جتريبًيا حبًتا أو وضعًيا، وال    كان لبًقا  ]املهيمن 
   فصلها   مثالًيا أو عقالنًيا أو مثقًفا يف نظريته املعرفية. بدال من ذلك، فهو يعارض بشدة تقسيم املعرفة أو

والعكس    ،لطبيعة مًعا، بفصل ما جتمعه اصك طالق دائم  حلقيقة ا  الفالسفةُ أعطى  إىل أنواع خمتلفة. "
(. مع نقد كانط، تصبح املشكلة أكثر إحلاًحا؛ معاجلة كانط للقضية  N III, 40: 3–5صحيح" )

والفهم   لإلدراك  استعارة كانط  مبراجعة  مًعا".  الطبيعة  مجعته  ملا  وعنيد  مربر  وغري  عنيف  "طالق  هي 
واحد له جذور. وهكذا يرفض تقسيم ما    ابعتبارمها منبعني للمعرفة البشرية، يقرتح أننا نرى املعرفة كجذر

مرة أخرى    يصل   ميكن معرفته بداهًة مما ميكن أن يُعرف الحًقا، والعديد من عواقب مثل هذا املوقف. هنا
إىل "مبدأ احتاد األضداد" يف نشره للصور القرتاح هنج خمتلف. إن العالقة بني احلواس والفهم هي "احتاد  

بارات مستعارة من املناقشة الالهوتية املسيحية لكيفية احتاد طبيعيت  ع[أقنومي"، و "تواصل اصطالحي"  
. ال ميكن الكشف عن هذا االحتاد الغامض وفهمه إال من خالل "اللغة العادية".  ]اإلله والبشر يف املسيح
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بوضوح  شكالت الفلسفة ميكن عالجها من خالل االهتمام ب  "اللغة العادية"، فإنه يتوقع  من  أب  يقرتح[
 .]التايل فيتجنشتاين

ق الدرس الذي تعلمه يف وقت سابق بكثري يف قراءته هليوم:  يف هذا االرتباط مع كانط، يعود هامان ويعمّ 
هذا االعتقاد أو اإلميان هو مقدمة أساسية للمعرفة. كل شيء يعتمد على اإلميان أو يقوم على أساسه؛  

علمية، إخل.( يف نظرية املعرفة  ال،  الفطريةاملعرفة )  ال يوجد مركز متميز ألي نوع أو شكل من أشكال
هلامان، يتآكل التقسيم الصعب بني "املعرفة" و "املعتقد" أو "اإلميان". يرتكز كل من املعرفة واإلميان  

الثقة؛ وال   أساس  معرفة مؤكدة وغري  ركيزة  على    انرتكز يعلى  تتكون من  فلسفة  الشك. “كل  عدم 
واستنتاجات. ملاذا جيب تسمية اجملهول فقط ابملعتقد؟ ما هي إذن    رغبة، من  ثالية وواقعيةممؤكدة، من  

)"حساسية"    Sinnlichkeit( "احلسية" ترتجم ZH 7, 165:33–37األسس املنطقية؟ " )  -
كانط(. اإلميان والعقل كالمها حباجة إىل اآلخر؛ املثالية والواقعية تعارضان خياليان ال يعرفهما االستخدام  

مفاهيمنا  احلقيقي   أساس كل  األشياء يف  طبيعة  تكمن يف  اليت  الوحدة  تكمن  أن  شيًئا. جيب  للعقل 
 (.ZH 7, 165:7–17وتفكريًن )

 

 . التفسري والفهم 10
من عمله "األول"، تذكارات سقراط، بدأ هامان يف نشر وجهة نظر معينة ملا يعنيه فهم شيء ما. منذ  

التفسري.   وااللتزام يف  الشغف  أمهية  على  أكد  املقال  هذا  أبن  واضًعا  بداية  تقليدية  األكثر  االفرتاض 
 Aestheticaيف    . حتت اجملهر  املوضوعية واالنفصال مها شرطان أساسيان للتفكري الفلسفي والفهم 

in Nuce  كان    االقتحام الطائشأن    جديل، مرتداًي القناع التأليفي ل  "عامل اللغة القبايل"، أكد بشكل
من بدء الفعل التأويلي أبمان. فكرة أنه جيب على املرء أن يتخلص من    شارحضروراًي قبل أن يتمكن ال

اف املوضوع الذي يصفه أبنه "قواعد رهبانية" االفرتاضات املسبقة واألحكام املسبقة وامليول من أجل إنص
أي. الزهد املفرط واالمتناع عن ممارسة اجلنس. لقد ذهب إىل أبعد من ذلك ملقارنة هؤالء األفراد    -

خِصيني )
 
 (. N II, 207:10–20ابمل
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وتصرفه   شارحاحلياد واملوضوعية ال جتعله "ذاتًيا". موقف ال  يف مسائل   هامان  تشكيكاتمع ذلك، فإن  
، ومفيد، وال غىن عنه ابلفعل، وجيب االعرتاف به؛ لكن الذاتية الالحمدودة  من املوضوع  جزء ال يتجزأ 

تثري ازدراء هامان. أولئك الذين "يغمرون النص" ابللمحات واهلوامش، "حيلمون إبهلام املرء وتفسريه"،  
 (.N II, 208:3ffألعمى الذي يقود املكفوفني )ابهامان  هميشبه

جتنب التحيز  ة:  ليست هي تلك اليت يتم الدفاع عنها عاد  شارح  يضعها هامان على ذاتية الالقيود اليت 
املرء وتقاليده وثقافته؛    نسيانوالتصورات املسبقة؛   ال  اتباعااتريخ    للتحريف   مانعية. أول  تأويلللقواعد 

ر هو رد فعل النص نفسه: "ما الذي حتاول أن تصنعه مين؟"  خاآلو .  شارحالذايت هو الفطرة السليمة لل 
 ومسؤوليته، من وجهة نظر هامان.  شارحاحرتام ال  مع تتعارضال الشارح  حرية 

ال  الشارحيدرك   التقليد.  الذات:  من  أكرب  شيء  داخل  الوقوف  القبايل،    شارحاملسؤول  هو  احلكيم 
املعىن األصلي لألخري هو الشخص الذي جيمع    -الراسخ    شارح نًصا قدميًا، وال  شرح الشخص الذي ي

` الراهب '' هو الشخص الذي يتلو قصائًدا   شيًئا ما من مواد موجودة مسبًقا. )يف اليوًنن القدمية، كان̀ 
 رحشا، يتمتع الشروحاتجممعة مًعا من مصادر سابقة، وعادًة ما تكون أجزاء من هومريوس.( يف خلق ال

حبرية اإلبداع، حيث ابتكر هامان نثره املميز من نصوص موجودة مسبًقا، أثناء إنشاء قطعة جديدة ذات  
معىن. إن استخدام هامان هلذا النوع يف حد ذاته يوضح النقطة: إن املطالبة بوجود معىن واحد فقط  

على حد   شرحن وطبيعة الفهم طبيعة التكوي فكرة تسيءللنص ينبع من فكرة فقرية عن املعىن واإلبداع. 
 سواء. 

احلرفية واملغاالة يف اهلوى. وهبذا   -، كما أمسامها  يف التأويلرفض هامان كاًل من "املادية" و "املثالية"  
اإلصرار على سالمة "احلرف والروح"، فإنه يقصد احلفاظ على مكان املؤلف والنص والقارئ على حد  

 عالقة ثالثية.  سواء. كل من املعىن والتفسري يرتكزان على 

مسؤولية:  الشارح  مسامهة املؤلف نفسه، وتقع على عاتق    انابلنسبة هلامان، فإن عمق النص ومعناه يتجاوز 
"قلة من املؤلفني يفهمون أنفسهم، والقارئ املناسب ال جيب أن يفهم مؤلفه فحسب، بل أن يكون  

أن آراء املؤلف  افرتاض    فإن(. ومع ذلك  ZH 6   ،22: 10-12قادرًا أيًضا على رؤية ما وراءه" )
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إمكانيات النص ال يقضي على مكانة املؤلف. على أقل تقدير، يتضمن "ما وراء"    تعدىونواايه ال ت
النص منطقة، إذا كانت غري معروفة للمؤلف، فهي ليست منفصلة عن الصلة: أي أعمال ومعاين املؤلف  

بل  ن املؤلفني يفهمون نصوصهم اخلاصة،  الالواعية. ليس من قبيل الصدفة أن يالحظ هامان أن قلة م
قلة من املؤلفني يفهمون أنفسهم. يشري هذا إىل صورة للخلق يتم فيها التعبري عن املزيد من املؤلف  حىت  

  تأويل أكثر من نوااي وآراء املؤلف الواعية. وهذا بدوره يشري إىل صورة لل  شارحيف النص وإسنادها إىل ال
قدرًا أكرب    شارححيث يُطلب من ال  -"لفهم البطل" على حد تعبري هامان عند الكتابة عن سقراط    -

من احلساسية والبصرية واإلخالص مما ميكن أن يكون عليه األمر خبالف ذلك. وفوق كل شيء، جيب  
بري عن الذات  الشجاعة ليكون كاتب قبايل؛ وهذا يعين أكثر مما يقوله النص، ليس للتع  شارحأن ميتلك ال

مثل    خالصة ولكن لقول ما مل يقله املؤلف. ومع ذلك، قد يكون من املستحيل "تربير" أو "التحقق" من  
 هذا اإلبداع املخلص ملطالب املوضوعية. 

أساًسا، ابلنسبة هلامان، تكمن اهلريمينوطيقا يف إدراك العالقة الكامنة وراء الظاهرة قيد البحث؛ على  
اليت تتطلب مثل هذه األمانة. ابلنظر إىل آراء هامان الدينية،    شارحة بني املؤلف والاألقل ابلطبع العالق

الصحيح هلامان يقوم على شيء    تأويل فإن هذا يقدم يف احلال بعًدا الهوتًيا. يف النهاية، هذا يعين أن ال
إدراك   هللاواحد:  التاريخ  وحي  أو  الطبيعة  تلك  سواء كانت  الظاهرة،  يف   ( cf. Socratic

Memorabilia and Aesthetica in Nuce for examples)  أنفسنا هو    شرح . حىت
 N Nواأللغاز األكثر تعقيًدا يف طبيعتنا )عوائق  ن هللا. التعرف على من صورته حتل كل ال ع  يعلمنا

II, 206:32–207:2; 198:3–5.) 

 . اإلنسانية11
حىت اآلن هلا آاثرها األنثروبولوجية. يعتمد نقد هامان لآلاثر االجتماعية والسياسية    تناوهلااملواضيع اليت مت  

رسالتنا  أن  هامان  يرى  والسياسي.  االجتماعي  مصريًن  بشأن  قناعة  على  "التنوير"  ل   لرؤية كانط 
احلقيقة    إدراك واستيالء، أو كره ورفض،  -السياسية تتكون أواًل من "النقدية" )أو "النقد"(  -االجتماعية 

مقابل الباطل، اخلري مقابل الشر، اجلميل مقابل القبيح؛ واثنياً يف "السياسة" اليت تزيدها أو تنقصها.  
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هذا ليس من اختصاص احلاكم. كل فرد هو "ملك" خاص به يف آن واحد، و "مشرعه"؛ ولكن أيًضا  
نصب النقدي والقضائي حليوان  ". إنه "امتيازًن اجلمهوري" للمسامهة يف هذا املصري، "املأول مواضيعه"

 (.N III  ،38 -39سياسي" )

املتعددة تعين أيًضا أنثروبولوجيا معينة: تنوع اإلنسان وتكامله. ابلنسبة   هاوجوانب  اللغةو فاهيم املعرفة  ام
هلامان، الصورة احلقيقية لإلنسانية هي التنوع يف الوحدة. عدد من اجلوانب املختلفة واملتناقضة يف كثري  

حيان وامليزات اليت تؤلف معا الشخص البشري. وابلتايل، مل حيصر هامان انتباهه يف نظرية املعرفة  من األ
والعقل عند التفكري يف ماهية البشر، وتشكل العاطفة والعطش لالنتقام والنشوة اجلنسية جزًءا من صورته 

على    أيًضا. الفن ك   ية التنوير اجلماليات  رداً  اجلممحاكاة  يف  "الطبيعة  هامان  ل   مالحظة  ، كانت  يلة" 
 (.ZH 2, 157:12) هومريوس" حاكاهاالساخرة: " كان التعطش لالنتقام الطبيعة اجلميلة اليت 

يف نظريته املعرفية، جذوره أيًضا يف فهمه ملا جيب أن   هامان عليه أكدوضوع الرتابط بني البشر، الذي مل
يكون عليه اإلنسان. حنن لسنا مكتفني ذاتيا. لكن ابلنسبة هلامان، حىت عيوبنا وإخفاقاتنا هلا قوة دفع  

 بعضنا البعض.بو ،  علنا مجيًعا أكثر مالءمة للتمتع ابلطبيعةجتالتبعية  مؤشراتإجيابية، وهذا 

.  انعكاس لوجود اخلالقاسي لتفكريه يف اإلنسانية، فهو فكرة أن اإلنسان هو  إذا كان هناك مفتاح أس
أن هذا األمر الهويت أكثر منه فلسفي، ولكنه ضروري لفهم أنثروبولوجيا هامان الفلسفية.    اتمن املسلم

  جتربة ليست تقليدية يف اتريخ التفكري املسيحي. يف حني أن    األبدي   هلذا املوضوع  إن معاجلة هامان 
موضوع قوي، ال سيما يف كتاابته السابقة بعد التحول، فإن الدافع األساسي لتفكريه    ياخلطيئة والشر ه

، اللغة هي "عالمة ورمز وتعهد الحتاد جديد  ه العملية بني اإلنساين واإلهلي. يف هذ   األخذ والعطاءهو  
 ,N IIIار اإلهلية" )للطاقات واألفك  واجتماًعاغامض ال ميكن وصفه ولكنه أكثر محيمية ومشاركة  

(. على الرغم من مسعته أبنه غري عقالين، إال أن املنطق يربطنا أيًضا ابهلل. يوصف هللا  24–32:21
 ,ZH 5نفس العالقة كالضوء والعني وما نراه، أو كمؤلف ونص وقارئ )  موالطبيعة والعقل أبن هل 

272:14–16.) 
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ه ال يستطيع أن يتصور روًحا إبداعية بدون أعضاء  جيب على املرء أيًضا أن يتذكر أن هامان اعرتف أبن
تناسلية؛ يف الواقع، كان سعيًدا جًدا ابلتأكيد على أن األعضاء التناسلية هي الرابط الفريد بني املخلوق  

اإلنسانية جانبان. أواًل، كنموذج لإلبداع، إهنا الطريقة اليت   -واخلالق. إذن للجنس يف العالقات اإلهلية 
، فهي موضع  عمقاأل  الحّتاد. اثنًيا، ابعتبارها نقطة ا ملفتبشكل    صورة اخلالق فيناهلا رؤية  ميكن من خال

اإلهلي. ومع  آخر  إنسان  من  مع كل  هامان    احتادًن  جديل  يرى  ومتردها  بشكل  األصلية  اخلطيئة  أن 
. ويف الوقت  تألّهيتجسدان ليس يف النشاط اجلنسي، بل يف العقل. العقل املتغطرس هو حماولتنا أن ن

، بينما حتاول أن تكون مثل هللا ابملعىن اخلاطئ )عدم لالنعكاس اإلهليهي رفض  التقوى  نفسه، فإن  
لذلك    (.See Essay of a Sibyl on Marriage and Konxompax)د(.  سّ تجال

تشبث  ة من امل" و "املساواة مع هللا". يف مقال العرافة، النسخة الذكوريتالّهجيب على املرء أن مييز بني "ال
: احلاكم  ا واحداهي حماولة لتحقيق االكتفاء الذايت، ليكون إهلً   (cf. Phil. 2:6)ابملساواة مع هللا  

الوحيد، الذي ميتلك الوجود الذايت. بداًل من ذلك، جيب أن يولد اللقاء مع اجلنس اآلخر لدى الرجل  
من والدته. كمصدر لفرحه، فإن ممارسة  موقًفا من االحرتام العميق جتاه جسد املرأة، كمصدر لوجوده،  

من   ولكن  واالستقاللية.  الذايت  االكتفاء  إىل  وافتقاره  نفسه،  على  اعرتاف ابعتماده  أيًضا  احلب هي 
املفارقات أن هذا االعتماد على آخر هو تقوى اخلالق، األب، الشخص الذي يتواضع يف العطاء )وهو  

 الوقت نفسه، فإن إغراء املرأة هو الرباءة املصطنعة.  موضوع هاماين مفضل يف مناقشته عن هللا(. ويف
لروحانية هللا و   توق االكتفاء  تنزيهسري  املرء هو حماولة خفية أخرى لتحقيق  الدفاع عن عذرية  إن  ه. 

لتحقيق  الذايت. بداًل من ذلك، جيب على املرأة أن تتحدى "ألسنة النار" يف "ذبيحة الرباءة الضحية"،  
وجد يف اجلسد وغياب العاطفة، ولكن يف اإلبداع العاطفي؛ يف االستعداد للتجسد.  ؛ وهذا ال يهّلهاأت

، فهي صورة اثلوثية هلل، عالقة متبادلة بني حب "اآلب"  انعكاًسا لصورة خالقهموهكذا، إذا كان البشر  
 . لهبو "االبن" و "الروح"؛ وجدت يف اخللق ويف اخلالص ويف ألسنة ال
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 فهرس 

 كتاابت هامان

Hamann's works, including those unpublished in his lifetime, are reprinted in the collection 
edited by Josef Nadler: 
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• Hamann, Johann Georg. Sämtliche Werken, edited by Josef Nadler. 6 volumes. 
Vienna: Verlag Herder, 1949–1957). This was reprinted recently by Brockhaus in 
Wuppertal, 1999. 

Citations from this source, in conformity with common practice for Hamann references, 
are given above as: N II, 13:10. This means “Nadler's edition, volume two, page thirteen, 

line ten.” This same mode of reference also applies to the translations in Gwen Griffith 
Dickson (see below), wherein the pages are laid out in as close an approximation as 
possible to Nadler's edition. 

 رسائل هامان 

• Hamann, Johann Georg. Briefwechsel, edited by Walther Ziesemer and Arthur 
Henkel (from volume 4 on, edited by Henkel alone). 8 volumes. Wiesbaden/ 
Frankfurt: Insel Verlag, 1955–1975. 

Citations from this source are given as: ZH 4 etc. as above. 

All translations from Hamann's works and letters in the above article are from Gwen 
Griffith Dickson (see below) except for the translation from the letter to Kraus, which is 
cited in the translation by Garrett Green, in Schmidt, James (ed.). What is Enlightenment? 
Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 1996. 

 تحديدات أخرى 

• Johann Georg Hamann. Schriften zur Sprache. Einleitung und Anmerkungen von 
Josef Simon. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1967. (suhrkamp theorie 1). 

• –––. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Entkleidung und Verklärung. Hg. von 
Martin Seils. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1987. 

• –––. Vom Magus im Norden und der Verwegenheit des Geistes. Ausgewählte 
Schriften. Hg. von Stefan Majetschak. Düsseldorf: Parerga Verlag, 1993. 

• –––. Ausgewählte Schriften. Hg. von Hans Eichner. Berlin: Nicolaische 
Verlagsbuchhandlung, 1994. 

• –––. Ausgewählt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Arthur Henkel. 
Frankfurt a.M.: Insel Verlag, 1988. 

 طبعات وتعليقات أخرى باللغة األلمانية

• Daphne. Nachdruck der von Johann Georg Hamann, Johann Gotthelf Lindner u.a. 
herausgegebenen Königsberger Zeitschrift (1749–1750). Mit einem Nachwort von 
Joseph Kohnen. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1991. (Regensburger Beiträge zur 
deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe A: Quellen, Bd.5). 

• Johann Georg Hamann, Londoner Schriften. Historisch-kritische Neuedition von 
Oswald Bayer und Bernd Weißenborn. München: C.H. Beck, 1993. 
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• –––. Sokratische Denkwürdigkeiten. Aesthetica in nuce. Mit einem Kommentar hg. 
von Sven-Aage Jörgensen. Stuttgart: Reclam Verlag, 1968. (Reclams 
Universalbibliothek 926/26a). 

• –––. Kleeblatt Hellenistischer Briefe. Text mit Wiedergabe des Erstdruckes, hg. 
und kommentiert von Karlheinz Löhrer. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1994. 
(Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe A: 
Bd. 8). 

• Wild, Reiner. “Metacriticus bonae spei”. Johann Georg Hamann's “Fliegender 

Brief”. Einführung, Text und Kommentar. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1975. 

(Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe B: 
Untersuchungen, Bd. 6). 

• Bayer, Oswald und Christian Knudsen (Hg.), Kreuz und Kritik. Johann Georg 
Hamanns Letztes Blatt. Text und Interpretation. Tübingen: Mohr, 1983. 

• Blanke, Fritz and Karlfried Gründer. Johann Georg Hamanns Hauptschriften 
Erklärt. 8 volumes were projected, the following appeared: Gütersloh: Mohn, 
1962f. 

• I: Die Hamann-Forschung edited by Fritz Blanke and Lothar 
Schreiner (1956). 

• II: Sokratische Denkwürdigkeiten edited by Fritz Blanke and 
Karlfried Gründer, erklärt von Fritz Blanke (1959). 

• IV: Über den Ursprung der Sprache edited by Fritz Blanke und 
Karlfried Gründer, erklärt von Elfriede Büchsel (1963). 

• V: Mysterienschriften. edited by Fritz Blanke und Karlfried 
Gründer, erklärt von Evert Jansen Schoonhoven and Martin Seils (1962). 

• VII: Golgotha und Scheblimini. edited by Fritz Blanke und Lothar 
Schreiner, erklärt von Lothar Schreiner (1956). 

• Bayer, Oswald. Vernunft ist Sprache. Hamanns Metakritik Kants. Stuttgart: 
Frommann-Holzboog, 2002. 

• Manegold, Ingemarie. Johann Georg Hamanns Schrift Konxompax. Heidelberg: 
Carl Winter Universitätsverlag, 1963. 

 الترجمات والتعليقات اإلنجليزية 

• Dickson, Gwen Griffith [Gwen Griffith-Dickson]. Johann Georg Hamann's 
Relational Metacriticism. Berlin: de Gruyter, 1995. (Socratic 
Memorabilia, Aesthetica in Nuce, a selection of essays on language, “Essay of a 

Sibyl on Marriage,” Metacritique of the Purism of Reason) 

• Haynes, Kenneth. Hamann: Writings on Philosophy and Language. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. [Includes Socratic 
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Memorabilia (excerpt), Essay on An Academic Question, Miscellaneous Notes on 
Word Order, Cloverleaf of Hellenistic Letters, Aesthetica in Nuce, The Last Will 
and Testament of the Knight of the Rose-Cross, Philological Ideas and Doubts, To 
the Solomon of Prussia, New Apology of the letter h, Golgotha and 
Sheblimini, Metacritique of the Purism of Reason, and Disrobing and 
Transfiguration (excerpt).] 

• Nisbet, H. B., ed. German Aesthetic and Literary Criticism: Winckelmann, Lessing, 
Hamann, Herder, Schiller, Goethe. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
[Includes Aesthetica in Nuce, translated by Joyce Crick.] 

• O'Flaherty, James. Hamann's Socratic Memorabilia. A Translation and a 
Commentary. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1967. [SM] (Socratic 
Memorabilia) 

• Schmidt, James (ed.). What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and 
Twentieth-Century Questions. Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press, 1996. (“Letter to Kraus,” translated by Garrett Green and Metacritique of the 
Purism of Reason, translated by Kenneth Haynes) 

• Smith, Ronald Gregor. J.G. Hamann, 1730–1788. A Study in Christian Existence. 
With Selections from his Writings. London: Collins, 1960. (A selection of short 
passages) 

إلنجليزيةالرسائل العلمية والدراسات باللغة ا  

• Alexander, W.M., 1966, Johann Georg Hamann. Philosophy and Faith. The 
Hague: Martinus Nijhoff. 

• Anderson, Lisa Marie (ed.) (trans.), 2008, Hegel on Hamann. Evanston, Ill.: 
Northwestern University Press. 

• Bayer, Oswald, 2012, A Contemporary in Dissent. Grand Rapids: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company. 

• Beech, Timothy, 2010, Hamann's prophetic mission. A genetic study of three late 
works against the Enlightenment. London: Maney Publ. 

• Beetz, Manfred (ed.), 2012, Johann Georg Hamann. Religion und Gesellschaft. 
Berlin: De Gruyter. 

• Beiser, Frederick C., 1987, The Fate of Reason. German Philosophy from Kant to 
Fichte. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

• Berlin, Isaiah, 1993, The Magus of the North. J. G. Hamann and the Origins of 
Modern Irrationalism. Edited by Henry Hardy. London: John Murray. 

• Betz, John Renner, 1999, Hamann before Postmodernity. Ph.D. Dissertation, 
Department of Theology, University of Virginia. 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 25

 

• Betz, John R., 2009, After Enlightenment: The Post-Secular Vision of J. G. 
Hamann. Oxford: Wiley-Blackwell. 

• Brose, Thomas, 2004, Johann Georg Hamann und David Hume. Frankfurt am 
Main [u.a.]: Lang, Peter Frankfurt. 

• Dahlstrom, Daniel, 2000, “The Aesthetic Holism of Hamann, Herder and Schiller”, 

in Karl Ameriks (ed.) The Cambridge Companion to German Idealism. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

• Dickson, Gwen Griffith [Gwen Griffith-Dickson], 1995, Johann Georg Hamann's 
Relational Metacriticism. Berlin: de Gruyter. 

• Dunning, Stephen, 1979, The Tongues of Men: Hegel and Hamann on Religious 
Language and History. Missoula: Scholars Press. 

• German, Terence J., 1981, Hamann on Language and Religion. Oxford: Oxford 
University Press. 

• Jacobs, Brian, 1996, “Self-insurrence, incapacity and guilt: Kant and Hamann on 
Enlightment guardianship” (with an attached translation of Hamanns Letter to J. C. 

Kraus), in Lessing Yearbook 28. Detroit: Wayne State University Press, pp. 147–

162 

• Leibrecht, Walter, 1966, God and Man in the Thought of Hamann. Translated by 
James H. Stam and Martin H. Bertram. Philadelphia: Fortress Press. 

• Locker, Markus-Ekkehard, 2003, Hamann — Wittgenstein: Towards Pre-Critical 
Biblical Hermeneutics, in The Loyola Schools Review (School of Humanities II), 
Loyola Schools of the Ateneo de Manila University: Office of Research and 
Publications, pp. 17–40. 

• Lowrie, Walter, 1950, Johann Georg Hamann, an Existentialist. Princeton: 
Princeton Theological Seminary. 

• McCumber, John, 1997, “Hegel and Hamann. Ideas and Life”, in Hegel and the 
Tradition. Essays in honour of H.S Harris, v. M. Baur (ed.). Toronto: University of 
Toronto Press. 

• O'Flaherty, James C., 1952, Unity and Language: A Study in the Philosophy of 
Johann Georg Hamann. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 

• –––, 1967, Hamann's Socratic Memorabilia. A Translation and a Commentary. 
Baltimore: The Johns Hopkins Press. 

• –––, 1979, Johann Georg Hamann. Boston: Twayne Publishers. 

• –––, 1988, The Quarrel of Reason with Itself. Essays on Hamann, Michaelis, 
Lessing, Nietzsche. Columbia: Camden House. 

• –––, 1997, “Petito principi minima as a leitmotif of the Enlightment according 
Hamann”, in Neue Zeitschrift für Systematische Theologie, 39/3: 233–248. 
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• Richards, Kirby Don, 1999, Johann Georg Hamanns Apocalyptic Rhetoric. Ph.D. 
Dissertation, Department of Theology, University of Virginia. 

• Rudolph, Andre, 2006, Figuren der Ähnlichkeit Johann Georg Hamanns 
Analogiedenken im Kontext des 18. Jahrhunderts. Tübingen: Niemeyer. 

• Ruin, Hans, 1999, “Heidegger and Benjamin on language. Truth and translation”, 

in Research in Phenomenology, 29: 141–160. 

• Sparling, Robert, 2008, Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project. 
Toronto: University of Toronto Press. 

• Strässle, Thomas, 2004, “The Religious Symbolism of Salt and the Critisism of 

Rationality in Johann Georg Hamann”, in Neue Zeitschrift für Systematische 
Theologie, 46: 101–111. 

• Vaughan, Larry, 1989, Johann Georg Hamann: Metaphysics of Language and 
Vision of History. (American University Studies. Series I. Germanic Languages and 
Literatur. Volume 60.) Frankfurt a.M.: Peter Lang. 

 مراجعات ادبية

• Büchsel, Elfriede. “Geschärfte Aufmerksamkeit – Hamannliteratur seit 1972.” 

In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 
60. Jg., H.3, 1986, S.375–425. 

• Büchsel, Elfriede. “Weitgefächertes Interess.” Hamannliteratur 1986–1995. 
In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 
71. Jg., H.2, 1997, S.288–356. 

 ندوة هامان الدولية 

The International Hamann-Colloquium meets every few years. Collections of its papers are 
some of the most important contributions to Hamann scholarship: 

• Johann Georg Hamann, (Acta des Internationalen Hamann-Colloquiums in 
Luneberg 1976), ed. by Bernhard Gajek. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1979. 

• Johann Georg Hamann, (Acta des zweiten Internationalen Hamann-Colloquiums 
im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1980), ed. by Bernhard Gajek. Marburg: N. G. 
Elwert Verlag: 1983. 

• Johann Georg Hamann und Frankreich, (Acta des dritten Internationalen Hamann-
Colloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1982), ed. by Bernhard Gajek. 
Marburg: Elwert Verlag, 1987. 

• Hamann — Kant — Herder, (Acta des vierten Internationalen Hamann-
Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1985), ed. by Bernhard Gajek, 
Frankfurt a.M.: Peter Lang 1987. 
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• Johann Georg Hamann und die Krise der Aufklärung, (Acta des fünften 
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