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 1يوهان جوتفريد فون هيردر

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 طريف بن عيد السليطيترجمة: 
 
 
 
 

والترجمة حول  فلسفي شامل  مدخل   والتأويل،  اللغة،  وفلسفته في  الفلسفي،  وأسلوبه  هيردر  ،  سيرة 

، مايكل فورستر. نص مترجم لد ؛خ والدين والسياسيةاري، وفلسفته في التدوره في والدة علم اللسانياتو

)و للفلسفةمنشور على  الموسوعة  موسوعة ستانفورد  المؤرشفة في  للنسخة  الترجمة هي  بأن  ننوه   .)

نه قد يطرأ على األخيرة بعض  للمقالة، حيث أ  النسخة الدارجة، والتي قد تختلف قليًلا عن  هذا الرابطعلى  

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة   التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 
1 Forster, Michael, "Johann Gottfried von Herder", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/herder/>. 

https://philosophy.uchicago.edu/faculty/forster
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/herder/
https://plato.stanford.edu/entries/herder/
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أمهية قصوى، وهذا احلُكم مبين على    ذوفيلسوف  هو  (  1803-1744يوهان جوتفريد فون هريدر ) 
بجانب أفكاره القي ِّمة، هناك  فأفكاره املهمة واجلوهرية اليت تطمح هذه املقالة أن تعطي انطباعاً عنها.  

عتاد عنه  التصوريتجاوزها، وهو أتثري يفوق    أتثريه الفكري العارم يف الفلسفة وما
ُ
هيجل، . فمثاًل فلسفة  امل

ومتطور ألفكار هريدر )خصوصاً فيما يتعلق ابللغة،  ما هي إال إيضاح ُمنظَّم    نهااتضح أهنا يف جزء كبري م
والتاريخ،   على  واإللهوالعقل،  ينطبق  نفسه  واألمر  والتأويل،    شاليرماخر(  اللغة،  خيص  فيما  )وذلك 

م(  ي  والتاريخ والقِّ ( وابملثل فإن نتشه أتثر هبريدر وبعمق )يف اللغة والعقل  واإللهوالرتمجة، والعقل، والفن،  
وأيضاً دلتاي )خصوصاً يف التاريخ( وحىت جون ستيوارت مل يدين ابلكثري هلريدر )يف الفلسفة السياسية(  
بكر  

ُ
امل الفلسفة فكان جوته جمرد أديب تقليدي حاذق، وحتول بفضل أفكار هريدر وأثرها  أما خارج 

 عليه، إىل فنان عظيم.  

فهو    جماالت نتعامل معها اآلن كمسلمة.  بكاملها،سيسه جملاالت  حيق هلريدر وبكل أتكيد أن يزعم أت
وهي أفكار ترتكز عليها فلسفة اللغة    الذي جاء ابألفكار التأسيسية حول تبعية الفكر احلميمية للغة

)وليس   هذه    Hamannهامان  احلديثة  بفضل  هريدر  إن  زعم كثريون(.  أدرك    األفكار،كما  قد 
وتصوره للدور احملوري للنحو داخل    ُُمتلفة، والفكر عرب حقب اترخيية وثقافات    التنوُّعات العميقة يف اللغة 

اللغات، وهنجه التجرييب يف دراسة اللغات، وطرائقه األخرى، كل  اللغة جبانب االختالف العميق بني  
وآخرون يف إرساء اللغوايت احلديثة. إن هريدر هو  مهبولت  ذلك قد أهلم فريدريك شليجل وفلهلم فون  

وجدت  الحقاً و   شاليرماخر مث تبناها    شىت،وبطرق    ]اهلرمونيطيقا[أو    ،التأويل احلديثة  طوَّر نظرية  من
املنظَّم ة   بوك  صيغتها  أوجست  تلميذه  املنهجية  Boeckhعند  األصول  يف  أيضاً  هريدر  ساهم   .

مُ ل وهي  األملانية،  الكالسيكية  منهجية  لدراسات  يف  طريقها  وجدت  وجل    شاليرماخرسامهٌة  وبوك 
من انحية    غريه يف األنثروبولوجيا احلديثة  الدراسات الكالسيكية التالية عليهما، كما أجنز هريدر أكثر من

التأويلية   العام واملنهجية  قام هريدر إبسهامات هامة للغاية  تصورها  الدراسات اإلجنيلية  هلا. أخرياً،  يف 
 احلديثة.

 

https://hekmah.org/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B1/
https://hekmah.org/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86/
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 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •

 

 

 

 حياته وأعماله   -1

ي بروسيا. نشأ يف ظروف ُمتواضعة  شرق  مورينجني ( من مواليد  1803  -1744يوهان جوتفريد هريدر )
درس مع كانط الذي منحه امتيازات  و جبامعة كونيجسربج    1762كان والده ُمدرساً. التحق عام  حيث  

بص الفرتة  هذه  يف  ارتبط  توقدة. كما 
ُ
امل الفكرية  لقدراته  ابلنظر  استمرت  خاصة  مع  داقة  احلياة  مدى 

هامان   الالمعقول  عام  Hamannفيلسوف  يف  التعليم    غادر  1764.  وظيفة  لينال  كونيجسربج 
  عة وانف  عامليةتصبح    للفلسفة أن  كيف ُُيكن"    املرجعيةفكتب هناك مقالته    Rigaاملدرسي يف رجيا  

شذرات يف األدب  نشر كتابه الرئيسي األول الذي يهتم بفلسفة اللغة واألدب "  ( و 1765)  "للناس
يف  (.  1769" )  الغاابت احلرجة اجلماليات "    يف (؛ مث نشر كتاابً مهماً  8-1767" )  األملاين احلديث 

عام    استقال من وظيفته وارحتل أواًل إىل فرنسا مث سرتاتسبورج حيث التقى جبوته الشاب  1769عام  
قوايً.  أتثر هبريدر أتثالذي  و   1770 األكادُيية نظري عمله  فاز هريدر جبائزة برلني    1771ويف عام  راً 
واعظاً يف قاعٍة    1776-1771وعمل بني عامي  .  1772" املنشور عام  مقالة يف أصل اللغةالبارز "

عام  شكسبري "  "  مقالته . أهم أعماله هذه الفرتة هي  Bückeburg  بوكيبريجاتبعة للبيت احلاكم يف  
"    هتتم ابلتكوين اإلنساينسفة اتريخ  حنو فلوكذلك مقالته الرئيسية واألوىل عن فلسفة التاريخ "  1773

جلوته الفضل  فيمار ويعود   مت تعيينه ُمشرفاً على رجال الدين اللوثريني يف   1776. يف عام 1774عام  
يف ذلك، وقد احتفظ هريدر هبذا املنصب طيلة حياته. نشر هريدر يف هذه الفرتة مقالة هامة يف فلسفة  

األثر عن العهد القدمي    ابلغوأجنز عماًل  .  1778" عام  واإلحساس يف الروح اإلنسانية  املعرفة   عن العقل "  
طوَّل  .  1773- 1772"    روح الشعر العربي  يف بعنوان "  

ُ
أفكار  يف فلسفة التاريخ فكان "  أما عمله امل
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"اإلله:  ة ذات أتثري كبري يف فلسفة الدين  ابإلضافة ملقال  1791- 1784"  عن فلسفة التاريخ اإلنساين  
( ومثة عمل ألَّفُه هريدر يف الفلسفة السياسية جتاوب فيه مع الثورة الفرنسية  1787)شيء من املُحاداثت"  

تتعلق  . وسلسلة من الكتاابت املسيحية  1797- 1793  "  رسائل من أجل تقدم اإلنسانية   "بعنوان  
النقد لنقد العقل  "وأمتَّ عملني يُعارضان فلسفة كانط النقدية، ومها: (  1798-1794)ابلعهد اجلديد  

- 1781( وقد وجهه ضد الفلسفة النظرية لنقد العقل احملض لكانط واملؤلَّف سنة  1799)  "  حملض ا
هريدر ضد مجاليات كانط الواردة يف كتاب    وجههُ " Calligone  كاليجوين"  والكتاب الثاين   1787

األعمال  كتاابت أخرى يف مشواره الفكري عالوًة على  ُيضاف لذلك  (.  1790نقد م ل كة احلُكم )كانط  
 املذكورة.

بكرة هي أفضل ما أنتج، 
ُ
)وهي مقالة تعج    "واإلحساس  املعرفة  عن"  هكتاب  يفو   كانت أعمال هريدر امل

ختصرة( ذكر هريدر  
ُ
وعادة ما يكون أفضل    له طابع اجلُرأة ول للكاتب  " إن العمل األ  اآليت:ابلعناوين امل

سواء أكان كالم  ( و 219جر ". )الكتاابت الفلسفية:  وروحه مثل إشراقة الف  ُمشع،.. فوهجه  مالديه
 ما قاله ينطبق عليه.فإن   ال،هريدر صحيحاً أم 

 

 الفلسفي  أسلوبه -2

تعد نصوص هريدر الفلسفية سهلة القراءة مقارنة مبُعاصريه. يتجنب هريدر الرطانة االصطالحية ويكتب  
جرد. ليس هلريدر نسق كبري وُمعقد نصوصاً زاخرة ابحليوية ومليئة ابأل

ُ
  مثلة عِّوضاً عن األسلوب اجلاف وامل

الئم عن    كي
ُ
يُتيح للقارئ رصده ومتابعته، ومع ذلك فإن نصوص هريدر ذات فرادٍة قد حتجب الفهم امل

ُست ح ق، ومن األجدى للقارئ أن يفطن لذلك. 
 القارئ وحتول دون إيالء هريدر قدره امل

داية أن كتاابت هريدر تبدو عاطفية وغري منضبطة حنوايً، للحد الذي قد تنتمي فيه علينا أن نقول يف الب
تعمَّد الفجاجة  هريدر الذي  اخلطاب العادي وليس النص الفلسفي. ال شك أن هذا مقصود من قبل  إىل  

من شأن ذلك أن ينشر كتاابته  (  1):  ذلك  وراءأسبابه الفلسفية    هلريدرو مسودَّاته.    يفوالسري هبذا االجتاه  
  - ابعتقاده  – د ابلنسبة له خصوصاً أن الفلسفة  وهو هدف جا  الناس،على نطاق واسع ويثري اهتمام  
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التعبريية على    يرى هريدر تفوق اخلطاب الشفوي من الناحية  (2)  ب أن حتظى بدور اجتماعي ابرز.جي
عقل؛ أن الفكر ال ينفصل عن اإلرادة أو  من أهم أطروحاته املركزية يف فلسفة ال  (3حساب الكتابة. )

ورديئة،  تصبح شائهة    الشعور، تُنح ي    حني   -   األكادُيية التقليدية   كالكتابة  - الفكروأن ضروب    الشعور،
  ، يُعارض هريدر كل تقييد ُمعجمي وحنوي للغة (  4)  لعفوي والكتابة اليت حتتذي به.خبالف اخلطاب ا

  ، ويرى أن هذا التقييد ُمعاٍد لإلبداع واالبتكار اللغوي  ،للقواميس والكتبالطاعة العمياء  ويقف ضد  
وهذا ما يعود ابلضرر    ،ةأن الفكر ُمعتمٌد على اللغة وما تتيحه من مساح  حُبكم  ،وسيء أيضاً للفكر

 على النزعة اإلبداعية والتجديدية للفكر نفسه.  

نظَّمة، وهذا ُمتعم د من قبل هريدر أيضاً،    مثة ميزة أخرى لنصوص هريدر الفلسفية وهي طبيعتها غري
ُ
امل

وحىت يف عناوين كتبه   فكان هريدر معارضاً للكتابة النسقية يف الفلسفة وهذا ما يتضح لنا يف ُمالحظاته
  سبينوزا )شذرات من كذا، أفكار، إخل( فكان هريدر يف موقف مضاد من النسقية الشائعة يف كتاابت  

ا الذي  . وقد أبدى هريدر معارضته لنموذج النظرية الشاملة هذ هيجلوشيلنج و   وفيشتهوولف وكانط  
يشك  (  1) :  يف التايلوأسبابه خلف هذا املوقف املعارض تكمن  بشكل صارم،  يُشتق فيه اجلزء من الكل  

يعتقد هريدر أن البناء  (  2)  .هذه األشكال النسقية، فهي غري خالقة وتدفع حنو الوهم  جدوىهريدر يف  
إ يقود  قبل  النسقي  البحث  إهناء  األدلة    أوانه،ىل  توفر  ستجدة  وابألخص حال 

ُ
امل هتملها    إذالتجريبية 

هجوم  لنا هاتني امللحوظتني. إن   ومبجرد التدقيق هبذه األنساق ستربز أو تعمل على تشويهها،األنساق  
لتقاليد ُمضادة يف الفلسفة األملانية )وهو ما يتضمن  هريدر املدعَّم ضد هذا النوع من النسقية قد أسس 

 (.أدورنو، و فتجنشتاين، و نتشهالحقاً فريدريك شليجل، و 

دعَّمة ابحلِّجاج    دين ي  ويف الضفة األخرى  
ُ
تماسكة يف ذاهتا وامل

ُ
هريدر لنسقية أكثر تواضعاً، أي النظرية امل

  1765الذي انتقده هريدر لفشل مقالته عام    Hamannهي نقطة مهمة تناقض ما جاء به هامان  )و 
"(. كان هريدر على الدوام سائراً على هذا    Dithyrambic Rhapsody  ترانيم الفتنة   "  وعنواهنا

تشعب،
ُ
هلذا فشرح هريدر يتطلب املزيد من االطالع على كتاابته وإعادة بناء أفكاره أكثر    النموذج امل

قصور هريدر النسقي له بواعثه احلقيقية: فأوالً وحينما يظهر عدم  فإن    يكن،من الفالسفة اآلخرين. وأايً  

https://hekmah.org/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7/
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://hekmah.org/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87/
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%A3%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88/
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نظ  لوجهيت  يعرض  حيث  الكتابة  يف  احلِّوارية  لطريقته  يرجع  ذلك  سبب  فإن  يف كتاابته  ر  التماسك 
أيضاً  ُمتعارضتني، ويف هذه احلالة سيكون من الشنيع اهتامه ابلتهافت أو االنتقاص منه بسبب ذلك.  

ويف حاالت أقل، ومن خالل أسلوبه يف احلوارات وعدم اكرتاثه إبيضاح موقفه فيها، فإن هذا ما يتسبب  
  " صبح كونية وانفعة للناسقابلية الفلسفة ألن ت  "ك )مثل كتابيه  ابهتامه بعدم التماسك وهو بريء من ذل

الذي  (. وهلريدر بواعث جادة خلف هذا النهج احلواري  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"  و
)  يتخلل له  (  1كتاابته:  أو سياسية حساسة ابلكاد تسمح  دينية  مبسائل  متعلقاً  الدافع  يبدو  فأحياانً 

  . وهذا ما جُينبه كثرياً من املشاكل  ،ا ليست لهمما حيدوه إىل عرضها ضمن حوارات وكأهن   ،بتوضيح موقفه
كانطية )واليت استلهمها من الشكاك  الماقبل  طريقة    يتبىن  هريدر( مثة سبب فلسفي أعمق وهو أن  2)

تعارضة يف  هي القدماء( يف أن أحسن طريقة للفيلسوف حنو تقصي احلقيقة 
ُ
أن يعرض وجهات النظر امل

ويعد   لألمام، فيتقدم    ما،موضوع   بعضهما  ُيتحنان  ومها  الرأيني  احلقيقة عرب هذين  يبلغ  أن  الن  آمالً 
(.  1859 "يف احلُرية"  يف أطروحته املركزيةرت مل  قصورمها )وهي فكرة وجدت صداها عند جون ستيوا

أقوى من   دافعاً  يُولد  ما  تُ جانب  وهذا  مل  احلوارية حىت وإن  الطريقة  لتبين  نتائج  الد هريدر يف  فِّ هريدر 
فيما إذا كان ذلك سيشكل أي اختالف يف  غياً  فبإمكانه من خالل ذلك أن يطرح سؤااًل بال قطعية،ال

البشرية وسعيها لكش بنا عرب  مسار  تتقدم  تعارضة 
ُ
وامل تنوعة 

ُ
امل املواقف  لو كانت هذه  فيما  احلقيقة  ف 

هر ابستمرار من جتاهل هريدر للحجج ليس  أشخاص ُُمتلفني أو عرب شخص واحد؟ أيضاً فإن ما يظ
سوى جتاهل حلجج من نوع ُُمدد. فعلى سبيل املثال يلتزم هريدر بشكل عام ابلتجريبية ويُعارض القِّبلية  

لسفة، وهذا ما حيدو به إىل تاليف احلجج القِّبلية املألوفة يف الفلسفة كي يلتزم ابلنزعة العاطفية يف  يف الف
 واليت قادته إىل االمتناع عن احلجاج املعريف يف األخالق.  sentimentalismاألخالق 

 

 برانجمه الفلسفي العام  -3

ما فعله إيزااي برلني( وخبالف هامان    وهذاأتثري هامان على هريدر )  حجماألدبيات الثانوية يف  ت  ابلغ
فإن أتثري كانط كان مبكراً وعميقاً ودائماً. وعلى أي حال فإن كانط املؤثر هبريدر هو كانط قبل املرحلة  
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  يتأثر هريدر بكانط النقدي الذي اشتبك معه هريدرعشر. ملالنقدية أواسط الستينات من القرن الثامن  
 عامة سادها التشويش والالجدوى. يف سجاالتٍ  ،كاليجوينول مابعد النقد وكتاب  ح

  عشر، تناقضت بعض اآلراء الرئيسية يف فكر كانط )ماقبل املرحلة النقدية( يف الستينات من القرن الثامن  
كذلك    البريونية،ومنها: النزعة الشكية لدى كانط ذات املسحة    النقدية،مع ما تبناه كانط يف مرحلته  

يف األخالق والذي أفاده من هيوم. لقد تبىن هريدر هذه    العاطفيواملنحى    اخلاصة،نسخته التجريبية  
االجتاهات يف الستينات من القرن الثامن عشر واستمر عليها طيلة مشواره الفكري. وال جيدر بنا القول  

هو    القول إن العكسبل ُيكن    البداية،هريدر جتاه كانط سببه تضليل كانط الفلسفي له يف    ينإن د  
 الصحيح. 

" هلي نص مهم يف  للناس    قابلية الفلسفة ألن تصبح كونية وانفعةوعنواهنا "  1765إن مقالة هريدر عام  
ين هريدر جتاه كانط، كما ُُيكن أن نستنبط منها املسار العام لفلسفة هريدر. لقد كتب هريدر  معرفة د  

" والذي   أحالم عراف األرواح"  1766هذه املقالة حتت أتثر ابلغ بكانط وابألخص مقالة كانط عام 
 . (Herder reports B2:259)منه كانط نسخة هلريدر قبل نشره  أرسل

" كيف ُُيكن حلقائق    :وهو  جائرة،له مجعية برين يف سويسرا  سؤاٍل خصصت  جتيب مقالة هريدر على  
الفلسفة أن تصبح كونية وانفعة للناس؟" وكان إدراك السؤال عميقاً يف روح الفلسفة الشعبية واليت تنافس  

  قبة، احلالفلسفة األكادُيية يف العامل الناطق ابألملانية. وكاد كانط أن ينتسب للفلسفة الشعبية يف تلك  
واألمر ذاته ينطبق على هريدر بدليل اختياره اإلجابة على هذا السؤال. لكن يف هذه احلالة سيكون هذا  

منوذج  وهو    هبم،االنتساب للفلسفة الشعبية دائماً مدى احلياة وهو ما يعين نفعها لكافة الناس وارتباطها  
 سارت عليه فلسفة هريدر.  

يف الفلسفة، كان    حادَّين   اإلنساين وحاججت من أجل إرساء ُمنع طفني خدمت هذه املقالة منوذج هريدر  
أحدمها ُمستمراً معه طيلة مشواره الفلسفي، ويتعلق برفض امليتافيزيقا التقليدية ُمتماشياً مع ُحجة كانط  

دية  عندما ختوض امليتافيزيقا التقلي(  1حجة هريدر وفق التايل: )  تقريبوهاُهنا  واح"  أحالم عراف األر   "يف
تعالية وما تتضمنه من معرفة جتريبية، وأخالق اعتيادية، ومنطق حدسي، ورايضيات، فإهنا 

ُ
يف التجربة امل
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إن إشكالية الشك تتعلق   تسقط يف البريونية )الشكوكية(.  تتورط يف ادعاءات ال حل لتناقضاهتا. ومن مث
" إنين أوجه ما أكتبه حنو الشكاكني  بقضيتني تتساواين يف اإلقناع مما يؤدي لتعليق احلكم. قال هريدر: 

حقيقة أن    1768- 1767ويذهب هريدر إىل اإلضافة لشذراته بني عامي    [HPW8]البريونيني "  
امليتافيزيقا   وكذلك  ومصطلحاهتا  مفاهيمها  يف  الواسعة  التجريبية  لألساس  ت   التقليدية،النظرية  فتقدان 

والوهم املرتبط  امليتافيزيقا خاويتني من املعىن،  لتجريبية و مما جيعل ا  املعقولية،الذي ُينح  التجرييب املنشود  
ليست  ( 2. )ومن مث نبذ املعطيات التجريبية يف خلق أوهام املعىنا تلعبه من دور ابملعىن يتعلق ابللغة وم

ألهنا تشتت انتباه أتباعها وتبعدهم    ،بل إهنا ضارة  ،امليتافيزيقا خاوية من املعىن بسبب ما تقدم فحسب
اإلنساين التجريبية واجملتمع  الطبيعة  الرتكيز عليها؛ وأمهها  اليت جيدر هبم  القضااي  املعرفة  3)  . عن  أما   )

على الفلسفة أن تتأسس ومتتثل  و   فهما ُمتحرران من هذه املشاكل،  ،أو الفهم الصحي والقومي  ،التجريبية
 وفقاً للتجربة. 

ماقبل  ه املرة أيضاً لكانط يف مرحلته  ويدين هذ  األخالق،الثاين واحلاد يف فكر هريدر حنو    يتجه املنعطف
( إن األخالق مسألة  1هريدر يف التايل: )  دعاوىمنه يف هذا االجتاه. تتلخص    أبعدنقدية، ويذهب  ال

املرحلة مثل    ( إن النظرايت العقلية حيال األخالق واليت تبناها عقالنيو تلك2)  .عواطف ال مسألة عقل
مور، كلها مبنية على    إدوارد  جورجوكانط النقدي، أو من تاله مثل    أفالطونـ  وولف، أو من سبقه ك

( والسيء يف األمر، وهنا يذهب هريدر  3)  .خطأ، ولن تفضي إىل استنارة أخالقية أو تطور هبذا الصدد
ة  تعمل على إضعاف العاطف  ابألخالق، فهي أبعد من كانط القدمي، يتعلق يف كون هذه النظرايت مضرة  

 عن"  و  اإلنساين "  حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوينحاضنة األخالق. ففي مقالتيه "    مع أهنااألخالقية  
جرد لألخالق، وأنه واإلحساس يف الروح اإلنسانية "    املعرفة

ُ
يقدم هريدر أسبابه حول رفضه التنظري امل

ُيضعف العواطف يف ُعمومها السيما األخالقية منها )ولعل هذا أقل األسباب إقناعاً من قبل هريدر(  
إذ   األخالق،غري ُمقنعة بتااتً وتشوه مسعة   cognitiveكذلك يتضح أن النظرايت املعرفية واإلدراكية  

رباء  اخلُ لو كان هذا أفضل ما توصل إليه  عقالنية. ذكر  هريدر: "القياً ضمن خطوط  سُيفكر الناس أخ
هبذا الشأن يف شرح وتربير األخالق فال بد وأن تكون األخالق زائفة وسأفعل ما حيلو يل وأجتاهلها ". 

ت  إن هذه النظرايت اإلدراكية تشتت االنتباه عن املصدر احلقيقي لألخالق أي العواطف، فهي ليس

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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  . وحتفظ العاطفة األخالقية  ترسخجمرد صورة جُمردة وُمتخيلة بقدر ما هي جمموعة من اآلليات السببية اليت  
السببية  4) اآلليات  تطبيق  وإشاعة  النظري  االستكشاف  إىل  البنائي  املسار  هلذا  وفقاً  ( يسعى هريدر 

" يُشدد هريدر بشكل رئيسي  سكيف ُُيكن للفلسفة أن تصبح عاملية وانفعة للنا كتابه " للعاطفة. ففي  
على طرائق التعليم ويتبىن الوعظ الرتغييب ويربطه ابألخالق. ولكن يف مواضع أخرى يتبىن آليات أخرى  

صور    ومعه)  شرائع املرتبطة ابألخالق، واألدب ويدعو هلا. وهذا يشمل أتثري القدوات من األفراد، وال 
ب ُُمفزاً لألخالق من عدة  يف األد  ووجدحيزاً من تفكري ونظر هريدر،  ألدب  نال ا أخرى من الفن( ف

من خالل خلود األدب  جهات، ف أيضاً  باشرة، ولكن 
ُ
امل التوجيهات األخالقية  األمر على  يقتصر  ال 

وقدرته على خلق القدوات )مثل املسيح يف العهد اجلديد( وكذلك عرب ُمعايشة القراء للحياة الوجدانية  
نشره لكتاب األغاين  ؛ وهو األمر الذي يُعزز من تعاطفهم )وهذا هو الدافع اخلفي خلف لدى اآلخرين

ُمرتمجة  Volkslieder  1774/1779-9الشعبية   قصائد    أرجاء من    لشعراء( وهي جمموعة من 
طيلة حياته وبال    معه  العامل. إن تطوير هريدر هلذه النظرية وتطبيقاهتا األخالقية البيداغوجية قد استمر

 ل. كل

 

 والتأويل، والرتمجة  اللغة، فلسفة   -4

هو األشهر من بني أعماله يف فلسفة    1772واملنشور عام  "    اللغةمقالة يف أصل  "ما كتبه هريدر يف  
حيتل هذا العمل مكانة دونية بني ما كتبه هريدر إذا ما قُورن أبعماله    مع ذلك،اللغة على اإلطالق.  

 أن يغيب عن البال. لذلك ال ينبغي، فواإلحساس  املعرفة عناألخرى كالشذرات أو مقالة 

عرب  وحول إمكانية تفسري هذا األصل    اللغة،هتتم مقالة هريدر حول أصل اللغات ابلسؤال عن أصل  
يوهان زومسيلش    )ال  الطبيعة واإلنسان ادعى  حُياجج كما  ُمقدساً(.  اللغة مصدراً  هريدر    عندما أعطى 

وتبدو حجته مقنعة هبذا الصدد، خاصة حني يستمد حججه اإلجيابية من   لصاحل األصل الطبيعي للغة
اللغوية، فهي   اهتمام الفيلسوف احلديث جتاه آراء هريدر  الشذرات. لكنها حجٌج قد ال تثري  كتاب 

هتمنا، فما يهمنا حقاً هي ثالث نظرايت طورها هريدر: فلسفة  ة هريدر الدينية واليت مل تعد  تصبطغ خبلفي
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اللغة )وتدخل يف صميم طبيعة اللغة والفكر واملعىن( ونظرية التأويل، ونظرية الرتمجة. تتواجد هذه النظرايت  
 ُمتناثرة يف أعمال كثرية هلريدر. وسوف نلقي الضوء على مساهتا األساسية. 

 

 فلسفة اللغة: اللغة، الفكر، املعن   4-1

  فهم العديد من اللغات املعلومة   كان هريدر يف منتصف الستينات من القرن الثامن عشر، يف منشور يه "
 قد أوجد ثالث أطروحاٍت يف هذا اجملال:  1768- 1767"   الشذراتو"  1764" 

فاملرء ال ُُيكنه التفكري إال  ه،  إن الفكر يعتمد بشكل جوهري على اللغة وهي اليت ُتشكل حدود  - 1
فهم  " عرب اللغة، وال ُُيكنه التفكري دون قدرته على التعبري اللغوي )تسيدت هذه األطروحة كتابه املذكور  

طرحه، أما أطروحاته  وحُيسب هلريدر أنه ال يتطرف يف    "الشذرات  "   وكتاب  " العديد من اللغات املعلومة
يُناصرها من الالحقني، لكوهنا تعر ف الفكر ابللغة املألوفة، أو اللغة  الفلسفية غري الرائجة فوجدت من  

 الباطنة(.

واليت ساواها التقليد الفلسفي    للغة،هي من حيث املبدأ اتبعة    األشياء،ال    املفاهيم،إن املعىن أو    -2
ثل األفالطونية، أو كما هو شأن األفكاأوغسطني القديس  حدث معكما    ابألشياء؛

ُ
ر العقلية  ونظرية امل

وهي األطروحة السائدة يف  الكلمات   استعمال قضيةوالذاتية لدى لوك وهيوم. لكن بدالً من ذلك فإن  
 ي ُُماججة هامة طورها هريدر.وه الشذراتكتاب 

يُطور هريدر    دقة،بناء املفاهيم يرتبط بعالقة متينة مع اإلدراك احلسي والعاطفي. وعلى حنو أكثر    إن  - 3
لكننا رغم    مفاهيمنا،نظرية " شبه جتريبية" عن املفاهيم املرتبطة ابحلِّس وكونه املصدر والقاعدة جلميع  

لذا فإن مجيع    الوقت،ربة بنفس  ذلك قادرون على إنتاج مفاهيم ميتافيزيقية غري جتريبية وُمشتقة من التج
مقالة  "انظر خصوصاً:    األطروحة،مفاهيمنا تعتمد أساساً على احلِّس بشكل أو آبخر )للمزيد عن هذه  

 (. "دما بعد النق" و " واإلحساس عن املعرفة و " "يف أصل اللغة
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الثنائية بني اللغة من جهة،  انقلبت األطروحتان األوىل والثانية بشكل كبري على ماهو سائد حيال العالقة  
والفكر )أو املعىن( من جهة أخرى، فقد كانت هذه النظرية الثنائية ُمهيمنة على القرنني السابع عشر  

لقد مت تقريض  و   والثامن عشر. ومن مث فإن أطروحيت هريدر قد أسستا لفلسفة اللغة كما نعرفها اليوم. 
إيزااي  ما كتبه    وهذالثوريتني وأنه من أفاد هريدر )تقدُيه هاتني األطروحتني ا  نظري  Hamannهامان  

( لكن هذا خاطئ؛ فهريدر ابألصل هو من تبىن النظريتني يف ُمنتصف الستينات من القرن الثامن  برلني 
 هريدر.  الحقاً وحتت أتثريعشر، أما هامان فهو ُمتأخر، ومل يتبنامها إال 

اراً وقبوالً أقل من سابقتيها من قبل فالسفة اللغة اليوم.  أما األطروحة الثالثة )شبه التجريبية( فالقت انتش
ا كان األمر فإهنا قد ال ختلو من الصحة، فعلى النقيض من ظاهر هذه النظرية فإهنا ال تتعارض مع   وأُي 
  نظرية تكييف املعاين مع استعمال الكلمات، واالحتمال األرجح أن األساس احلديث حول الشك ابللغة 

 .   (الضد نفساين /الفتجنشتايين /)كما هو احلال مع التوجه الفرجيي قد جُيانب الصواب  واملهتم ابملعىن

ث تشكل القاعدة املتينة  فإن هذه األطروحات الثال   اللغة،التأسيسية يف فلسفة  جبانب إسهامات هريدر
 سيتم التطرق له. وهذا ما   والرتمجة، عن التأويل لنظرايته 

 

 )اهلرمونيطيقا( نظرية التأويل  4-2

ه البارزين كهيوم  كان فالسفة التنوير وُمؤرخو   فحني نظرايت هريدر عن التأويل والرتمجة ذات بصرية اثقبة،  
وفولتري يعتقدان دوماً أبن " ال جديد يف عامل اإلنسانية يف كل األزمنة واألمكنة، فالتاريخ ال يُطلعنا على  

  –   اكتشف( كان هريدر قد  65من، اجلزء األول ص  الثا  القسم -1748" )فريد من نوعهأي جديد أو  
قب اترخيية وثقافات    أن  -   غريه أو على األقل رأى بوضوح أكثر من   هذا خاطئ، وأن الناس من حِّ

.  والعاطفية  املعرفيةيمهم من خالل اإلحساسات  يف مفاهيمهم وُمعتقداهتم وقِّ   اهلائلُُمتلفة يدينون للتنوع  
تقع بني األفراد أنفسهم حىت    –وإن مل تكن صارخة حلد كبري    –وعات  ريدر أيضاً أن هذه التنوأدرك ه

داخل املرحلة الزمنية والثقافة الواحدة. وهذه املواقف من تبين االختالف سائدة يف كثري من أعمال هريدر  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/
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" عن املعرفة  " و  حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين  "و    1766"  يف تغري األذواق)انظر مثاًل: "
 .]اجلذرياالختالف العقلي   مبدأ[جُمتمعًة اسم هذه األعمال ( وسنطلق على واإلحساس "

النظر هل  إليه  التمعن يف  و   املبدأ،ذا  عند  الذي ستصل  تلقي 
ُ
وامل فسر 

ُ
امل الذي يفصل بني تفكري  اخلليج 

فسر )انظر هبذا  
ُ
الرسالة، فإن التأويل هبذه احلالة مهمة صعبة للغاية، ويتطلب جهوداً استثنائية من قبل امل

فسر  "اللغةأصل    "عنالصدد نقاش هريدر عن العربية القدُية يف مقاله  
ُ
  -   بوجٍه خاص  –(. يُواجه امل

"  غريه، وهو ما يتعني عليه ُمقاومته )وهي فكرة سائدة يف  ًء يف سبيل إخضاع األفكار لرأيه أو لرأي  إغوا
 .(على سبيل املثال" حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين

سنجد أن أجوبة  كن للُمفسر أن حيظى بتأويل دقيق، حني أنخذ هذه التحدايت يف احلُسبان، وكيف ُيُ 
 عديدة:  اً هريدر تضم نقاط

الثالث يف فلسفة اللغة جُممل نظريته عن التأويل وجتيب عن جزء من السؤال عن  تدعم أطروحات هريدر  
اللغة ومقي د   الفكر عالة على  التأويل. ومما تتضمنه أطروحته أن  ُؤوَّل   هبا،مدى دقة 

النص امل لُغة    وأن 
فسر، هلذا فال يتعني على  مرتبطة  

ُ
رتجم أو امل

ُ
فس ربطبيعة أفكار امل

ُ
  )موضع التأويل( ة  أن يقلق حيال املاد  امل

بعثرة وكيف سيعرب عنها بلغته.  وما حتتويه من غوامض األفكار، وال أن حيمل ه  
ُ
م األفكار ذات الصياغة امل

تتطلب ترسيخ نص    للتأويل  األساسيةواملهمة    الكلمات،ابستعمال    هريدر،وفق أطروحة    املعىن،يرتبط  
معانيها. وأخرياً فإن مضمون أطروحة هريدر " شبه  ومن مث كشف    واستعماالهتا،عرب بيان مفرداته    مؤوَّل

ما   وهذا  ومفاهيمها،  ة  رتمج 
ُ
امل مادته  حول  فس ر( 

ُ
امل )أو  املؤو ِّل  يدركها  اليت  ابملفاهيم  يهتم   " التجريبية 

 .األصلية وما يرتبط به من شعور يستوجب استعادة أصول النص ضمن مادته

ته يف التأويل واليت سامهت ابجلواب عن سؤال )التأويل  يتبىن هريدر أيضاً ثالثة مبادئ هامة حول نظري
 الدقيق( وهذه املبادئ هي: 

ث االرتباط ابإلجنيل. يرى  : وهو على النقيض من التقليد الشائع يف زمن هريدر حي التأويل  علمانية مبدأ  
املقدسة. و هريدر   النصوص  التأويل، حىت يف  جيب  عدم االعتماد على الفرضيات والطرائق الدينية يف 
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على ماهو علماين )وهو مبدأ ساد كتاابت هريدر يف أتويله لإلجنيل أواخر    – بداًل من ذلك    –االعتماد  
 السبعينات من القرن الثامن عشر(. 

التأ التأويل أن يتعرف على جنس  اجلنس األديبويل وفق  مبدأ  : فباإلضافة لطبيعة معاين النص، على 
)أي جمموعة األهداف والقوانني اليت يسعى النص إلدراكها والتكيف معها(. أما فيما    genreالنص  

خيص املعاين فإن األجناس تتنوع من عصر لعصر، ومن ثقافة ألخرى، بل ومن فرد آلخر، هلذا سيواجه  
دائم غواية  ُؤو ل 

استيعاب  امل )مثل  يعرفها  أجناس  من  لديه  مألوف  هو  ملا  النص  إخضاع جنس  يف  ة 
الغاابت  "الرتاجيداي الشكسبريية وفق تراجيداي سوفقليس، أو العكس( وهذا املبدأ يسود يف كتاب هريدر  

 . 1773عام  "شكسبري"  مقالتهويتجلى بصورة كالسيكية يف  1769عام  "ةاحلرج

حول األدلة    أن يضع والءه دوماً للُمالحظات الدقيقةعلى التأويل  يف التأويل:    التجريبيةاملنهجية  مبدأ  
ينطبق هذا على حتقيق املؤول الستعمال الكلمات بُغية اكتشاف املعاين  اللغوية وغريها من الرباهني،  

ب النص،  ( فعلى املؤول أن يفعل ذلك وهو حيدس نفسية كاتالشذرات)وهي املسألة السائدة يف كتاب  
وعند ُُماولته ترسيخ اجلنس األديب للمؤلف، وأيضاً حني خُيمن األهداف والشروط اليت أسست لذلك  

 (.شكسبريوخصوصاً مقالة هريدر عن   1768 كتاابت توماس آبتكله )انظر:  

، لكن ُيضي هريدر أبعد من ذلك، ويُقيم مبادئ أتويلية  إىل اآلن  ستبدو هذه املبادئ منطقية مبا يكفي
ومهما يكن، أرغب  األوىل، خرى لرمبا كانت شديدة احلساسية واإلرهاف خاصة حني نسمع هبا للمرة أ

 إبيضاح حقيقة أهنا مبادئ صارمة.

أن نتبىن    على سبيل املثال(   "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساينهريدر )خاصة يف كتاب"    يقرتح
أو " الشعور مبسلك الكاتب ". معىن ذلك أنه يتعني على املفسر أن يقوم    Einfühlungالتعاطف 

النصوص )وهذا ما ارآته فريدريك ماينيكه   النفسية على  (  Friedrich Meineckeإبسقاطاته 
ت فكرة هريدر الرئيسية ابلتحديد وإال فسيصل األمر إىل االستسالم املريض  وعلى كل حال فإن هذه ليس

حساب النص، وهذا ما سيعارضه هريدر أكثر من سواه. إن ما ُُيكن استنباطه من   ألفكار املفسر على 
أن هريدر يعتقد أبن العقل البشري خيوض حبثا شاقاً يف  "    حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"  
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والتارخيي  الفلسفي  أن  .  البحث  علينا  التعاطف  نسأل:  ولذلك  لرمزية  الثمينة  القيمة  ماهي 
gEinfühlun  بني عقلية    تبايناً حامساً يتضمن التعاطف  فأوالً  للتعاطف مخسة أركان:    نجد أنسو ؟

ر والنص الذي   فس ِّ
ُ
وشاقة  األمر الذي جيعل من التأويل ُمهمًة جد ُمضنية    يُفسره، أشبه ابخلليج الواسع،امل

ؤلف(.  )وهذا يعين أن مث 
ُ
فس ر لفهم طريقة امل

ُ
إليه من قبل امل يتضمن مفهوم    اثنياً ة م نف ذ ينبغي الولوج 

دعوة حنو الشعور ابلنص  حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين ""التعاطف، وابألخص يف كتاب   
السياقات   النص، وكذلك حبُث يف  داخل  اللغة  استخدام  وهو حبُث يف  الشامل،  البحث  من خالل 

  ( شبه التجريبية)من ُمنطلق نظرية هريدر    –يزعم مفهوم التعاطف    اثلثاً جلغرافية والتارخيية واالجتماعية.  ا
زمع تفسريه    –عن املفاهيم  

ُ
ر أن يُعيد إنتاج النص  وأتويلهأنه لكي تُفه م لغة النص امل ضمن  ، على املفس ِّ
  – حيتوي الكتاب املذكور على حتذير من تسلط املرتجم    رابعاً ُُميلة ذات إحساسات ُمدرِّكة وُمتعاطفة.  

 امليل حنو التطابق معه  –وبنفس القدر    –وترمجتهم، كما يُعارض  على الذين يقوم بتأويلهم    – أو املؤول  
 identification  خامساً وأخرياً  ، فينبغي جتنب هذا اخلطأ.  ل املفسروأن من شأن ذلك تشويه عم

فسريتعني على  
ُ
   امل

ُ
مارسة اللغوية، وأن يُراعي وقائع السياق  )وامل

ُ
ؤول( أن يكافح لتطوير إمكاانته يف امل

واإلحساسات املرتبطة به، للدرجة اليت ُيضاهي هبا املؤلف األصلي يف تلقائيته وعفويته، وأن يضع يف  
تبين  معاً  واجلمهور  رتجم 

ُ
امل من  يتطلب  ما  )وهذا  عطيات 

ُ
امل هذه  ضوء  على  اجلمهور  تلقي    حسبانه 

 رد اإلدراك العقلي(. فينمنولوجيا الشعور ال جم

التأويلية )كما هو احلال يف    Holismالشمول    مبدأُيضاف لذلك إصرار هريدر على   يف املمارسة 
جتزأة   (1)(. يعتمد هذا املبدأ على دوافع عديدة، منها اآليت:  " الغاابت احلرجة"كتابه  

ُ
إن النصوص امل

فسرعادة ما تكون غامضة بطرق شىت )وهذا مرده إىل اخللفية اللغوية واحتماالهتا الكثرية( وعلى  
ُ
أن    امل

جاور يف النص   ما يُرشدهيكشف هذا الغموض عرب التماس  
ُ
قد تثري هذه املشكلة طائفة من    ( 2)  .امل

حتملة  
ُ
املفسر يتبىن منظورا ُمتلفاً بشكل اتم، وهذا ما   لنص انجز، ال سيما إذا كاناملعاين اللغوية امل

فسر مع هذه الطائفة من املعاين وأبي لفظ مناسب  
ُ
شكلة. كيف سيتعامل امل

ُ
يُعمق من إدراك هذه امل

فسر للعديد من  
ُ
؟ سيتطلب ذلك حشد امل االستعماالت اللغوية هلذا اللفظ أو ذاك، وُماولة استقراء  سُيعرب 

أبعد حيث    النظام احلاكم لأللفاظ. فسر حنو سياقات 
ُ
اللغوي أن يذهب ابمل التحشيد  من شأن هذا 
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  أو  للُمؤلفتستخدم األلفاظ بشكل ُُمتلف )مثل أجزاء أخرى من النص أو النظر يف مصادر أخرى  
يُوصلون من خالهلا    ُعضوية،عادًة ما يعمد املؤلفون إىل إنشاء كتبهم ضمن وحدة    (3)  .القراءة ملعاصريه(

ترتابط أفكارهم وتتناسب لُتشكل ُكاًل ُمتماسكاً. تفشل القراءات  كي  بشكل جمتزأ ولكن    أفكارهم ال
ناسب فتفقد ماهو جوهري يف املعاين، لاليت تدرك هذه الوحدة يف

ُ
تبقى األفكار   أن تعثر على التأويل امل

جتزأة 
ُ
 تفقد إضاءهتا اهلامة.سموضع تساؤل ومثلها املعاين امل

  املعرفة   عن"  و  "    On Thomas Abbt's Writings" حول كتاابت توماس أبت  يف كتايب   
وكذلك يف مواضع أخرى، يبتكر هريدر إحدى أهم إسهاماته: وهو إلزام  "يف الروح اإلنسانية واإلحساس

ؤلف.   word-usageالتأويل أبن يويل تركيزه حنو استخدام املؤلف أللفاظه 
ُ
عرب االنتباه إىل نفسيَّة امل

منه )وكثري من هذه األسباب شرحها بوضوح من    النفساين   م هريدر أسباابً متنوعة خلف هذا املسعى يُقد
يتبىن هريدر نظريته )شبه التجريبية( (  1)  أتى بعده كشيالرماخر وفريدريش شليجل( وهذه األسباب هي:

ل املؤلف فسينبغي  أنه لكي ُتدر ك مفاهيم  املفاهيم كما ذكران سابقاً، وفحواها  لُمفسر أن يستعني  عن 
على أن فهم    ُمؤخراً،  Quentin Skinnerشدَّد كوينتني سكينر  (  2)   ملؤلف.مبُخيلته للشعور اب

هلو أمر ضروري من أجل االستيعاب. عالوة على أنه يتوجب    النص،أو    التطبيق،املعىن اللغوي أثناء  
ضفاف حُبرية ُمتجمدة وقال: " إن اجلليد . فعلى سبيل العي نة؛ لو التقيت أبحدهم على  اخلطابنوااي  فهم  

رقيق ُهناك " فإنين سأستوعب متاماً ما قاله. ولكن هل هدفه هو إطالعي على املعلومة أو التحذير أو  
حتديد املعىن اللغوي قبل رصد نوااي    أحياانً ُييل سكينر إىل القول أبنه ُُيكن للمرء  (  3)  التهديد أو املزاح؟

؟ إن هريدر  األحوال  جُمملال املذكور عن الُبحرية. ولكن هل يصلح ذلك يف  املؤلف كما هو حال املث
)طبقاً   يبقى غامضاً   Formulaلنفي ويبدو ُُمقاً يف قولته هذه، ألن املعىن وفق صياغٍة ما  يقول اب

ناسب على املرء يتوجه حنو األجزاء الكربى 
ُ
  لتعدد احتماالت املعىن وخلفياته( ولكي نتعرف على املعىن امل

املستوحاة منه آخذاً ابالعتبار نوااي املؤلف )كاخلوض يف    hypothesisمن النص ويطرح الفرضيات  
ؤلف

ُ
  ،وكما ذُكِّر سابقاً   (4. )املوضوع الذي يُعاجله املؤلف( وهذا سبب إضايف كي يهتم املفسر بنفسيَّة امل

دمج األجزاء معاً عرب  عرب    ولكن  ،وحدها  فإن هريدر يقول إبيصال املؤلف ألفكاره ال من خالل األجزاء
لكشف    أمر حاسمُمفس ر أن يعثر على هذه املعاين يف ذاهتا وكون ذلك  وإنه ملن الضروري لل  ،وحدة نصية
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يُشري هريدر يف النصف الثاين من كتابه إىل االختالف اجلذري  (  5)  . غموض النص يف كثري من أجزاءه
فس ر  عقليبني  

ُ
إقرار هذا التفاوت الفردي حىت ابلنسبة ملن عاشوا يف نفس احلِّقبة  وجوب  و   ،املؤلف وامل

مُشكلة الندرة النسبية  . عادًة ما يُواجه هريدر  اينوهو األمر الذي يُلح على ضرورة التفسري النفس  ،والثقافة
التنوع يف النصوصون املاثلة أمامه كي ُُيكن له استنتاج  للمفردات    الفعليوذلك يف االستخدام    قص 

قاعدة االستخدام اليت تشكل معناها، هلذا يلجأ هريدر ملعونة إضافية وهي نفسية املؤل ِّف اليت قد تزوده  
 بذلك.

ومواضع أخرى،  "واإلحساس يف الروح اإلنسانية   املعرفة  عن" و "  كتاابت توماس أبتحول    "كتابيه  يف  
التفسري   أن  إىل  هريدر  النفساين    –يُشري  اجلانب  يف  سيما  التكهن    –ال  مهارة  املفسر  من  يتطلب 

divination    وقد يُفهم    األوىل،وهذا مبدأ هو اآلخر سيبدو ُمربكاً وحساساً عندما نسمع عنه للمرة
ت املصدر الديين واملعصومة من اخلطأ. لكن املقصد أمر آخر  منه أن هريدر يقصد ضرابً من النبوة ذا

وهو أكثر منطقية، وهو اختاذ فرضية حتتوي بعض القرائن التجريبية املتوفرة، واملضي ملا هو أبعد منها،  
  حيث ُُيكن تكذيبها، كما ُُيكن نبذها، أو ُمراجعتها حني يتم تفنيدها.

بعد هريدر مت طرح السؤال  من  ف   : للتأويل  ابلطابع العامتعلق األمر  وأخرياً ينوه هريدر مبسألة إضافية حني ي
لكن  بوضوح حول ما إذا كان التأويل فناً أو عِّلماً؟ ومل جياوب هريدر على هذه القضية مبا يشفي الغليل،  

  ميوله حنو تقارب التأويل ابلعلم الطبيعي أقوى من غريها. ولديه عدة أسباب خلف اتباعه هلذا امليل: 
عىن الذي يستبطنه املؤلف يف نصوصه هلو ذو طابع  أن امل  يفرتض هريدر مثل كثري من ُمعاصريه  (1)

إن صعوبة التأويل النامجة  (  2)   مواد الطبيعة.  يفحبثهم    لدىموضوعي ُُيكن حبثه على غرار جهود العلماء  
ر،عن االختالف اجلذري بني عقلييت املؤلف   فس ِّ

ُ
ة منهجية تتسم ابلتعقيد  واحلاجة املستمرة إىل مقارب  وامل

(  3)   عديدة؛ يُشري ذلك كله إىل التشابه يف زوااي كثرية بني التأويل والعلم الطبيعي.  واملشقة يف حاالت 
أثناء التأويل، تؤسس لنقطة أبعد حنو التشابه مع العلم    divinationالدور الذي تلعبه فرضية التكهن  

معها العلم    حىت مادة التأويل وفق رؤية هريدر ليست ُمتلفة كثرياً عن تلك اليت يتعامل(  4)  الطبيعي.
الكامنة  من أجل حتديد القوى    للُمالحظة؛الطبيعي. فهذا األخري يبحث يف اجملرايت الطبيعية القابلة  
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والفاعلة يف اجملرايت الطبيعية. لكن مع األخذ يف احلُسبان أن التأويل يبحث ماهو قابل للُمالحظة يف  
ة والفاعلة أيضاً )يتعرف هريدر وبوضوح على  فيزايء اإلنسان لفظاً وُسلوكاً، من أجل حتديد القوى الكامن

 (.forcesالشروط العقلية مثل إدراك املفاهيم وأهنا قُوى 

أن    شاليرماخر  وأوشكمن بعده،    ]اهلرمونيطيقا     [أحدثت نظرية هريدر يف التأويل أثراً كبرياً وانفعاً يف
يف ُماضراته الشهرية عن اهلرمونيطيقا واليت أقامها يف الثلث    خصوصاً نظريته ابلكامل من هريدر    يستمد

إن   عشر.  التاسع  القرن  من  هرمونيطيقاه    –  شاليرماخر األول  من  ومعروفة  أساسية  مواضع    – يف 
هلي أمور يدين هبا    اشتغاله، كإسهاماته يف التأويل اللغوي والنفساين وحتديده للتكه ن أداًة رئيسية يف  

  هريدر   رأيمع وجهة نظر هريدر " أحياانً " فإن    شاليرماخر ذلك؛ عندما خيتلف    فوق و هلريدر ابلكامل.  
 عند التحقيق.  شاليرماخر على فلسفياً   يتفوق غالباً ما  -

فإن ذلك سيقودان إىل أتثري    شاليرماخر وحني يُؤخذ يف االعتبار أتثري هريدر احلاسم على هرمونيطيقا  
" موسوعة ومنهج العلوم  العظيم وهو أوجست بوك صاحب    خر شاليرماهريدر غري املباشر على تلميذ  

  قليلة، مع إيضاحات    شاليرماخرإنتاج نظرية  أعاد بوك    وفاته.بعد    1877واملنشورة عام  الفلسفية "  
نظرية   بوك  فارق  لقد  الكالسيكيات وغريهم.  لعلماء  واملنهجي  الرئيسي  املرجع  إىل  وحتول عمله هذا 

 generic  اجلنس األديبوهي تبنيه للتأويل ضمن    أمهية،يف انحية واحدة ذات    شاليرماخر أستاذه  
interpretation يق مبا  بشكل وثواملتصلة  شاليرماخرل اليت ميزها وذلك فيما خيص جوانب التأوي

 قرره هريدر. 

 

 نظرية الرتمجة   4-3

ثمر    (8- 1767)  الشذراتهريدر يف    طو ر
ُ
نظرية هامة وجديدة حيال الرتمجة، وانلت صداها الكبري وامل

 بعض املفاتيح األساسية ألطروحته يف الرتمجة:فيما يلي و يف اجملالني النظري والتطبيقي للرتمجة يف أملانيا. 
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رتجم.  بني عقلية املؤلف واتواجه الرتمجة حتدايً صعباً )كما التأويل( ابلنظر إىل ظاهرة االختالف اجلذري  
ُ
مل

تعاين هذه الصعوبة ابلذات ألن املفاهيم عميقة االختالف بني احلقب التارخيية والثقافات،    إن الرتمجة 
تبدو الرتمجة  بل وحيصل هذا االختالف بني فردين من حقبة اترخيية ُمتزامنة وثقافة واحدة. نتيجة لذلك؛  

)حني    laxهلما ما يدعوه هريدر ابلنهج الرخو  مهمة صعبة للغاية. إن الرتمجة لتواجه سبيلني ُُمت ملني: أو 
النهج   الرتمجة( واثنيهما  والفكر بسبب  اللغة    accomodating approachالتكييفي  تنحرف 

رتج م مع النص األصلي(. يرفض هريدر النهج األول، وسبب رفضه يعود لفشل  
ُ
)حني يتكيف النص امل

 semanticمجة، أي: اإلخالص يف نقل الداللة  هذا النهج يف حتقيق اهلدف األصلي واملقبول من الرت 
faithfulness . 

  وآخرون،   Drydenالذي انصره درايدن  اإلطار العلمي  ذلك    – على وجه التحديد    – يرفض هريدر  
ال ضمن    ،ضمن اللغة املنقول إليهاكما لو كان مكتوابً    " العملدان بـ  والقائل أبنه على الرتمجة أن تزو 

عارض هريدر ذلك، ففي حالة ترمجة هومريوس مثاًل، مل يكن له أن يكتب عمله ضمن  ".  لغته األصلية
رتجم  

ُ
امل السبب حاجج هريدر أبنه يتعني على  الضفة األخرى، أن "  اللغة احلديثة. هلذا  أن ينزح حنو 

   حنو ذلك؟ مثة سبيل  يُنجز  يهضم " النص، فكيف له أن  
ُ
،  التأويليةرتجم ابخلربة  ذلك وهو أن يتمتع امل

فهذا ما يشرتطه هريدر. ومثة سبيٌل آخر أقل وضوحاً قد طوره هريدر من أجل جتاوز العقبات املتعلقة  
وقد يبدو  أمهية قصوى،    له  -تقنياً    -إليها، وهذا األمر    بتعارض املفاهيم بني اللغة األصلية واللغة املنقول

للوهلة األوىل )وهذا م    ا افرتضه بشكل خاطئ فالسفٌة ُمتأخرون كدوانلد ديفيدسن األمر ُمستحيالً 
D.Davidsonعضلة:    - ُمتكئاً على فلسفته اللغوية اجلديدة – كان هريدر ( ف

ُ
قد أوجد احلل هلذه امل

ومن أجل أن نعيد إنتاج املفهوم    word-usageفاملفاهيم واملعاين تعتمد على االستعمال اللغوي  
على املرتجم أن يعثر   . هذا املفهومخاصة إن كانت تفتقد  ،بشكل تقرييب وُمرضي إىل اللغة املنقول إليها

فهوم األصلي.  استعماهلا أثناء ترمجته مبا يُعزز احملاكاة للم  حُيو ِّرو  ،ردة األقرب يف اللغة املنقول إليهاعلى املف
تتطلب هذه التقنية وعلى حنو أساسي أن ُترتج م املفردة يف النص األصلي بشكل ُموح د مهما تكاثرت  

ُتستخدم هذه املفردة لرتمجة معان  مواضعها يف النص األصلي )واألمر نفسه يف اللغة املنقول إليها فال  
أخرى من النص األصلي(. إن هذا النهج من هريدر أبعد ما يكون عن التطبيق يف الرتمجة؛ بعيد للحد  
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الذي قلما جنده يف الرتمجات. وأُيا كان األمر، فإن هريدر يستخدم هذا األمر بدقة يف ترمجاته، ومثله 
 ه )مثل شاليرماخر وفرانز روزنزويج ومارتن بوبر(. من تبعه يف هذا التقليد وتبناه يف ترمجات

" سيؤدي ال ُمالة إىل صعوبة قراءة هذا النوع    bendingأن استخدام هنج " التحوير  يعي هريدر جيداً  
)كأن ُتستخدم مفردات عدة للتعبري يف اللغة املنقول إليها ألجل    lax  من الرتمجة مقارنة ابلنهج الرخو

  الباهظالثمن    هذا  ترمجة مفردة واحدة من النص األصلي(. وعلى كل حال فإن هريدر جيد األمر يستحق
الصياغة    مثة سبيل آخر يتبناه هريدر لتحقيق الدقة الداللية، وهو سبيلمن أجل إجناز أكرب دقة داللية. و 

للعمل األديب )أي الوزن، واإليقاع، واجلِّناس، والسجع( وكما هو ُمتوقع،  musical form ية  املُوسيق
فإن هدفه من وراء ذلك هلو يف جزء منه داليل، وعلى وجه التحديد: الدقة اجلمالية، وتبلغ الدقة درجة  

أيضاً داللية يف جانٍب    إيصال التعبريات الشعورية اليت تتأثر بطرائق العمل األديب ومالُمه املوسيقية، وهي
ال ينفصمان، وإدراك اهلدف من  و الصيغة املوسيقية واملضمون الداليل مرتبطان  منها: فريى هريدر أن  

املوسيقية.   ابلصياغة  اإلخالل  عدم  يشرتط  الداللية  املوسيقية  فالدقة  الصيغة  أن  هريدر  يعتقد  لماذا 
الداليل مرتبطان هلذا احلد؟ لديه سببان: يك من السبب األول يف أن الصياغات املوسيقية  واملضمون 

(  limerickحتمل معانيها بداخلها )أتمل على سبيل املثال الدالالت اهلزلية واملاجنة لقصائد الليمريك  
أن الصيغة املوسيقية أساسية يف التعبري عن الشعور،  ثاين كما ذكران سابقاً هو اعتقاد هريدر  والسبب ال

تجريبية حول فلسفة  الشبه  ها )وهنا نقطة القوة يف نظريته  ن املشاعر مرهونة مبعانيولكن كما رأينا ُمسبقاً فإ
إيصال معاين املفردات واجلُمل  اللغة( ومن مث فإن ترمجة الصيغة املوسيقية هلي أمر هام جدا من أجل  

 أثناء الرتمجة.

والوفاء بشرط اجلمالية يف األسلوب ومجالية    بدقة، اهلدف التقليدي من الرتمجة هو إعادة إنتاج املعاين  
شار إليه سابقاً ضروري أي  التكييفيأن النهج  ُيضاف إىل ذلك    الشعور،التعبري عن  

ُ
ضاً ألجل إجناز  وامل

إثراء اللغة املنقول إليها )من انحية املفاهيم والصياغة املوسيقية( إذ حُياجج هريدر  مثل  أهداف أعظم وأهم  
 يط الرتمجة الرخوة هبذه الفرصة لإلثراء، بينما تستثمر الرتمجة التكييفية ذلك. بشكل ُمقنع حول تفر 
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ومثة هدف آخر بعيد املدى يكمن يف تشجيع قراء الرتمجة على احرتام اآلخر والثقافة العاملية. وهو أمٌر  
" وصياغاته املوسيقية يف أحسن وجه    the Otherيتطلب من الرتمجة أن تعيد إنتاج معاين " اآلخر 

 مُمكن.

رتجم أن يتحل
ُ
أن يكون    أي  العبقرية.ى حبس  يعتقد هريدر أبن أفضل صور تكييف الرتمجة تشرتط على امل

تطلبات الثقيلة ملثل هذا النوع من الرتمجة، وأن يبتكر مفاهيم جديدة  
ُ
ُمبدعاً ومبهارة كافية تؤهله إلشباع امل

بغض النظر عن التزام هريدر أبمهية  قول إليها ضمن ما يقتضيه احلال.  وصياغات موسيقية يف اللغة املن
شرحه على أنه التزام منه ابهلدف األساسي والتقليدي للرتمجة يف إعادة  هذا النوع من الرتمجة )وهو ما مت  

وهذا يشمل    عام،إنتاج املعاين( فإن هريدر يبدو ُمتحرراً إزاء أشكال الرتمجة أو النقل بني اللغات بوجٍه  
ذلك   العي نة  سبيل  أقامه    التمييزعلى  مع    Übersetzungالرتمجة    حولالذي    التقليد وتناسبها 

Nachbildung    أو التجديدVerjüngung    وإمكانية املرتجم تبين ذلك كله. إن هريدر يسمح
ؤلف او اجلنس األديب املقصود، وما  

ُ
إبمكانية التنويع يف الصيغ وأن أفضلها ما كان موازايً ألسلوب امل

رتجم )أو الناقل(.
ُ
 كان متوافقاً مع أغراض امل

غاين شكسبري الشعبية  مثل ترمجته ألإجيازها وكما برهن عليها تطبيقياً  إن نظرية هريدر يف الرتمجة كما مت  
Popular songs    الرتمجة ُمنظر ي  من  الكربى وصداها األوسع يف جيل أبكمله  مثارها  قد انلت 

رتجم العظيم    Johann Heinrich Vossومُمارسيها من األملان، مبن فيهم يوهان هينريش فوس  
ُ
امل

المع    نظ رللرتمجة وُمرتجم شكسبري( وجوته )وهو مُ م شليجل )املنظ ر الكبري  وأوجست فلهل   ،هلومريوس
)ُمنظ ر ُمهم    Humboldtت  للرتمجة( وفلهلم فون مهبول للرتمجة( وشاليرماخر  وُمنظ ر ابرز  )ُمرتجم 

ور  إن مبدأ هريدر يف اإلخالص للداللة )املذك للرتمجة وأعظم املرتمجني األملان للمحاورات األفالطونية(.  
واملرتبط   وسيقيةآنفاً( 

ُ
امل الصياغة  إنتاج  التحوير    إبعادة  مبدأ  أما  خلفه.  فيمن  قوايً  أثراً  أحدث  قد 

bending    يف استخدام الكلمات وألجل التكيف مع املفاهيم الصعبة، فكان أقل اتباعاً، ومل يتبناه إال
 شاليرماخر وقلًة معه.
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والرتمجة، للسابقني عليه. ففلسفته يف اللغة على سبيل املثال  والتأويل    يف اللغة   كثرياً،تدين فلسفة هريدر  
بينما تدين نظريته يف الرتمجة لتوماس أبت.    Ernestiتدين لكرستيان وولف وليبنتز وسبينوزا وإرنسيت  

  ومهما يكن من أمر، وحىت حني يستعري هريدر من غريه، فإنه ُيضيف كثرياً من التحسني والتهذيب،
 .جليلة ما جعل إسهاماته  وهو

 

 واألنثروبولوجيا دور هريدر يف والدة اللسانيات  -5

قامت فلسفة هريدر بدور حيوي وإسهام ُمهم يف والدة حقلني أكادُييني مل يوجدا يف زمنه، ونشهد اليوم  
اللسانيات   ومها:  الثقافية    Linguisticsوجودمها،   Cultural واألنثروبولوجيا 

Anthropology   إسهامه هذا من خالل فلسفته يف اللغة والتأويل عالوًة على مبادئه الفلسفية    وجاء
لحق(.اليت طورها )للمزيد من التفاصيل 

ُ
 انظر القسم األول من امل

 

 فلسفة العقل    -6

مُميزاً يف    1778املعرفة واإلحساس"    عن"يف كتابه   ويف مواضع أخرى من ُمؤلفاته، حيتل هريدر موقعاً 
 العقل، ويف التايل بياٌن ألبرز معامل هذا املوقع. فلسفة 

لكن ما    الفكرية،حاول هريدر أن يتبىن عدة مواقف أثناء مسريته    والعقل،ففيما يتعلق مبُشكلة اجلسم  
حاول إلغاء الفصل    عن املعرفة واإلحساس ""استقر عليه هو املوقف الطبيعي واملضاد للثنائية. يف كتابه  

عطيات العقلية    احلاد بني ماهو عقلي
ُ
وما هو جسماين بطريقتني: األوىل عندما قدَّم نظرية العقل وأن امل

تتمظهر يف السلوك اجلسدي للبشر، متاماً مثل األجسام الفيزايئية وما تشتمل    Kräfteتتشكل عرب قوى  
ا ماهية  السؤال عن  جتاه  ُُمايداً  موقفاً  يتبىن هريدر  األجسام.  تتمظهر يف حركة  قوى  لقوى،  عليه من 

املصدر احلقيقي لذلك )وهي قوى  ابستثناء اعتقاده بقدرة هذه القوى على حتفيز األجسام للحركة وكوهنا  
ال تقبل االختزال(. ومن مث سيتعني القول وبصورة صارمة أن هذا يُعفي نظرية هريدر من انتقادات شائعة  
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ت أبهنا قوى حيوية(. إن  من اهتاما  Beiserوفريدريك ابيسر    H.B.Nisbet)مثل ما ذكره نيزبت  
تربط النظرية  ( 1مضمون هذه النظرية اليت قدمها هريدر له مزاايه ابملقارنة مع أضدادها من النظرايت: )

بني املعطيات العقلية وما يتجاوب معها من السلوك اجلسدي، وهذا ما يبدو    – من جهة املفهوم    –
ونظرايت اهلوية بني العقل    dualisticصحيحاً، ويفضي إىل تفوق هذه النظرية على النظرايت الثنائية  

( وعلى جانب آخر تتفادى هذه النظرية اختزال املعطيات  2).    mind-brain theoriesوالدماغ  
فنحن نعايش حاالت ذهنية ليس هلا    ،وهذا ما يبدو صحيحاً أيضاً   ،جمرد سلوك جسديالعقلية إىل  

وهذا ما يُؤسس لتفوق هذه النظرية على حساب النظرايت    ،سلوك أو متظهر جسدي على اإلطالق
حايد جتاه مصدر القوة )العقلية( قد يُنبئ   ، وما هو أكثر من ذلك(  3)  .السلوكية

ُ
أن موقف هريدر امل

  ه ألمهية دور املفاهيم )وهذا ما استثمره أتباع علم النفس الوظيفي يف ُُماججة التعدد اإلدراكي عن إدراك
realizability argument  ومع أن املفاهيم العقلية واملعطيات الذهنية تتضمن مصادر للسلوك )

 إال أهنا ال حتتوي شيئاً عن طبيعة هذا املصدر. 

وهي ظاهرة مت التعرف    ]  Reizريتس  [  اإلاثرةل من خالل ظاهرة  واثنياً؛ حُياول هريدر أن يُفسر العق
ومن أمثلتها   Albrecht Von Hallerعليها ُمؤخرا عن طريق العامل النفساين ألربيشت فون هالر  

أو ارختائها    اجلسدي،تقلص األنسجة العضلية أثناء استجابتها للُمحفز    -وفق النموذج املعريف لديه   –
مثة غموض يف موقف  وهي ظاهرة نفسانية تتجلى مث تتسرب إىل العقل وخصائصه.    املؤثر،بعد زوال  

هريدر هنا: فهو يُقاوم االختزالية الفيزايئية ولكنه على الضد من القول أبن اإلاثرة ذات طابع نفساين 
ذ  أهنا  أو  من  ُمض  يكن  ومهما  العقل.  على  ُسلطة  مسودته  حال،ات  املعرفة  لكتاب    ففي  عن   "

نظر  المن وجهة    وأماموقفه.    هذا وحىت يف مواضع من الكتاب املطبوع، بقي   1775عام واإلحساس"  
فإن هذه ميزة أقوى لصاحل هريدر )مع أننا اليوم وابلطبع نرغب يف إعادة صياغتها على حنو    احلديثة،

عقدة عِّوضاً عن 
ً
 اإلاثرة(. ُُمتلف وأن ندعوها ابلعملية الفسيولوجية امل

( ولكن ابلطبع  forces  ىو  هذا املسار الثاين من تفكري هريدر يبدو أمام عقبات من املسار األول )القِّ 
ياد هريدر جتاه ماهية القوى، جيب ختطي هذه العقبات حني أنخذ يف احلُسب فهذا املسار الثاين من  ان حِّ
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فرتضة تفكريه قد ُيأل " الصندوق األسود"  
ً
ا يف املصطلحات الفيزايئية. بعبارة أخرى،  ال سيم  عن القوى امل

 أن القوى ُمل السؤال هي تفاعالت فسيولوجية.    -ال من انحية املفاهيم لكن بشكل ش رطي   –يظهر لنا  

  unityالوحدة  العقل عند هريدر شوطاً حنو أطروحة أخرى مهمة: وهي أن العقل له طابع  وتقطع فلسفة  
وكانط.    Sulzerتناقضت هذه األطروحة مع نظرايت سولزر  وال يوجد فصٌل حاد بني م ل كات العقل، ف
)وقد ذكر    Wolffوسبقه إليها العقالنيون، ابألخص وولف  مل تكن هذه األطروحة جديدة عند هريدر  

س  أصالة هريدر يف رفضه اختزال العقالنيني   تتجلى(.  1775هريدر د ينه جتاه وولف يف مسودة    للحِّ
وقال ابلتجريبية عِّوضاً عن املنهجية القِّبلية    unityواإلرادة لصاحل العقل؛ فجاء أبطروحته عن الوحدة  

apriorist way    معيارايً هلذا املنهج؛ فليس العقل يعمل أن يعمل    عليهبل    ،هكذاوأضاف بُعداً 
ة األوىل، فالعقل يعمل  إن هذه السمة للعقل قد تبدو مضطربة خاصة حني ننظر إليها للوهلكذلك.  

ربر يف أن  
ُ
له معياراً يعمل مبوجبه؟ وكيفما كان األمر، فإن فكرة هريدر    نصفوفق طبيعته الصميمة، فما امل

العقل   ألن  ُمتماسكة،  معيارايً    – تظل  م ل كة    –حىت  وكأن كل  يتصرفون  فالبشر  طبيعته،  خُيالف  ال 
faculty  أن هذا سيؤ   ُُيكن فصلها بيد  الثانية،  فينبغي جتنب هذا  عن  العقل،  دي لشطط كبري يف 
 االفرتاض.

تتعلق ابلعالقة الوثيقة بني    واضحة   أفكارإن إطروحة هريدر عن وحدة العقل تعتمد يف جُمملها على أربعة  
األفكار، وهي أفكار ُمدع مة ابلتجربة  هذه    ُمقاومة  نتيجة   بينما تظهر األخطاءوظائف ملكات العقل،  

 القاعدة اإلمربيقية. ومتنحها 

تتعلق الفكرة األوىل ابلعالقة بني الفكر واللغة: ليست اللغة يف طبيعتها تكشف الفكر فحسب لكنها  
ويذهب هريدر ملا هو أبعد من ذلك ويبين    اللغة،فالفكر يعتمد على    حُتدد الفكر،  - كما نوَّهنا سابقاً   –

ل األطفال وتطور فكرهم ابلتزامن مع اكتساهبم  فكرته على أساس من الدليل التجرييب )على سبيل املثا
ر للفكر إذا ما  للمزيد من اللغة(. إن اجلانب املعياري من هذا املوقف اهلريدري يكمن يف السقوط احلُ 

 . اخلُواءمثل هذه القطيعة ستؤدي إىل اللغة، و  قيود انفصل عن 
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تبادلة بني املعرفة 
ُ
أو العواطف. إن الزعم أبن اإلرادة    واإلرادة،  وتتعلق الفكرة الثانية ابلعالقة الوثيقة وامل

وأن املعرفة    ذلك،لكن حياجج هريدر حول عكس    كثرياً،جيب أن تتبع املعرفة هلو أمر ال يثري التحفظ  
كيد ال جيب أن تكون التبعية جملرد عواطف  وبكل أت  والعواطف،اإلرادة    -وجيب أن تتبع  –بكاملها تتبع  

فكرة القائلة أبن األعمال النظرية يف الفلسفة والعلوم  مبُواجهة ال  على حنو خاصهريدر  يهتم    وهزيلة.نسبية  
عن اإلرادة والعواطف، أما هريدر ومن موقٍف ينطلق من أرضية جتريبية    –أو جيب أن تنفصل    –منفصلة  

فال يعتقد هبذا االنفصال مهما تظاهرت هذه املعارف بذلك، بل إن ُماولة فصل الفلسفة والعلم عن  
اطف سيعمل على إفقارها وإضعافها. أما دعامات طرح هريدر يف موقفه هذا فذات طبيعة  إلرادة والعو ا

 جتريبية أيضاً.  

تبادلة بني الفكر واإلحساس. إن  تتمحور  
ُ
عتقدات    التصوراتالفكرة الثالثة حول العالقة الوثيقة وامل

ُ
وامل

ببعضهم وفق    اثنية،واإلحساس من جهة    جهة،من   بنظريته شبه    در،هري ليتصالن  يتقدم هريدر  هلذا 
ملذكورة سابقاً، واليت تقول أبن مفاهيمنا مجيعها )ومثلها ُجل ُمعتقداتنا( تعتمد  التجريبية عن املفاهيم ا

ُمهماً يف   االجتاه اآلخر )وهنا يستبق هريدر عمالً  أو آبخر. والعكس صحيح يف  على احلس بشكل 
ن شخصية اإلنسان البالغ يف إحساساهتا تعتمد على مفاهيمه  فلسفة القرن العشرين( فُيحاجج هريدر أب

تبادل سيؤدي ال ُمالة إىل الشطط  
ُ
وُمعتقداته. وبشكل معياري، يرى هريدر أن إلغاء هذا االعتماد امل

الفكري، فعلى سبيل املثال وكما هو مذكور سابقاً، يعتقد هريدر أبن امليتافيزيقيني يقومون جبهٍد عبثي 
 جتريبية.  عوامللقطع العالقة بني املفاهيم والتجربة، وموقفه يف هذه القضية أبسرها مبين على  يف ُُماولتهم  

تبادلة ختتص ابلوحدة بني م ل كات احل
ُ
س حتديداً. يشتمل رأي  أما الفكرة الرابعة يف العالقة الوثيقة وامل

  واملشاعرن اإلدراكات احلسية  طبيعتنا احليوانية الباطنة حتتوي على كتلة بدائية مهريدر على القول أبن  
التعقل    ُتدعى)مع أننا خبالف احليواانت منلك القدرة املميزة على تعطيل ذلك ُمؤقتاً وهي قُدرة  العاطفية  

Besonnenheit وحدة حبد ذاهتا   ( حُياجج هريدر يف أمر آخر وهو أن اإلدراكات احلسية تشكل  
الكامنة خلف    وجهويتخذ موقفيه هذين على أرضية جتريبية، فعلى   الوحدة  التحديد يقول هريدر أن 

 ر ضية. وطبقاً لذلك حُياجج هريدر  
م ل كات اإلدراك احلسي تظهر أثناء املواقف غري املألوفة واحلاالت امل
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تطور  نا من خالل  يظهر ل  اللمس،على حاسة   -كالبصر   –على سبيل املثال أن اعتماد حاسة انضجة  
حاسة البصر لدى األطفال الصغار مثلما تتشاىف حاسة البصر بعد خضوع األعمى لعملية جراحة، كما  

 .Cheselden's blind manهي حالة األعمى مع الطبيب تشاسيلدن  

 اجتماعي، وي يف أصله ذا طابع  وحُياجج أبن املعىن اللغ  العقل،خيطو هريدر حنو ما هو أبعد يف فلسفة  
ومن مث فالنفس  املعىن(  كر وجوانب احلياة العقلية )حبكم أهنا تنكشف أساساً ضمن ُمقتضيات  الفذلك  وك

حبد ذاهتا تعتمد على تعريف هويتها وفق اجملتمع )حبكم ارتباطها ابلفكر واجلوانب العقلية للبشر(. إن  
عريقاً يف الطموح حنو    خصوصية موقف هريدر تبدو ذات ُمنطلق جترييب. ومنذ ذلك احلني تزعمت تقليداً 

إخل.. ماهي إال مأسسة اجتماعية )على سبيل العي نة هيجل وفتجنشتاين    والفكر،الربهنة على أن املعىن  
وبراندوم( وعلى كل حال فإن هذه املطامح مل تُوفق كما يبدو،    Burgeوبورج    Kripkeوكريبكي  

 وأن موقف هريدر الطَّموح هو وحده من جيدر قبول ُُماولته. 

حىت ضمن    –فهو يرى أنه    socialityوهريدر هنا يف حالة جتاذب ال تعاُرض مع مبدأ االجتماعية  
وختتلف بشكل كبري   ُعمقها،يف  الفرديستظل العقول حتت حكم قانون الطابع  – ثقافة وحقبة واحدة 

  individualityبعضها، وإضافة لذلك فإنه يقول ابحلاجة لتوجيه علم نفس خاص ابلفردانية  بني  
ني )مثل شاليرماخر ونتشه وبروست وسارتر ومانفريد  وهذه فكرة هامة أثرت مبن تاله من املفكرين القاري  

فرانك(. يُقدم هريدر هذا الطرح فقط ألجل القاعدة التجريبية، وعلى النقيض فإن لشاليرماخر وفرانك  
ما كان األمر، فإن موقف  . ومه a prioriموقف قوي يدَّعي أتسيس الفردانية كحقيقة كونية وقِّبلية  

 هو األكثر إقناعاً. –مرة أخرى  –هريدر 

حول  يرفضون بشدة الفكرة الديكارتية    كانط،وأخرياً فإن هريدر مثل سابقيه يف التقليد العقالين ومثل  
هلذا فمعرفة النفس حتظى    واٍع،وبدالً منها ُيصرون على أن ما حيدث يف العقل أمٌر غري    النفس،شفافية 

إبشكال عميق على الدوام. وهذا موقف آخر يفرض نفسه قسراً على هريدر وقد أثر بكثري ممن جاء  
فكرين.

ُ
 بعده من امل
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لسابقيه، خصوصاً ذوي التقليد العقالين. ولكنه اختذ طرقاً    تدين ابلكاملإن فلسفة هريدر عن العقل  
بعده   املجديدة وأصيلة، فنظريته مهمة حبد ذاهتا، وطبقها كثريون ممن جاؤوا  فيهم  من  به، مبن  تأثرين 

 هيجل وشاليرماخر ونتشه.

 

 اجلماليات -7

وضوعان عاجلهما يف  كان هريدر على عكس أستاذه كانط ذو االهتمام احملدود ابألدب والفن، ومها م 
أما هريدر فكان مولعاً ابلفن واألدب وعلى معرفة  يوحي ابلضعف.    وبطرحٍ   1790  نقد مل كة احلُكم 

عميقة هبما، وكثمرة هلذا االهتمام كان مبقدوره اإلثراء عرب جمموعٍة أصيلة ومهمة من األفكار حيال الفن  
يل الرومنسي )ابألخص فريدريك وأوجست  وتبعته كثرٌة من اجل السبق،واألدب. لقد حاز هريدر قصب 

 .هيجلفلهلم شليجل( ومعهما 

واملشهورة للرومنسيني   الصاخبة جيء الرومنسيني وأثر هبم بشكل كبري. ومن بني املواقف  مبهريدر    تنبأ
تقديرهم لألدب والفن على حساب اجلوانب األخرى من املعرفة )كالعلم والدين واألخالق( ولكن هريدر  

هي    songاألغنية  هذا املوقف قبلهم. أواًل لقد كان هريدر منذ فرتة مبكرة حُياجج أن    كان قد تبىن
مثل   العديدة  مقاالته  يف  واثنياً  الفكر(  أصل  هي  )وابلتايل  مجيعها  اللغات  أصل  أصل  يف  "مقالة 

جيد هريدر أن اللغة أساساً رمزية وجمازية    1787عام  يف الصورة والشعر واحلِّكاية"مقالة "وخصوصاً  اللغة" 
وعلى نطاق    –كما تتضمن اللغة    الطبيعة،وأن النحو عادًة ما يستمد ضمائر اجلنسني من    بطبيعتها،

مث إىل الصورة اليت خيلقها الفرد،    ةاحلسي  االستثارةحنو    objectإبداعية من املوضوع    نقالتٍ -واسع  
يف بعض أعمال هريدر  . اثلثاً  poetic  الشعريةة، وهذا ما يسم اللغة بطابع  ومن الفرد إىل الفكر واللغ 

حاجج هيدر أن    " يف روح الشعر العربي "وكتاب    1764عام    ُُماولة لتأريخ الشعر الغنائي"  "مثل  
الشعر أساسي للدين منذ البداية. ويف مواضع أخرى حاجج أبن الفن )غري اللغوي( كالنحت، أدى  

 .(كالقوانني )وظيفة حيوية يف التعليم األخالقي، ومن املؤكد أن له أمهية أكرب من اآلليات الرتبوية األخرى  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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بلية هريدر يتشكك حيال    ؟ إنإضافة ملا ذُكر   اجلمالياتما هي أبرز إسهامات هريدر يف     ومنهجية   قِّ
  Baumgartenاجلماليات ال سيما عند مبتكر منهج اجلماليات أي الفيلسوف العقالين بوجمارتن  

-bottomاندى ابألخذ ابلنهج التصاعدي    ذلك،اليت كان قد أجنزها يف زمن هريدر. وبدالً من تبين  
up    إىل التجريبية من أسفل  بدا    اجلماليات.   "سستامية"  لـ   انبذاً وابت موقفه    أعلى،أو  أنه  صحيٌح 

املنهجية اجلمالية ال سيما يف   بعض  الفكري متبنياً  وأمت ُماججاته    1769"الغاابت احلرجة"  مشواره 
ُصغ ر: حيث املوسيقى  

تتعقب املواضيع يف الزمان، بينما النحت والرسم مكانيان  بشأن منهجه اجلمايل امل
س ور  وح وقـُو ة. تنتمي املوسيقى، ومعها النحت والرسم، إىل احلواس  بشكل خالص، أما الشعر فهو حِّ

خيلة؛  الشعر    ال يعتمدوحدها )أي السمع والشعور والرؤية، ابلتتابع( فيما  
ُ
على احلواس فقط بل يرتبط ابمل

فإن الشعر يُوظ ف    حصراً،   natural signsالطبيعية    اإلشارات ويف اللحظة اليت توظف فيها املوسيقى  
املنهج مت تبنيه )وبتعديالت طفيفة( من قِّب ل    إن هذاإشارات اللطف واإلقناع. وإنه ملن الصواب أن نقول  

كإجناز رئيسي هلريدر يف اجلماليات      -مؤخراً فحسب  –  مت النظر إليهو   اجلمالية،شاليرماخر يف ُُماضراته  
بسرعة بعد صياغة هذا املنهج  أدرك هريدر و   ( ولكنRobert Norton)مثل ما ذكره روبرت نورتن  

 ماليات ُُمتلف ويُغاير ذلك. وأن إجنازه احلقيقي يف اجل ساذج،أنه 

فلنشرع اآلن يف تتبع إجنازات هريدر احلقيقية. أحد هذه اإلجنازات يتعلق ابلصلة بني الفن واللغة. كما  
كر يتبع اللغة على حنو جوهري ويتقيد هبا،  رأينا سابقاً فإن فلسفة هريدر اللغوية تلتزم بفكرتني: أن الف

مع    برويَّةفهذه األفكار تقطع  غوي. إن هذا يستدعي أسئلة ُمددة:  الستخدام اللاب   مرهونوأن املعىن  
من أن الفكر واملعىن من حيث املبدأ ُمستقالن عن كل مادة    Enlightenmentفرضي ات التنوير

ننعت هذا املذهب بـ" التعبريية"  وعن كل املدركات احلسية وآاثرها. ووفقاً ملا قاله تشارلز اتيلور ُُيكننا أن  
الئمة اليت جيدر ابلتعبريية أن تت

ُ
رتجم( ولكن ما الصيغة امل

ُ
خذها  )أي أتثري احلواس على الفكر واملعىن: امل

)ابملعىن العادي للغة(؟  اللغةىن على الرموز اخلارجية بشكل اتم مثل  ابلضبط؟ هل هي اعتماد الفكر واملع
للمرء    سيتسىنأم اعتماد الفكر على وسائط رمزية واسعة تشمل الرسم والنحت جبانب اللغة ومن مث  

؟ فلنسمي االجتاه األول  زي آخر يستطع التعبري عنها لغوايً من خالل وسيط رمفكاره اليت مل  االستمتاع أب
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احملدودة   الواسعة    narrow expressivismالتعبريية  التعبريية  الثاين   broadواالجتاه 
expressivism . 

النقد    كتابه "هامان يف    أي د التعبريية  "  Metacritiqueما بعد  ولكنه بنفس    الواسعة،نسخًة من 
بينما تبىن هريدر التعبريية احملدودة. وبعد نزاع شديد    ة،اللغ الوقت يؤيد الفكرتني سالفيت الذكر عن فلسفة  

"  الغاابت احلرجةاألساسي هنا هو كتاب "  وعملهحول هذا املوضوع، خضع هريدر للتعبريية احملدودة  
وكما قد يرتاءى لنا فإن هريدر منذ   اللغة،فأثناء أتليفه هلذا الكتاب كان ملتزماً ابلفكرتني السابقتني عن 

احملدودة.   التعبريية  يتبىن  وهو  للتعبريية  و بداية كتابه  انتماؤه  يكن  مل  يكن    كافياً،على كل حال  ومل  بل 
لفنون )غري اللغوية( على التعبري عن األفكار  ُمتماسكاً. فهو يف البداية يؤيد صيغة هشة من إنكار قدرة ا

فإن هريدر منذ البداية    رأيه،وعندما نضع يف االعتبار هذه اهلشاشة مع عدم اإلقناع يف  .  على اإلطالق
ما تُعرب  عن   فعلى سبيل املثال    األفكار،يلتزم القول )وبصورة أكثر معقولية( أبن الفنون البصرية كثرياً 

نزاعٍ  ليسنج    يتدخل هريدر يف  السؤال عن    Wincklemannووينكيلمان    Lessingبني  حول 
مدى قدرة الفنون اللغوية على التعبري )السيما الشعر( وكذلك الفنون البصرية )السيما النحت( وأعلوية  

إن عدم الرضا واهلشاشة هنا ينتجان من    .عن الفن البصري  مبا خيدم حجة وينكلمان    الفنون البصرية
مكن التوفيق بني التعبريية احملدودة من جهة وقدرة الفكر    قيقةحغفلة هريدر عن  

ُ
واحدة: وهي أنه من امل

من خالل اإلصرار على أن األفكار  بعبارة أخرى  على اإلسهام يف الفنون غري اللغوية من جهة اثنية.  
. على أي حال، يف  اللغوياملُعرب عنها بفنون غري لغوية جيب أن ترتبط وتتقيد مبهارة الفنان يف التعبري  

كان قد وجد احلل يف اجلزء الثالث، عرب تركيزه    "الغاابت احلرجة"زمن كتابة هريدر لألجزاء األخرية من  
ال أن  فالحظ   ُُمدد،  إرشادي  مثاٍل  املنقوشة  على  جمازية  صور  طبيعة  ذات  اليواننية  العمالت  على 

allegoricalستعداد للقول مبا يشابه ذلك عن الرسم أيضاً،  . وأثناء كتابته للجزء الرابع كان على ا
( ويف  G2:313التاريخ، ُمستودعة مجيعها يف اللوحة" )/فيتحدث مثاًل عن " احلس، والرمز، والقصة

ختلى عن    1778توسع يف هذه القناعة ليشمل النحت أيضاً. ويف مقالة " النحت" عام    1788عام  
ن ذلك أن  وقال عِّوضاً ع  " الغاابت احلرجة"على كتابه  التصور احلسي احملض جتاه النحت والذي سيطر  
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  كون ملبدأه يف  هذا بعد اآلن يف التنكر    يلزمهولن  ويتطلب أتويالً من الروح.  النحت يف جوهره تعبريي  
عربَّ عنها يف النحت ذات مصدر لغوي:  هبا،وُمقيٌد على اللغة الفكر ُمعتمٌد 

ُ
 ويرى أن األفكار امل

م الليل ويتلمس صورة اآلهلة. إن قصص الشعراء تسبقه، وهي " يقف التمثال يف ظال
   .(G4:317)يف داخله" 

  يتبىن   " رسائل من أجل تقدم اإلنسانية "و  1781- 1780عامي    "الرسائل الالهوتية"يلي ذلك يف  
   هريدر نفس احلل مع املوسيقى وآالهتا.

يتضمن املوقف األخري الذي بلغه هريدر عن " الفنون غري اللغوية" وكوهنا ُمرتبطة ابلعقل واللغة على حنو  
)والذي مل تتم طباعته إال يف القرن التاسع عشر بعد    " الغاابت احلرجة"ُُمتلف، ففي اجلزء الرابع من  

مرتبط ابملفاهيم  يف جوهره  أنه  وفاة هريدر( يُطور هريدر يف هذا الكتاب طرحه حول اإلدراك البشري و 
واملعتقدات، وعلى أثر ذلك يرتبط ابللغة، وهذا ما يتضمن ابلطبع ارتباط الفنون "غري اللغوية" ابللغة.  

  ألهنا تعرب هي األخرى عن أفكارٍ  ،واللغة  الفكرتعتمد بشكل ُمضاع ف على    إذن،  اللغوية،الفنون غري  
 تفرتض مقدماً وجودها يف املعرفة.

نج ز من جانب هريدر، وصيغته  مع هذا
ُ
املنقحة من " التعبريية احملدودة" واختالفها عن تعبريية هامان امل

التاسع عشر    الواسعة، نظ رين األملان يف القرنني 
ُ
ُمتنافستني. إن من شأن امل فإننا سنكون إبزاء نظريتني 

نظريتني  بُعمق جتاه هاتني الوالعشرين، من انفلة )هيجل، شاليرماخر، ديلتاي، وجادامري( أن ينقسموا  
حىت اليوم. فيما ال تزال االعتبارات الفلسفية املرتبطة هبذا    ُمهمةوما يتعلق هبما، حيث الزالت القضية  

 وهو أن هريدر ذو املوقف السليم. قد حاججت يف موضع آخر مبا أعتقدهاألمر ذات صعوبة. و 

العديد من   هنا  اهلرمونيطيقا.    التضميناتحيتوي موقف هريدر  بشأن  الفكر  كاهلامة  اهلامة حول  رؤيته 
اللغوي هو اآلخر.   الفن غري  أساسية ال يف األدب وحده وإمنا يف  أدواراً  واللغة وكوهنم يؤدون  واملعىن 

فإن  و  هلريدر  اللغوي(    جمايل  ابلنسبة  غري  والفن  حتدايت  حيتواين)األدب    ]هرمونيطيقية[أتويلية    على 
 اترخيانيته،ويكمن يف  هلريدر يف اجلماليات    مهمآخر و مثة إسهام    نفس احللول التأويلية.  ويتطلبانمتشاهبة،  

حلقب التارخيية والثقافات وحىت  واجلذري بني ا  العقليمن يف تعرفه على االختالف  أو بشكل أوسع يك 
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حياألفراد التارخياين  املوقف  هذا  يؤخذ  سيتمخض عن مخس  . وحني  فإنه  والفن  األدب  ُمددات  ال 
 أساسية:

. تتنوع مجيعها بني  .آنفاً فإن هريدر يعتقد بكون املفاهيم واملعتقدات والقيم، اخل  هو مذكورأواًل: وكما  
احلِّقب التارخيية والثقافات واألفراد، وينطبق هذا بوضوح على األدب بوجٍه خاص. أيضاً وكما رأينا فإن  

رؤى وتعبريات عن املفاهيم واملعتقدات والقيم،    كالرسم والنحت واملوسيقى، تتضمن  للغوية الفنون غري ا
 وتلتزم هبا.

هلو أمر جوهري يف    – كونه جمموعة من األغراض والشروط    يف   –اثنياً: يعتقد هريدر أبن اجلنس األديب  
أي عمل أديب أو فين. لكنه يعتقد أيضاً ابختالف األجناس األدبية بعمق وذلك يف احلِّقب التارخيية  
ختلفة )وهو اختالف يسري بني الثقافات واألفراد كذلك( وال يعين هذا موت األجناس األدبية ووالدة  

ُ
امل

حُياجج  إخفاء االختالفات اهلامة.  مر عرب  لتجانس األديب يستأخرى حديثة فحسب، إذ يعين أيضاً أن ا
أن اجلنس األديب للرتاجيداي    1773  شكسبري"مقالته "على سبيل املثال يف  و هريدر بشكل تفصيلي  

الرتاجيداي   عن  خيتلف  فيه  اليواننية  افرتض  وقٍت  يف  الدوام  الشكسبريية  على  بينما    متاثلهما،الشراح 
حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين    " ُُمتلفة. كذلك يف  االختالف عميق ويتأسس على أغراٍض وشروط  

الذي ماث ل بني أجناس حنت    Winckelmannحُياجج هريدر ضد وينكلمان    1774"  اإلنساين
فاليوانن يضعون نصب أعينهم أن الغرض من هذا اجلنس   الفراعنة،اجلسد عند قدماء اليوانن واملصريني 

صريون فتبنوا غرضاً مناقضاً يف األجناس الفنية  أما امل   وجاذبيتها،  الفين هو تصوير احلياة الدنيوية جبماهلا
 ليوصلوا أفكارهم عن املوت واخللود. 

سية يف  ولكن مع تقدم التاريخ تتحول   صميمها،اثلثاً: حُياجج هريدر أن نشأة األدب غالباً ما تكون حِّ
بكرة    صوب

ُ
" ُُماولة لتأريخ الشعر  ويف    1765-1764  "  القصيدة  يف"  ماهو فكري. يف مقالته امل

الفكري    الغنائي" التعقيد  وتزايد  اخلوف(  )مثل  القوية  املشاعر  تضاؤل  وفق  التطور  هذا  هريدر  يشرح 
أنه تراجع. الحقاً ويف   التحول على  يستبقي    "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"والعلمي، وينظر هلذا 

املفهوم إلقرار الرتاجع: كلما كان الشعر أكثر حسية  ولكن يُراجع    األمر،هريدر اجلانب الوصفي يف هذا  
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حدِّثني، وكالمها ضرٌب من الشعر خيتلف عن  
ُ
عند األقدمني فسيكون مضمونه الفكري أكثف عند امل
 اآلخر، بيد أن هلما نفس األمهية رغم هذا االختالف.  

وأن املشاعر موضع السؤال تتنوع    مشاعر،أهنا    - مثل اجل مال  -يف القيم االستاطيقية  رابعاً: جيد هريدر  
حيث يُناقش    "القصيدة  يف"  بني كل حقبة، وثقافة، وفرد. تسود هذه الفكرة يف كتابه  على حنو هام  

قٍب وثقافات ُُمتلفة،   الرئيسية يف الشعور ابجلمال عرب حِّ على سبيل املثال بني زمنهِّ  أي  االختالفات 
  إن فُيضيف بقوله    1766حول تغري  الذائقة "    مقالة "  وزمن قدماء اإلغريق. تسود هذه الفكرة أيضاً يف

 ب التام. التغريات يف بعض األحيان متطرفة مبا يكفي لتصل إىل االنقال

خامساً: يرى هريدر أن اجلانب األساسي يف وظيفة األدب والفن يكمن يف إيصال القيم األخالقية.  
أن ُتالحظ أن القيم األخالقية املراد تبليغها غالباً ما ختتلف على حنو عميق    - جبانب ذلك  – لكن عليها  

حُياجج بشكل اثقب عن الشعر  الغنائي "  " ُُماولة لتأريخ الشعربني احلقب والثقافات واألفراد. يف كتابه  
 قِّيماً أخالقية ُُمتلفة للغاية عن تلك اليت نتبناها.   وأنه احتوىاليوانين القدمي، السيما هومريوس، 

مضامني عميقة  ابلغة يف ذاهتا. فهي متلك  ألدب والفن ذات أمهية  ا اإلضاءات التارخيانية عن  إن هذه  
اآلن عن    فلننظر  والفين ال ابلنسبة هلريدر فقط ولكن بشكل واقعي كذلك.األديب  التقييم  و  التأويلحيال  

 .كثب يف اثنتني منهما هبذا السياق

هتتم اإلضاءة األوىل ابالختالف اجلذري يف املفاهيم واملعتقدات والقيم وما إىل ذلك. استخدم األدب  
مع    تتعاطىهذه األشياء لغوايً، ومبادئ هريدر العامة يف اهلرمونيطيقا وأتويل النصوص واخلطاب اللغوي  

بوجه خاصا األدب  على  ابلطبع  وتنطبق  مسبقاً(  نُوقِّش  )كما  اجلذري  ويف    وفقاً .  الختالف  لذلك 
يُشدد هريدر على أمهية التعمق يف عامل هومريوس اللغوي واملفهومي عرب ُمقاربة فيلولوجية    "الغاابت احلرجة"

الضرور  فمن  أتويل  حذرة؛  دائماً  األديبي  العمل  يف  احمللية  )ك  الفقرات مثل    املالمح  حال  السخيفة 
يتصل األمر بتأويل قصائد    ه )مثلمابكاملوعلى ضوء العمل  (  227- 211:  2ثرياسيتس يف اإللياذة ج

شكلة املتعلقة ابلفهم الشمويل  
ُ
أمراً    –عوضاً عن أتويل األجزاء بشكل منفصل    – هوراس( يبدو حل امل
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مث تطبيق    األجزاء،من أجل بلوغ التأويل الشامل جلميع    منفصليتعلق ابالشتغال داخل النص بشكل  
 وهكذا إىل ماالهناية.  حدة،لُعموم النص بُغية تنقيح كل جزء على  provisionalالتأويل الوقيت 

ولكون هريدر يعتقد أبن أشكال الفن غري اللغوية من رسٍم وحنت وموسيقى وما ُُياثلها، تفرتض ُمسبقاً،  
اللغة. يؤم ن هريدر أن املبادئ اهلرمونيطيقة  بل وتُعرب عن مفاهيم ومعتقدات وقيٍم تبين أساساهتا على 

رتبطة ابألعمال    ]التأويلية[
ُ
  األفهام،واليت تشتغل على حل االختالف اجلذري بني    اللغوية،الكربى وامل

قدمات    -وبشكل جوهري  - ُتسهم أيضاً 
ُ
يف أتويل هذه الفنون. وأكثر من ذلك فإن الفهم ضروري مل

رب من  وهذا الض  سليم، من أجل تقييم العمل بشكل  بري  تعامن األدب أو الفن وما يتعلق هبما من    فقرة 
 اهلرمونيطيقا له مقاربته ابلغة األمهية، ال هبدف التأويل فحسب ولكن ألجل التقييم أيضاً.

فريى هريدر أن الغرض من أتليف العمل الفين هو جتسيد    genreومثالنا الثاين يهتم ابجلنس األديب  
فس  وهذا أمر حاسم عند ا   األديب، اجلنس  

ُ
يفهمه. ملاذا يعتقد هريدر  ر كي يتعرف على اجلنس األديب لمل

أسباب   )وكلها  األقل  على  أسباب  ثالثة  لدى هريدر  يُفه م؟  األديب كي  اجلنس  على  التعرف  بضرورة 
 وجيهة(:

أواًل: حتديد اجلنس للعمل األديب أمر جوهري وأساسي لفهم العمل وُمتوايته )وهذا مثل فهم منطوق  
وكونه ضروري لفهم اجلملة ومضامينها(. اثنياً: مبا أن املؤلف ينوي جتسيد جنس أديب  اخلطاب يف اجلُملة  

من ذلك تتكشف من    وبدالً   األجزاء،مث ستتكشف بعض معاين العمل ال بصورة صرحية يف أحد    بعينه،
خالل التجسيد يف اجلنس األديب. اثلثاً: إن التعرف بشكل سليم على اجلنس األديب حيسم األمر حيال  

عرب  عنها بوضوح يف أجزاء العمل.
ُ
 التأويل الدقيق لألشياء امل

نس األديب  يُقدم هريدر رؤية اترخيانية هامة عن اجلنس األديب هنا: إنه يُدرك وحدة اجل  سابقاً،  ذكرتوكما  
ومثال ذلك " الرتاجيداي اليواننية" وأيضاً " الرتاجيداي    ضمن اختالف احلقب التارخيية والثقافات واألفراد.
رتجم(  = )  الشكلفهذا    اليوانين، الشكسبريية " أو النحت الفرعوين ونظريه النحت  

ُ
عادة  اجلنس األديب: امل

فهو يقود هريدر إىل رفض حازم للمقاربة    للتأويل،ة  هلذا األمر تبعات مهم و ما خُيفي االختالفات اهلامة.  
طلقة ورفضه أن تت  األديب،القِّبلية يف التعرف على اجلنس  

ُ
عرف على اجلنس األديب  مبا يف ذلك القِّبلية امل
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الحظة اجلزئية. إن رفض هريدر يعود إلغراء القِّبلية  
ُ
حيث    -السيما النسبية منها– ولو على سبيل امل

املرء اجلنس األديب وفقاً لذلك    فيتخيلحظ األمثلة والنماذج احملدودة ويستثين أخرى،  تسمح للمرء أن ُيال
 ويبين تصوره له. وطبقاً للمنظور التارخياين عند هريدر فإن هذا ما يتمخض دوماً عن نتائج كارثية.  

فس ر جيدر به مقاربة اجلنس األديب ضمن آلية جت 
ُ
ريبية دقيقة. ومن  بداًل من القبلية ووفقاً هلريدر فإن امل

توقع أن يتطلب ذلك فحص العمل األديب عن كثب ألجل اكتشاف األغراض األدبية والشروط اليت  
ُ
امل

يعمل وفقاً هلا. كما يتطلب أخذ العوامل اليت أنتجت النص يف احلُسبان كالسياق االجتماعي والتكوين  
كله قد يتضمن االنتباه إىل اآلراء الصرحية  التارخيي للجنس األديب مقارنة مبا سبقه من أجناس. إضافة هلذا  

 .حيال اجلنس األديب الذي خيوض بهللمؤلف أو الفنان 

التأويل  يف العمل  على أن التعرف الناجح على اجلنس    يشدد هريدر  األديب يؤدي إىل نتائج هامة يف 
. يقع الشراح الفرنسيون يف خطأ أتويلي حني يقرأون  انجعويؤدي أيضاً لتقييمه بشكل  سالمته،ومدى 

جنس أديب خيص عاملاً قدُياً ال ينتمي يف احلقيقة لشكسبري. بل وعلى    –ُمسبقاً    – شكسبري ويف أذهاهنم  
أن شكسبري يتوق إىل    فيفرتضون بصورة زائفة   evaluationالتقييم  هذا األساس اخلاطئ يعتمدون  

طوطاليس وأن سبب جناحه جاء بواسطة  نس األديب الذي يتبناه أرستقمص نفس األغراض والشروط للج
  يقع يف خطأ أتويلي هو اآلخر حني ينسب  Winchlemannوابملثل فإن وينكلمان    هذا التقمص.

منياً" نفس املفهوم اليوانين للجنس الفين يف    للمصريني  وأيضاً وعلى هذا األساس )اخلاطئ(    النحت،" ضِّ
إىل إدراك الغرض اليوانين من اجلنس الفين ويلومهم  توق املصريني    - وهو ُُمطئ   –فيفرتض  العمل؛يُقي م  

الشروط الذي استلهموه    فين ُُمتلف ال  همويغفل عن جناحهم يف إدراك جنس  ذلك، على إخفاقهم يف  
 وأدركوه. 

وكمثال على  قاد هنج هريدر التارخياين يف التأويل والنقد األديب والفين إىل تقدم هائل يف هذين اجملالني.  
ذلك متكن األخوان شليجل )بفضل هريدر( من فهم الرتاجيداي بُعمق أكرب مما كان يف السابق. ومكَّن  
ذلك فريدريش شليجل من تطوير أتريخ جديد وُمعقد للفن )خاصة يف عمله عن اللوحات يف اللوفر  
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عشرين لدراسة الرتاجيداي واتريخ  واملعمار الكاتدرائي( وبفضل هريدر مت التمهيد يف القرنني التاسع عشر وال
 الفن.

وهي اجلمال.    االستاطيقا،مركزية يف  ذات مكانة  ولدى هريدر أفكار هامة عن مسألة جيدها الكثريون  
يُطور هريدر معايري اجلمال يف هذا املقام )من انحية العالقة مع الفن وماهو أكثر عمومية منه( وينص  

كاليجوين  على تنوعها بني احلقب التارخيية والثقافات. وهو األمر املعتاد ابلنسبة له منذ بواكري أعماله مثل  
Calligone    .)لكانط احلكم  ملكة  نقد  لكتاب  العمل  هبذا  تصدى  "الغاابت ويف  )حيث 

  - نه شأن مفكرين آخرين سبقوه كهيومشأ - حُياجج هريدر من حني آلخر كاليجوينوكذلك يف  احلرجة"
أن مثة وحدة أعمق يف معايري اجلمال عرب احلقب التارخيية والثقافات، ولكن موقفه األسبق بقي األكثر  

 إقناعاً.

هلريدر   واهلامة  الثانية  يف  الفكرة  طورها  قد  اجلمال،  احلرجة""عن  يف   الغاابت  أخرى  مرة    "   مث كررها 
حُياجج هريدر بشكل مقنع أن أصول املفهوم تكمن يف اخلربة  .  مبفهوم اجلمال  حتديداً   وتتعلق"  كاليجوين
واملظهر أو    schön)ويعتقد أن هذا ما تشري إليه العالقة بني اجلذر اللغوي يف كلميت اجلميل  البصرية  

لتغطي ابلفعل "كل ماله أثر    البدائيبيد أن هذه اخلربة مت متديدها من نطاقها  (  Scheinما يسطع  
يصبح    اجلمال إن  مُمتع للروح" فبواسطة هذه احلاسة "البصر.. يوجز الصورة والتمثل وغرور الروح". هلذا ف 

للتأكيد على ما جنده ممتعاً يف عالقته ابحلواس األخرى، احلياة  وطبعا يشمل ذلك    مصطلحا نتملكه 
. وهناك فكرة اثلثة ومهمة طورها هريدر وهي أن اجلمال  (G2:289–291)على حنو واسع    العقلية

التقليص من أمهية    يُظن،يف احلقيقة أقل أمهية يف األدب والفن مما   اجلمال ال يُقدم عليه هريدر  فهذا 
ألن تصوره اجلمايل ذا منوذج ُمستوحى  ولكن    سلفاً،واملذكورة    وحدها،بسبب رؤيته اجلينالوجية االختزالية  

من الرومانسية والذي ينص على املهام األساسية لألدب والفن يف عالقتهما مع اللغة، والفكر، والدين،  
تأصل لد

ُ
ى هريدر يف وظيفة املعىن والفكر ودورها اهلام حىت يف الفنون  واألخالق. عرب هذا اإلصرار امل

" يف  غري اللغوية، يسعى هريدر إىل تقليص دور اجلمال بشكل متزايد وابضطراد. يف أعماله املبكرة مثل 
يف    تغري رأيه  ولكن  االستاطيقا،يتعامل هريدر مع اجلمال وكونه مركزايً يف  " الغاابت احلرجة "و    الشعر"
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وقال أبن اجلمال غري ضروري للفن كما كان يُظن. حُياجج هريدر على    كاليجوين    املرحلة اليت كتب فيها 
يف   التحديد  ابلتعليم   كاليجوينوجه  جوهري  حنو  على  يرتبط  الفن  الثقايف   أبن     والتكوين 

Bildungالقية(ما يف النواحي األخ )السي . 

تني يف التعليم. يف  وأخريا علينا أن نلتفت إىل أطروحة هريدر حول األدب والفن ووظيفتيهما األخالقي
"حول أتثري  و 1778"حول أتثري الفن الشعري على أخالق الناس يف العصور القدُية واحلديثة "  مقال 

  " العليا  العلوم  اجلمالية على  يرى هذه وظائف  كاليجوين"  " وكذلك  1781النصوص  فإن هريدر ال 
الرتبية مبا يف    وسائلجوهرية للجماليات فحسب ولكن يعتقد أبن لألدب أتثري قوي يفوق سواه من  

   ذلك القانون.

ال يقتصر موقف هريدر الدقيق حيال الدور األخالقي لألدب والفن على جمرد التبين ولكن ُيتد للحث  
ثالثة طرق واضحة   فُيخصص هريدر  أيضاً.  ذلك  اعلى  والشعرمُتكن  اإلسهام يف    ألدب  تكوين  من 

بارة " أو بع  through light rulesالشخصية األخالقية. يتم ذلك أواًل " عرب القوانني الشفيفة  
التعبري الدقيق عن املفاهيم األخالقية. واثنياً وبشكل أكثر أمهية ضمن رؤية هريدر أن  أخرى من خالل  

الناس حنو ُُماكاهتم. واثلثاً عرب إيصال ضروب    لتدفعتُقد م القدوات األخالقية يف وهٍج من اإلجيابية  
من دون هذا سيكون  اكتساهبا، فى  التجربة العملية تسهم يف بناء الشخصية األخالقية، ومن مث حتث عل

ؤملة واجرتاح التجربة الساذجة. إضافة ملا سبق فإن هريدر  اكتساهبا عسرياً عرب خوض الدروب الصعبة  
ُ
وامل

يف مواضع أخرى ُيضم ِّن طريقة رابعة يُسهم هبا األدُب يف التكوين األخالقي: إنه مبدأ أساسي يستبطن  
تجلي للحيوات الداخلية لآلخرين من الناس  فبواسطة ال  "األغاين الشعبية"    كتابه

ُ
كاملخاوف    –كشف امل

تع  
ُ
سيتسىن لألدب أن يستثري التعاطف جتاه الشخوص األدبية    القراء،إزاء اجلمهور أو    –واآلمال وامل

نقطة أبعد    "كاليجوين"ويغرس االحنياز األخالقي يف نفوس الناس جتاههم. وخامساً ُيضيف هريدر يف  
فالفن البصري ُيلك قوة جتسيد النماذج األخالقية بشكل جذاب    اللغوية،لفنون غري  من ذلك تتعلق اب

مقولبة يف اجلمال اجلسدي، وابملثل فإن املوسيقى ذات قوة يف التأثري السلوكي سواء يف اخلري  عرب تقدُيها  
 أو السقم، فهذا يعتمد على املبادئ اليت تناط هبا. 
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األ إن تصور هري  الشخصية  لألدب وللفن من حيث مها    خالقية در حول تكوين  يشمل دوراً جوهرايً 
كذلك وما ينبغي عليهما أن يكوان، كما ُينح هريدر معياراً لتقييم األعمال األدبية. هلذا فعندما يدون  

 وظيفته،يذكر أن الشعر احلديث على نقيض الشعر القدمي قد خسر    آنفاُ مالحظاته يف األعمال املذكورة  
ُمددة ألصدقائه  ويذكر ذلك عرب نقد قوي للشعر احلديث. ويُطبق هذا املعيار كأساس نقدي ألعمال  
 شيمة جوته وشيلر اللذان اعتربمها ُمايدان أخالقياً )أو حىت غري أخالقيَّني( يف احملتوى.

 

 فلسفة األخالق  -8

مابعد  وتكونت من جمموعة من القضااي مشلت    اترخيي،ذات أتثري  و در فلسفة أخالقية انضجة  طور هري 
 اآلن يف املسألة األوىل. خالق. وسنمعن النظرأو حىت النظام األويل لأل ethics-metaاألخالق  

يف روحه،    naturalisticمثل فلسفته عن العقل، فإن موقف هريدر حيال مابعد األخالق هلو طبيعي  
مندلسن   مع  جتاوبه  يف  فمثاًل كان  لدينا.  سيتضح  هريدر كما  زمن  يف  للجدل  مثري  املوقف  وهذا 

Mendelssohn    سبولدنج    1769عام مبفاهيم  يتعلق  الدينية    Spaldingفيما  ومندلسن 
وهو املفهوم الذي عارضه هريدر حبدة    Bestimmungواملهمومة ابحلياة اآلخرة ونداءها لإلنسانية  

 وم الدنيوي لألخالق. لصاحل املفه

فيما خيص طبيعة األخالق: فعِّوضاً عن املعرفة  وكما هو مذكور انفاً فإن هريدر يتمسك ابملوقف العاطفي  
املوضوعية )مثلما هو شأن النظرية األخالقية األفالطونية( أو جمموعة من اإلسعافات املنطقية من قِّبل  
العقل الكوين )وهذا شأن النظرية النقدية الكانطية( فإن األخالق عند هريدر هي يف األصل تعبرٌي عن  

اعتن لقد  البشرية.  يف  العواطف  املوقف  هذا  هريدر  للفلسفة  ق  ُُيكن  وانفعة  "كيف  عاملية  تصبح  أن 
إذ عادة ما     1774"حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"    وواصل ذلك يف كتابه  1765"للناس

وحيتفظ بنفس الرأي يف "رسالة    Neigungenإىل العواطف موضع التساؤل أبهنا ُميول  يُشري هريدر  
 . Gesinnungenإذ ينعتها يف هذا الكتاب أبهنا املواقف  1793-7نية"  من أجل تقدم اإلنسا

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/
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العاطفية   النزعة  تبىن صورة من  النقدي، والذي  ماقبل  الرأي من أستاذه وهو كانط  اعتنق هريدر هذا 
sentimentalism    فعرب كانط ُُيكن تتبع العاطفية يف    1766"أحالم عراف األرواح "  يف كتابه

يطاين وابألخص هيوم الذي وجدت حجته العاطفية صداها يف نقاط عديدة من  التقليد العاطفي الرب 
فاحلكم األخالقي يف طبيعته حُيفز، بينما احلكم العقلي غري    حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين""

ومن مث فاحلكم األخالقي جيب أن يتكون من العواطف بصورة    احلافزية،ُُمفز، والعاطفة وحدها متلك  
 جوهرية. 

فُيدرك    ،جة مثلما كان احلال عند هيومليست فهي على األرجح  ومهما كان األمر فإن عاطفية هريدر  
هاماً يف   املفاهيم واملعتقدات( تؤدي دوراً  املعرفة )أو  "الغاابت  وهذا ما جنده يف    االخالق،هريدر أن 

حيث حُياجج هريدر ضد فجاجة النظرايت األخالقية اليت جترد العواطف من كل معرفة،    1769  احلرجة"
وحُياجج ابلتأكيد يف اجلزء الرابع أن اإلحساسات هي يف جُمملها مفاهيم ومعتقدات ُحبلى ابلنظرايت.  

عقدة عن   1778  "حول املعرفة واإلحساس"وُُيكن أن نرى يف 
ُ
العواطف  أن نتشه اعتنق هذه النظرية امل

 وأخذها من هريدر. 

العواطف األخالقية   أرخنة  السؤال، وذلك    historicizingتكمن أصالة موقف هريدر يف  موضع 
  ُُيج  فة وأخرى، وحىت بني فرد وآخر.  ابلنظر إليها عرب تنوعها الكبري بني حقبة اترخيية وأخرى، وبني ثقا

فهو على سبيل املثال يذهب بعيداً حلد    1766  "حول تغري الذائقة "هذا املوقف ال سيما يف    هريدر
القول أبن العواطف األخالقية موضع السؤال تبدو أحياانً ُمتناقضة ما بني حقبة وثقافة وفرد حيث مُتدح  

جانب  هنا وُتستجهن هناك. وُُيكن العثور على هذا املوقف الصارم يف كتاابته املنشورة. هذا املوقف من  
 تلفاً عن هيوم، كما يفصله عن نتشه )املتأثر هبريدر وبشكل قوي(.  مذهبه العاطفي ُمُ  هريدر جيعل 

هريدر وهي أن العواطف األخالقية مشروطة ابجملتمع وتتناسب معه وتتوافق    يُقدرها  حامسة  ومثة أطروحة 
هلذا حُياول    ""حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين  مع طبيعته ومنط حياته، وهذه أطروحة مركزية يف  

ا الكامنة  هريدر أن يربز القيم األخالقية ضمن حقبها الزمنية وثقافاهتا، وجيدها قابلة للفهم ضمن مسوغاهت
العينة ك إليه. فعلى سبيل  الذي تنتسب  جتمع ومنط احلياة 

ُ
امل  يتحلون  ان قدامى املصريني يف شخصية 
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احلضري ومنط احلياة الذي يتمتعون به. أما    /الصناعي  /أبخالق الكفاح والوالء املدين جملتمعهم الزراعي
فق مع جمتمعهم ذو الطبيعة العسكرية  الشجاعة، والتعقل، والوطنية، مبا يتواالرومان فكانت هلم أخالق  

  sentimentalismواحلربية، وما إىل ذلك. إن هذه األطروحة تعزز حجة هيوم حيال النزعة العاطفية  
مبعزل عن الوقائع األخالقية )ومنهج هريدر هنا  و عرب إجالء املواقف األخالقية طبقاً لوظيفتها االجتماعية  

 سيجد صداه الحقاً لدى نتشه(. 

يف تطبيقه ملنهج الوراثيات وكوهنا    meta-ethicsهام رئيس هلريدر يف حقل مابعد األخالق  مثة إس
توضح نطاق األخالق. يستند هذا املنهج على اترخيانية هريدر ويرمي إىل إدراك الظاهرة العقلية عرب تتبع  

. طور هريدر  intermediate formsتوسطات  أصوهلا التارخيية وكيفية تطورها عرب سلسلة من ال
الثامن عشر على نقد األجناس األدبية يف كتاب   هذه الطريقة أوالً يف منتصف السبعينات من القرن 

ابلتتابع، مث مضى يف تطبيق ذلك    " شذرات يف األدب األملاين احلديث"و  "ُُماولة لتأريخ الشعر الغنائي"
  – بشكل فج   – حني حاول    اإلنساين"  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوينعلى األخالق والقيم األخرى يف  

مث برزت أخالق املصريني يف    القواعد،أرست    ألخالق السلطوية لقدماء العربيني وأهنا اليتا   يُظهر أن  
املدين، ومهدت الطريق للفينيقيني وأخالق احلرية واالنفتاح؛ فتالهم اإلغريق وآلفوا بني  الكفاح والوالء  

 للمدنية واحلرية؛ فأتت روما وعدلت هذا الرتاث جاعلة منه أخالقاً  األخالق السابقة وجعلوا منها أخالقاً 
يداً بيد    –وبُعيد سقوط اإلمرباطورية الرومانية طورت قبائل الشمال  ،  للقيم الشجاعة والتعقل والوطنية

طائفًة من القيم الثرية مشلت الشجاعة واإلُيان والصدق وتقديس اآلهلة والعفة وشرف    - مع املسيحية
فإن األخالق األوروبية احلديثة قد انبثقت نتاج هذه التقاليد مجيعها. وهذا املنهج من  سية. أخرياً،  الفرو 

هريدر من أجل الشرح واإلسهام يف األخالق سيتم تبنيه وتطويره من قبل هيجل ونتشه )خصوصاً يف  
 ( ومثلهما فعل فوكو.1887" "عن جينالوجيا األخالقكتابه 

يتمثل ابلوضعية    عند هريدر وسبق التطرق له،   meta-ethicsمابعد األخالق  هناك بُعد آخر وهام يف  
حيث النزعة العاطفية هي  " كيف ُُيكن للفلسفة أن تصبح عاملية وانفعة للناس" املعقدة اليت طورها يف  

عليها وال  العِّلة الصحيحة لطبيعة األخالق؛ وابلتايل فاملعرفة غري مفيدة كعلة لألخالق والُُيكن التأسيس  
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مقاربة األخالق عربها، بل وأكثر من ذلك هي ضارة حني تستثري الشك ابألخالق وتشتت الناس عن  
املنابع احلقيقية لألخالق وتصدهم عن تعزيزها. وعلى الفلسفة األخالقية إذن أن تتعرف على املنابع  

 ى العواطف األخالقية. احلقيقية وتعززها؛ أي تلك اآلليات السببية املولدة لألخالق واحملفزة عل

يشدد على صيغ تربوية  "كيف ُُيكن للفلسفة أن تصبح عاملية وانفعة للناس"وكما ذُكِّر سالفاً فإن كتاب  
يف    إبسهابوأساليب عاطفية يف الوعظ تتصل هبذا املقام، وكالمها نشاطان مضى هريدر يف التنظري هلما  

بيداغوجية أخالقية  مواضع أخرى.   أوسع وممارسة  لنظرية  العواطف  ل  ترميلكنهما جمرد جزئني  رتسيخ 
ر وأصبح مشروعاً األخالقية، وهو ما طوره هريدر طوال مشواره الفكري، األمر الذي استهلك جهد هريد

لديه. ُيضاف لذلك اآللية السببية اليت تعرف عليها هريدر ودعمها، واليت تتضمن أتثري   وفارِّقاً  مركزايً 
 األخالق على األفراد القدوات؛ والقانون، واألدب )عالوة على الفنون األخرى(. 

داغوجيا األخالقية، ولعلها  أنفق هريدر حياته بال كلل يف تطويره هلذه النظرية بكاملها مع تطبيقه للبي
ة واليت تتشابه بشكل مذهل مع تلك اليت طورها  أسست إلسهامه الفلسفي األبرز للبيداغوجيا األخالقي 

 .("برواتجوراس"برواتجوراس يف العصور القدُية )أي كما حفظتها لنا ُماورة أفالطون العظيمة 

أن هريدر يعتقد أبن ملشروعه "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"ومما ُُيكن مالحظته يف كتاب  
هذا إحلاح اترخيي يوم صدوره؛ فالقيم األخالقية اليت اعتنقها الناس منذ عصري النهضة واإلصالح، مثل  

صيل يف العواطف األخالقية،  ُمبة اإلنسانية، واحلُرية، والشرف، ابتت قيماً جوفاء، وفقدت رسوخها األ 
 وهلذا فشلت يف أداء وظيفتها االجتماعية وأخفقت يف التجاوب معها. 

"حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين  يسود خصوصاً يف    هريدر،اجلانب األخري واملهم من مابعد أخالقيات  
ذكرها    اإلنساين" أخالقية مت  مابعد  العاطفية  عة  النز وابألخص:    مسبقاً،وينساب عرب عدة وضعيات 

sentimentalism    والثقافات األخالقية بني احلقب  العواطف  العميق يف  التنوع  وأطروحته حول 
جتمعات وشىت أمناط    واألفراد،

ُ
وكذلك أطروحته عن ُمالئمة التنوع األخالقي الذي يربز يف ُُمتلف امل

ول أبن أخالقاً معينة أفضل  احلياة. ال مربر إذن إلبداء مقارانت تقوُيية بني نسق أخالقي وآخر، كالق
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يف كتاب   الشهرية  هريدر  مالحظة  تضمنته  ما  وهذا  األخرى،  ابلتكوين  من  هتتم  اتريخ  فلسفة  "حنو 
 حيث القيم مجيعها مهمة: اإلنساين"

لسعادهتا   " أمٍة ُموٌر  لكل  األمر...  ُُمصلة  إشكالية يف  أهنا  تثبت  املقارانت  إن كل 
-HPW 296ي مركز خاص جلاذبيته! "  اخلاصة هبا، مثلما أن لكل سطح كرو 

297).) 

رمبا كانت هذه النسبية إحدى إسهامات هريدر الرئيسية يف فلسفة األخالق. وأُيا كان األمر فإهنا أيضاً  
إشكالية؛ سواء ابلنسبة لعالقتها مع األجزاء األخرى من فلسفة هريدر أو يف جوهرها اخلاص )للمزيد  

 ملحق النقاشات(. من التفصيل انظر للقسم الثاين من

ميزة حيال  
ُ
النظام األويل لألخالق، ففي هذا املستوى  لننظر اآلن وبشكل موجز إىل مواقف هريدر امل

 يف غاية األمهية، وأتيت أمهيتها لقيمتها اجلوهرية ولتأثريها على من تاله.  مواقفطور هريدر 

  " العوملة التعددية"أحد أهم املبادئ األساسية واألصيلة واجلذابة فيما طوره هريدر هو ما ُُيكن تسميته بـ
تتضاد مع   التجانسية".  واليت  العوملة  العاملية قد  "  النزعة  اتصلت يف  بلغت مداها يف زمن هريدر و إن 

ماضيها مع املذهب الكليب والرواقية يف العامل الوثين اليوانين. ُُيجد هذا التقليد صيغة جتانسية من النزعة  
صيغة تضمن املساواة األخالقية واالحرتام جلميع البشر وتقوم فقط على أساس افرتاضي يشرتك   العاملية؛ 

ه اخلصوص(. وكان التنويرون السابقون على  فيه البشر يف معظم مساهتم النفسية )واألخالقية على وج 
وفوق ذلك كانت هذه النسخة من النزعة العاملية قد    املوقف،قد تبنوا هذا   –مبن فيهم كانط    –هريدر  

البارزة حىت يومنا هذا  استمرت يف تسيدها   كما هو شأن منظمة  لدى فالسفة األخالق واملؤسسات 
الفرتاض القائل أبن البشر  لصيغة من النزعة العاملية: تكمن يف ا مثة ُمشكلة كربى يف هذه ا و ألمم املتحدة.  ا

هذا قول زائف )وُماولة جعل هذا القول  يف صفاهتم النفسية واألخالقية مع أن    يتشاهبون بشكل كبري 
شكلة،كراه(. أدرك هريدر هذه  واإل   االعتسافالكثري من    تستوجبصحيحاً  

ُ
وليد العوملة يف    يُغرِّقفلم    امل

التعددية "مياه التجانس، وعِّوضاً عن فعل ذلك طو ر صيغة مميزة من   االلتزام ابحرتام  العاملية: أي    " 
أخالقي ُمنصِّف حيال مجيع البشر، بغض النظر عن مدى تنوع نفسياهتم وتعدد قيمهم األخالقية بشكل  
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"رسائل من أجل تقدم  در يف كتاب  خاص )وهذا ابلتأكيد من األسباب(. يسود هذا املوقف لدى هري 
وتدعم هذه النزعة العاملية التعددية موقف هريدر القوي ضد اإلمربايلية واالستعمار يف كتاب    اإلنسانية"

"رسائل  وكتاب    "أفكار يف فلسفة التاريخ اإلنساين"وكتاب    "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"
 من أجل تقدم اإلنسانية".

  [ Humanität] اإلنسانية  خالقي اثن هلريدر يستحق ذكره يف هذا املقام ويتقارب مع مبدأ  هناك مبدأ أ
اجلنس  الرسائل.    و  األفكار  يف كتايب  الذي طوره   ويتضمن وحدة  أحدمها وصفي،  املبدأ جانبني  هلذا 

البشري وما يطفو على سطحه من اختالف بني األعراق، ومثة جانب معياري آخر يتضمن النزعة العاملية  
cosmopolitanism  عدم اإليذاء    /ويشتمل على قواعد ختص املعاملة احلسنة )مثل عدم القتل

فهذا املفهوم األخري يتأسس  حقوق اإلنسان  ه بدياًل ملفهوم  عدم خداع الناس( ويعمل بكون  /اجلسدي
 الفلسفة السياسية(.  جزء  طالعألسباب كثرية )   نظرهضمن رؤية عاملية يُشيح عنها هريدر 

  Bildungمثة ُمكو ن جدير ابلذكر خيص النظام األويل لألخالق عند هريدر وذلك يف منوذجه للتعليم  
. وقد فع ل  ات للشخص ضمن ُكلٍ  متناغمر الفردي يف مجيع القدر استقاللية الذات والتطو يتجلى يف  

األصول    عمَّق هريدر   "عن املعرفة واإلحساس". يف كتاب  1769هريدر هذا النموذج يف كتاابته منذ  
مهية االستقاللية اإلنسانية واحلرية وأهنما تتوافقان مع قوانني الطبيعة )وهي  الفلسفية هلذا النموذج: أي أل
حيث السمة املميزة لإلنسانية هي املرونة والتحرر من    "مقالة يف أصل اللغة" أمهية تتقارب مع ما كتبه يف  

هي مسة عامة لكل    دودة( فهذه النظرية شبه التجريبية من ليبنتز واملتعلقة ابلفردية احملغرائز  الاحلتم عرب  
خاصة:   اإلنسانية كحالة  الطبيعة  ذلك  يف  مبا  ابلنسبة  الطبيعة  االستقاللية  أمهية  ابالعتبار  تؤخذ  كما 

الذي سيتحول   النموذج  للنموذج. هذا  املتناغم(  )الكل  ُمكو ِّن  بدورها  تدعم  واليت  النفسية  للم لكات 
ت )والذي رأى يف إدراك  وفلهلم فون مهبول  الحقني كشيلر وهيجلالحقاً إىل مصدر أتثري هائل لفالسفة  
 للكون(. غايةالنموذج هدفاً أمسى للدولة وابلتأكيد 

ُثل األخالقية الالفتة للنظر، التزم هريدر أيضاً مبجموعة من األفكار املألوفة خاصة تلك  
ُ
وفوق هذه امل

العدالة، واملساواة. ومع  املتعلقة ابلتقليد األخالقي املسيحي، كالشفقة، واحلب، والغفران، والصدق، و 
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ُثل تساعدان يف استيعاب إحدى مزااي فلسفة هريدر األخالقية: وهي  
ُ
أهنا مألوفة حبد ذاهتا لكن هذه امل

جتنبه احلازم لكل ضروب األحادية األخالقية واليت نشأت يف العصور القدُية كما هو حال أفالطون يف  
دة الفضائل( وهي أحادية استمرت يف عصر احلداثة  )ابلتحديد حجة أفالطون عن وح   برواتجوراسُماورة  

ما يف التزامه ابملقوالت اإللزامية وأهنا املبدأ األساس لألخالق( وكذلك مع مذهب املنفعة  مع كانط )السي
)عرب التزام هذا املذهب ابلسعادة وأهنا املعيار األساسي لألخالق( ولصاحل أخالقه التعددية يلتزم هريدر  

ُثلبعدم االختزال ل
ُ
 وهذه على األرجح ميزة كربى لفلسفة هريدر األخالقية.  ،لقيم األخالقية وامل

ويف ُمصلة األمر فإن نظرية هريدر األخالقية ذات أمهية ال على مستوى مضموهنا فحسب ولكن فيما  
  لكوهنا شرطاً كاد يتطرق لوجودها أو  هو ابل قلياًل بقضااي ُحرية اإلرادة، و إالاليهتم هريدر  ف هُتمله كذلك،  

اد  يف حدود قوانني الطبيعة وابلك  توجد   مرونةأو    حس استقاليل للمسؤولية األخالقية )فاحلرية لديه هي  
وهذان األمران يوليهما  السياسية  تصل إىل حترر ُمدود من هذه القيود إما عرب الغرائز احملدودة أو احلرية   

ديد من فالسفة األخالق يف العصر احلديث  هريدر اهتمامه(. يتناقض هذا املوقف بشكل حاد مع الع 
ل العي نة. ومهما يكن من أمر فإنه إذا ما نظران إىل قدماء اإلغريق )مثل هومريوس(  كهيوم وكانط على سبي

أو التقاليد األخالقية الصينية والحظنامها مبنظور واسع فقلما جند مفهوماً خيتص حبرية اإلرادة أو أي ميل  
رية ضرورية للمسؤولية األخالقية. وفوق ذلك قد أحاجج أبن موقف هريدر هنا  حنو القول أبن هذه احل

عليه، وسيطرة   عالةٌ يتمتع مبيزة كربى، فمفهوم حرية اإلرادة وكون األخالق   – مثله مثل تلك التقاليد  –
تأخر، قد اتضح أن ذلك كله جُمانب للصواب متاماً 

ُ
 . ذلك على الفلسفة والدين يف الغرب منذ الرتاث امل

 

 فلسفة التاريخ  -9

التاريختتضح   "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين  عند هريدر بشكل أساسي يف عملني: أوهلما    فلسفة 
. إن فلسفة هريدر يف التاريخ فريدة من نوعها  "اإلنساين  أفكار عن فلسفة التاريخ "واثنيهما  اإلنساين"  

ابلنظر لتطويره تصوراً غائياً للتاريخ بوصفه إدراكاً تقدمياً لـ"العقل" و"اإلنسانية" وهو مفهوٌم مه د لظهور  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
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 فيه،هيجل وأثر به أتثرياً قوايً جبانب آخرين، وعلى كل حال فإن هذا التصور ملتبس جداً عند التمع ن 
 ت هريدر اهلام ة يف هذا احلقل. ليس من ُمنجزاو 

لعل ُمنج ز هريدر األكثر أمهية هو تطويره لألطروحة السالف ذكرها واليت عارض هبا بعض فالسفة التنوير  
واألفراد،   والثقافات  التارخيية  احلقب  بني  املفاهيم  اجلذرية يف  االختالفات  وهو وجود  وفولتري،  كهيوم 

ساساهتم وغريها من أمور، ختتلف بصورة عميقة بني حقبة زمنية  فمفاهيم الناس ومعتقداهتم وقيمهم وإح
وتستمر طوال مشوار    1766  "حول تغري  الذائقة "وأخرى، وبني ثقافة وأخرى. تسود هذه األطروحة يف  

 هريدر الفكري، وأثرت بشكل ابلغ فيمن تبعه كاألخوي ن شليجل وشاليرماخر وهيجل ونتشه ودلتاي. 

جترييب وسط عامل التنوعات العقلية للحد الذي تضبط به هذه األطروحة  ُيضي هريدر يف اسكتشاف  
ابألفعال واألحداث السياسية والعسكرية يف التاريخ ويركز بداًل من ذلك  نظام التاريخ. يهتم هريدر قلياًل  

التاريخ، وهو تر  بواسطة ذلك حيتل علم  كيز ُمعتمد وواٍع من قبل هريدر، و على "دواخل" الفاعلني يف 
 املنهج التأرخيي عند هريدر. أدااتا ممكانًة جوهرية بوصفه  -وبصورة حامسة  - نفس والتأويل ال

والتأويل   النفس  اخليار واختاذ علمي  العميقة وراء هذا  الفلسفية  أسبابه  للتأريخ. ففي    كمرجعني هلريدر 
  ينبغي على التأريخ   لم  فالبداية لديه مربرات سلبية موجهة حنو التأريخ السياسي والعسكري التقليدي.  

ياسية العظمى؟ مثة أجوبة ُمتملة  أن يوجه اهتمامه حنو املنجزات واألحداث العسكرية والس  منذ البدء
األمر.   تربوايً أوالً وعديدة هلذا  وبناءة  ُمبهرة  بيد أن : هي منجزات  يقبل ذلك  .  يُنكر  هريدر ال  فهو   ،

للسلطوية    احملضاالنفعال   عداؤه  وهو  آخر  سبب  ومثة  التأرخيية.  للكتابة  والفضول كمحفز ين 
أن  والعسكراترية،   االستبدكما  العتبار  دفعته  احلدود(  )مفتوحة  لإلنسانية  واحلرب  تبنيه  السياسي  اد 

قد  و   .بغيضةواألحداث )العظمى( غري انجعة تربوايً، بل  و"اإلمرباطورية" واليت شكلت غالبية األفعال  
: إن فحص مسار هذه األفعال  اثنياً يرتك لنا ذلك نوعني من الدوافع خلف الكتابة التأرخيية ُمل السؤال:  

إضاءات سببية كافية    إىل    : من شأن هذا أن يقوداناثلثاً واألحداث يكشف بعض املعاين يف التاريخ.  
متشككاً حيال هريدر  . اليزال  متكننا من شرح املاضي وقد تتيح لنا التنبؤ ابملُستقبل أو حىت التحكم به

حيث قدم   1767-8"الغاابت احلرجة" هذه اإلطارات املنطقية وتتضح شكوكيته يف النص القدمي من 
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السببية، ُيضي  : وحتت أتثري شكرابعاً يه نقده هلذه اإلطارات املنطقية.  ف املعرفة  يَّة كانط وهيوم حيال 
وترحتل كتاابته فالرؤية التارخيية تتوقف حني تبدأ النبوة ""  هريدر حنو توكيد البحث عن السبب الكايف  

)للمزيد من   هلا  يبقى ُملصاً  جمل 
ُ
امل لكنه يف  بكر وذلك ألسباب جلية، 

ُ
امل املوقف  املتأخرة عن هذا 

 ث من ملحق النقاشات(.التفاصيل انظر للقسم الثال 

بدءاً من اجملموعة العاشرة من    122- 121إن ُحجج هريدر ضد هذه اإلطارات موجزة يف الرسائل  
وما يُكمل هذا   رت ابلكامل وبشكل منفرد يف موضع آخر(.كِّ )وقد ُذ "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"

هو ادعاؤه األمهية البالغة، بينما ُيلك هريدر  السياسي(    /املوقف السليب جتاه التاريخ التقليدي )العسكري
للرتكيز على دواخل احلياة اإلنسانية يف التاريخ. يكمن أول األسباب يف اهتمام هريدر    اإلجيابيةأسبابه  

( والسبب الثاين  بنظره  ابلسبب الكايف  هذا ليسفإن  كما هو مذكور آنفاً  مع أنه و البحت هبذا املوضوع )
ستكشف، ريدر للتنوع اجلذري يف األفهام اإلنسانية وأن هلذا اجلانب مداه الواسع وغري  هو اكتشاف ه

ُ
  امل

ؤرخني. والسبب  األمر الذي    البحثية،وهو حقٌل مثري للتحدايت  
ُ
غفلت عن إدراكه األجيال السابقة من امل
جرا.. سيكشف  الثالث اعتقاد هريدر أبن دراسة ذهنيات الناس من خالل األدب، والفن البصري، وهلم  

بصورة عامة عن طبيعتهم األخالقية يف أفضل حاالهتا )وهذا ما يتناقض حبدَّة مع دراسة اترخيهم السياسي  
الدوافع    يكمن يفسبيل التنوير األخالقي. والسبب الرابع    فوائد يفوهذا ما ُتستقى منه الوالعسكري(  

لدراسة عقليات الناس يف األدب والفن البصري  حيث أدت به    واملساواتية، لنزعة هريدر العاملية    األخالقية
النخب العسكرية والسياسية، أمٌر    راسة التاريخ املقتصر علىوهذا ما يتناقض حبد ة مع د  ذلك،وما إىل  

سيقودان لتعزيز التعاطف مع الشعوب بل ومع كافة الطبقات االجتماعية مبا يف ذلك الطبقات الدنيا.  
لداخلي" للناس هلو أمر هام كأداة لتحسني ذواتنا غري األخالقية. السبب  أخرياً؛ فإن دراسة التاريخ " ا 

اخلامس يعزز فهمنا ألنفسنا، ومثة سبب وجيه لذلك وهو أن مناقضة املرء لنفسه عرب استكشاف رؤى  
اآلخرين له من اخلارج ستدفعه إلدراك ماهو كوين واثبت أو على العكس سُيدرك ماهو متميز ومتنوع.  

ن أجل إنضاج رؤيتنا الذاتية سنحتاج إلدراك أصولنا التارخيية وكيف أضحت على  ر أنه م واألمر اآلخ 
السادس هو   الشهري هلريدر والذي سيتم شرحه ابلكامل(. السبب  الوراثيات  ماهي عليه )وهنا منهج 

إثراء  قد خيدمنا يف  املاضية  للعصور  األخالقية(  ُثل )غري 
ُ
امل الدقيق يف  البحث  ُمثُلنا    اعتقاد هريدر أبن 
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وسعادتنا. جيد هذا الدافع عند هريدر تطبيقاً واسعاً يف أعماله، ومن ضمن األمثلة ما استكشفه هريدر  
حيتل يف جزء كبري منه استنباط هريدر للعديد من الدروس حول تطوير  "الشذرات" يف األدب القدمي يف 

 األدب األملاين احلديث. 

ويل كطرائق  علم النفس والتأتركيز هريدر على "دواخل" الفاعلني يف التاريخ وتشديده املستمر على    إن
التاريخ قد مهد   وأثر  لفهم  العقلية كما هو    عليه  وبشكل مبهر جمليء دلتاي  بقوة، كذلك فاإلطارات 

إسهامات هريدر    موضح أعاله قد تفوقت على ماجاء به دلتاي خاصة يف املنحى اإلجيايب هلريدر. وأحد
اجلذري   العقلي  لالختالف  تبصره  يف  يكمن  التاريخ  فلسفة  يف   radical mentalاألساسية 

difference     والسيما منهجه الوراثي آنف الذكر، وهو اخرتاع ثوري أثبت قيمته اجلوهرية بشكل
 ضخم لدى فالسفة مهمني والحقني على هريدر كهيجل ونتشه وفوكو. 

أو شرح    فهم هو أواًل وقبل كل شيء طريقة من أجل    genetic methodثي  إن منهج هريدر الورا
  شخصي أفضل للمشهد النفساين واملمارسات املتضمنة ملا هو نفساين، وابألخص طرائق لفهم ماهو  

ميز لفهم أفضل حيال املشاهد والسلوكيات    ذايتللفرد، ولفهم ماهو 
ُ
كذلك. أجنز هذا املنهج إسهامه امل

ماهو  عرب ماهو طبيعي )وليس ماهو ديين أو أسطوري أو متعال( وكيفية تطور    نفسه،رد  مبا يف ذلك الف
يف سلسلة من    انبثَّتطبيعي يف الفرد اترخيياً منذ األصول القدُية والسابقة على كل ماهو حاضر، وكيف  

 التحوالت.  

هريدر هذا املنهج مبدئياً أواخر الستينات من القرن الثامن عشر يف عالقته ابلشعر واللغة، ومل ينشر  طو ر  
الذي تضمن تصوره املبكر هلذا املنهج وتطبيقه على الشعر.  1764"ُُماولة لتأريخ الشعر الغنائي"  كتابه  

املنهج وطبقه على اللغة،  بعد تنقيحه هلذا  1767-8عام  "الشذرات"مث نشر بعدها مبدة قصرية كتابه 
املنهج على   تطبيق  األخالقية  يليه  فإنه يف  القيم  هلذا  فلسفة اتريخ هتتم  ومسائل أخرى.  كتاب "حنو 

اإلنساين"   على    1774ابلتكوين  بشكل كبري  ركز  واالئتمانية  قد  واجلمالية  األخالقية  القيم 
prudentialأبن التاريخ يتكون من سلسلة كربى    ، ليطور املقياس األكرب لألطروحة الوراثية القائلة

الشرقية األبوية  الثقافة  )مثل  الثقافات  املصرية  /من  الفينيقية  /الثقافة  اليواننية  /الثقافة  الثقافة    /الثقافة 
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الرومانية وهلم جرا( واليت انبنت فوق بعضها بصورة تراكمية وولدت يف ُمصلة األمر الثقافة األوروبية  
زائها بشكل كبري( فعلى سبيل املثال يرى هريدر أن الثقافة اليواننية هي تركيٌب  احلديثة )واليت احتار إب

مث مررت هذا    ،سبقتا اليوانن  وقد بني ثقافة الطاعة الشرقية املصرية ُمضاٌف إليها الثقافة الفينيقية احلُرَّة  
الثقافات األوروبية احلديثة. أما هيجل وخصوصاً يف   ونتشه   1807ح"  "فينمنولوجيا الرو الرتكيب إىل 

  وعملوا على تعديله نهج  هذا امل  قد استخدموا وتالمها فوكو    1887  "جينالوجيا األخالق" السيما يف  
 بطرق ُمتلفة.  

كيف ُُيكن ملنهج هريدر أن يُطور من فهم الذات؟ إنه يطمح إىل ذلك عرب طريقتني متمايزتني وتؤسسان  
إن اإلسهام األول هلذا املنهج يف فهم الذات    للتفسري الوراثي.  األساسيا نستطيع تسميته ابلنموذج  ملمعاً  

ده، وأشكاله الفنية وهلم جرا، وأال  يقع تقريباً يف حيازة الشخص ملفاهيمه، وُمعتقداته، وأحاسيسه، وتقالي
إليها أو اليت متلك خيارات ُمتلفة، فمن شأن ذلك أن يدفع الشخص   يُقارهنا مع رؤى أخرى تفتقر 

عنها، أو أن يتغاضى عن مزااي الشخصيات األخرى. يتضاد املنهج  للُمجازفة جبعل قناعاته كونية ال غين  
بكرة اليت  ت، عرب  الوراثي مع هذين النمطني من إساءة فهم الذا

ُ
جعل املرء مطلعاً على املراحل التارخيية امل

يداً بيد مع املراحل التارخيية املتوقعة ال ابلشكل الذي حيوزه املرء لكن    اخل،تفتقر للمفاهيم ذات الصلة  
مكن أن ُتدرك احملليَّة وإمكانية االستغناء عن املفاهيم    ُُمتلفة،عرب صيغة  

ُ
سؤال  يف ال  اخل،فُيصبح من امل

 ومقارنة بعضهم البعض لكشف ماهو مميز يف الشخصية. 

السؤال،  ملنهج فهم الذات يف مستواه األساسي عرب أمرين: أوهلما أن املفاهيم ُمل    اإلسهام الثاينيتكون  
عِّوضاً عن كوهنا فطرية )ومن مث حاضرة العقول البشرية( أو حىت يف كوهنا ُمكتسبة من العدم وتشكلت  

بل ُوجدت فقط ضمن    أبدا،فإهنا يف احلالتني نتاج تطورات اترخيية مل توجد من قبل    ريخ،التايف نقطة من  
تشكالت متنوعة؛ واألمر الثاين أن هذه التطورات التارخيية قد شكلت املفاهيم. وعلى مستوى اثنوي 

لغنائي  فإنه من العادة أن يُفسر أحدمها ابآلخر ضمن خصوصية الذاتية. على سبيل املثال فإن الشعر ا
واستمر على هذا النحو يف حتوالته، ومثل ذلك فإن اللغات  ضمن هذا املنهج قد بدأ كتعبري عن املشاعر  
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تطورت منذ نشأهتا البدائية إىل أن تعقدت على حنو مهول؛ وابملثل فإن الثقافة احلديثة وما حتمله من  
 لتحوالت.  قِّيم قد انبثقت عن ثقافات وقيم ُمبكرة عرب سلسلة من الرتاكمات وا 

شكلة التاريخ والصورة اليت رمسها عنه
ُ
مع أنه مل حيل هذه املشكلة  )  وأخرياً فإن هريدر ُمبهر يف إدراكه مل

كمنطقة لالختالفات العميقة يف العقلية اإلنسانية.  ( مبا يف ذلك مقارنته بني الثقافات  وإمنا اشتبك معها
 )للمزيد من التفاصيل انظر القسم الرابع من ملحق النقاش(.   Skepticismوهذه هي مشكلة الشكي ة  

 

 الفلسفة السياسية -10

ُمثُلهم السياسية ودوفع عن    ُقد رت اليُعترب هريدر فيلسوفاً سياسياً ضمن التفكري املعتاد. لكنه أحد الذين  
أملاين آخر من  مواقفه السياسية، كما كانت أفكاره اليت ركز عليها ذات دُيومة أكثر من أي فيلسوف  

للفلسفة السياسية يف مرحلة ُمتأخرة نسبياً من حياته،   تلك احلقبة. كانت معاجلة هريدر األكثر تطوراً 
- 7  " رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"  1789وذلك يف كتاب استحثت كتابته الثورة الفرنسية عام  

بكرة عام  1793
ُ
من خالل إفصاحه الواضح عن  اليت اكتسب أمهيتها  1792)مبا يف ذلك املسودة امل

 آراءه حيال السياسات الداخلية(.

ُثُلماهي السمات األساسية لفلسفة هريدر السياسية؟ لنبدأ أواًل مع   السياسية. الشق األول منها خيص    امل
سن ليربالياً، 

ُ
السياسة الداخلية والشق الثاين خيص السياسة الدولية. ففي السياسة الداخلية يبدو هريدر امل

وُمساواتياً  مجُ  دُيقراطياً،  هذه    Egalitarianهورايً،  تندر  حيث  التارخيية  الظروف  مالحظة  )ينبغي 
هريدر راديكالية على حنو خاص إذ تؤيد    ليرباليةاملواقف وحتملها هريدر على مسؤوليته الشخصية(. إن  

عتقد( ولديه أسبابه العديدة هلذ 
ُ
ا املوقف: أوالً يشعر هريدر  ُحرية التفكري والتعبري )وهذا يشمل ُحرية امل

أن هذه احلرية تُنس ُب لكرامة البشر األخالقية. اثنياً: يعتقد أن هذه احلرية ضرورية لإلدراك الذايت لألفراد.  
اثلثاً: جيد هريدر أن قدرات الناس ُمدودة يف إدراك احلقيقة ولن يتم ذلك إال عرب تنافس ُمستمر بني  

فُيحققو  تعارضة 
ُ
امل النظر  احلقيقة )استعار جون ستيوارت مل هذه اآلراء الحقاً  وجهات  حنو  تقدماً  ن 
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عن  ت لتكوين نظريته حول حرية التفكري والتعبري يف كتاب "مبول و استقى ُمعظمها من فلهلم فون هو 
 "(. احلرية

)تبىن احلق الدستوري وبشكل أوسع صالحية من كانط على    ابجلمهورية والدُيقراطيةالتزم هريدر أيضاً  
ل املثال( وهلريدر أسبابه املختلفة هلذا املوقف الذي استوحاه من نزعة املساواة لديه ألجل الصاحل  سبي

جتمع. فأواًل: يشعر هريدر ابلصواب التام يف القول إن على مجوع الناس أن تتشارك  
ُ
العام لكافة أعضاء امل

م  خدمة  ذلك  شأن  من  أن  يعتقد  اثنياً:  عليهم.  تُفرض  أن  ال  احلُكومة  فالناس    األخرىصاحلهم  يف 
ُمكومون وحاكمون معاً. اثلثاً: يؤمن هريدر أن ذلك كفيل بتقليص احلروب اليت تستعر بسبب النظم  
الباهضة على   لتقع كلفتها  احلرب  يشنون  الذين  احلكام  قلة من  األوروبية االستبدادية، والتفيد سوى 

 الشعب. 

فإن   يرفض     egalitarianismاملساواتيةأخرياً  ال  فهو  ذلك،  من  أبعد  هو  ملا  متتد  هريدر  لدى 
االختالفات الطبقية وال املِّلكية اخلاصة، كما ال يرفض عدم املساواة ابلُكلي ة. إن ما يُعارضه هريدر هو 

الرتاتيب   الطبقي  من    hierarchicalاالضطهاد  قدرات متكنهم  ُيلكون  جتمع 
ُ
امل أفراد  وحُياجج أبن 

تدخل  اإلدرا ضرورة  على  هريدر  وُيصر  القدرات،  هذه  الستغالل  الفرصة  ينالوا  أن  وجيب  الذايت،  ك 
 احلكومة لتوكيد نيل هذه الفرص، كأن تضمن احلكومة التعليم للجميع وحداً أدىن من املعيشة للفقراء. 

أسوأ )قومي أملاين(  أما ما خيص السياسة الدولية فإنه عادة ما يُنظر هلريدر أبنه " قومي " وأحياانً ما هو 
إرجاجنج   روبرت  املثال  سبيل  على  به  قام  ما  القومية    يف   R.Ergangوهذا  وأصول  "هريدر 

مثة فالسفة من تلك احلقبة يستحقون  .  1945"اجملتمع املفتوح وأعداؤه"    يف  وكارل بوبر  1931األملانية"
ضلل، ومن اجلائر، جعل هريدر كذلك

ُ
. وعلى النقيض من هذا،  هذا التصنيف مثل فيشته، لكن من امل

يال السياسة الدولية، ومهموٌم   البشر. يعود ذلك وبشكل    جبميعكان هريدر ككانط، ذا موقف عوملي حِّ
ملِّثال   يف    اإلنسانيةكبري  وهلذا  اإلنسانية"  لديه.  تقدم  أجل  من  فينولون  "رسائل  من  هريدر  ينقل 
Fénelon  أكثر من عائليت، وأحب اإلنسانية    مؤيداً له: " أحب عائليت أكثر من نفسي، وأحب وطين

(. وفوق هذا فإن عوملة هريدر لرمبا كانت أكثر نقاء من كانط الذي  HPW389أكثر من وطين" )
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تقو ض طرحه بسبب حتيزاته العديدة اليت انتمى هلا، وابألخص عنصريته، وعداؤه للسامية، وكراهيته للمرأة  
(Kleingeld 2013 ًعلى النقيض، كان هريدر ُحرا .)  من هذه التحيزات، وبال شك فقد عمل بال 

 كلل على مواجهتها.

وتطويرها. وينبغي أن نطمئن لذلك    در على احرتام اجلماعات القومية واحلفاظ عليهاهري   أحلَّ أيضاً فقد  
وال يتعلق األمر    ابلتساوي( جيد هريدر يف األمر ضرورة حلفظ اجلماعات القومية  1لألسباب التالية: )

! )يف رسائل من أجل تقدم اإلنسانية يرفض هريدر بشكل قاطع كل فكرة عن "الشعب  دهاأبملانيا وح
موضع البحث هنا ليست  ( إن " األمة" 2. )HPW 394" كما ذ ك ر(   Favoritvolkاألفضل 

وينتقده(.  مفهوم العرق  يرفض هريدر متاماً  ومبواضع أخرى    األفكار عرقية بل لغوية وثقافية )يف كتاب  
بل يُرحب ابلتالقح الثقايف والتداخل    ،( ال يسعى هريدر إىل إلغاء التثاقف بني األمم وال يتبىن اجلمود3)

  ، ( ال يدل اعرتاف هريدر ابجلماعات القومية على وجود مركزية لديه 4)  .اللغوي والتنمية الثقافية واللغوية
خرى يُؤيد بقوة اختفاء الدولة العسكرية واستبداهلا  أو نزعة حنو الدولة العسكرية )يف األفكار ومواضع أ 

( ابإلضافة هلذا فإن إصرار هريدر على احرتام اجلماعات  5)  (.حبكومة فيدرالية مرنة وذات تسليح ُمدود
  ، اإليذاء بني األمموكافة أنواع    ،واالستكشافات االستعمارية  ،القومية يرافقه شجب للصدامات العسكرية

: التعاون السلمي والتنافس التجاري واالجتهاد العلمي وذلك كله بغرض الفائدة  ويطلب عوضاً عن ذلك
تبادلة

ُ
 وهو نداء حنو األمم كي تعمل جبدية ملساعدة بعضها بعضا. ؛امل

التنوع    إن ما يلزم من(  1وهي: )  هلريدر أسبابه اليت اضطرته حنو اإلصرار على احرتام اجلماعات القومية،
( يُلزمنا هذا التنوع أبن قيام التجانس  2)تحالة التجانس وعدم قيامه عملياً.  ألمم اسالعميق يف القيم بني ا

حاوالت إلجناز التجانس يف الواقع العملي    (3)اخلارجي.    القسردث طواعيًة بل عرب  لن حي
ُ
عرب    – إن امل

أو عرب أية صيغة قسرية أخرى، سُيخفي دوافع للهيمنة واالستعمار    –أورواب االستعمارية على سبيل املثال  
سواء من حيث قيمته الذاتية أو من خالل توفريه لألفراد    ،( وفوق ذلك فإن التنوع األممي إجيايب ومثني 4)

 حس االنتماء احمللي األصيل. 
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تجانسية املبنية على  ما من شك يف أن عوملة هريدر التعددية ذات أمهية، وهي بديل جذاب للعوملة ال
أوهام ترتبط إما ابحتمالية وجود قيم كونية ُمشرتكة، وهو ما هيمن على عصر التنوير وال زال رائجاً حىت  

 لعامل الناطق ابإلجنليزية( أو  اليوم، سواء بني الفالسفة )ال سيما يف ا
ُ
األمم  نظمات السياسية الدولية كيف امل

تحدة. 
ُ
 امل

الشديد    ميلهفلسفة هريدر السياسية ويتعلق ابلسياسة الداخلية والدولية، وهو  مثة جانب آخر ذا أمهية يف  
الشائع يف زمنه )ملزيد من التفاصيل انظر القسم الثالث    اإلنسانحقوق  على حساب مِّثال    اإلنسانيةملِّثال  

النقاش(. ُملحق  حنن  و   من  شك لت    ذاها  اليت  املتنوعة  السياسية  ُثل 
ُ
امل على  مرران  هريدر    أرضيَّة وقد 

وهي أن كل ما تقدم ذكره ال يبلغ منزلة    مبُعار ضة،قضية أخرية حتتاج للنظر وقد تواجه    تبقت السياسية،  
وهذا   سياسية،النظرية السياسية كما هو شأن فالسفٍة أملان آخرين ممن عاصروا هريدر وزودوان بنظرايت 

 آخر. وابطل يف شق  شق )وُُيكن الدفاع عنه فلسفياً(صحيح يف 

  لديه   ال وجود  هريدر،لق الشق الصحيح أبنه ابلفعل ال وجود لنظرية ميتافيزيقية كربى تدعم موقف  يتع
  اهليجلي،يف املنطق  وال توجد عالقة بني املؤسسات السياسية لديه و"اللحظات "    للُمُثل،لنظرية أفالطونية  

ته أو هيجل.  شيت عند فيالوال وجود لـ" استنباط" للمؤسسات السياسية من طبائع الذات أو اإلرادة  
امليتافيز  ُمتعمد عند هريدر ابلنظر إىل شكه حيال هذا الضرب من  ليس هذا األمر انجٌع  يقا. أفوهذا 

 فلسفياً؟ 

كما ال يعطي هريدر أي اعتبار كي يزعم من خالله تربير املؤسسات األخالقية ابلنسبة ملوقفه السياسي  
)مثلما هو احلال على سبيل العينة مع نظرية كانط ومقوالته  وال يدعي امتالك بصرية اثقبة يف هذا الشأن  

األصلي(   الوضع  رولز عن  نظرية  أو  لنزعته  األمرية  وفقاً  من جانب هريدر  ُمتعمٌد  أخرى،  مرة  وهذا، 
الثانية يف تغييبه هلذا   للمرة  ُُمقاً  أفليس هريدر  الزائفة واملضرة.  للنظرايت  العاطفية يف األخالق ورفضه 

 ابلتايل فاألمر انجٌع فلسفياً؟ االعتبار، و 
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رهِّقة كاحلقوق الطبيعية، وماهية الطبيعة، والعقد  
ُ
وال يتعاطف هريدر مع النظرايت السياسية األساسية وامل

أخرى   وملرة  ولكن  ستقبل. 
ُ
امل وطوابوايت  الُعمومية،  واإلرادة  الوجيهة  االجتماعي،  أسبابه  هلريدر  فإن 

 هو اآلخر.  أنه انجعٌ  يظهروهذا ما  والدقيقة خلف تشكيكه هبذه األفكار،

األنواع، لكنه    هذههذا إذن هو املنطق السليم لالعرتاض؛ أن هريدر ينقصه ابلتأكيد "نظرية سياسية" من  
 ولعله كان ُمقاً يف فعلته هذه. املبدأ يفتقر إليها من حيث  

وعلى صعيد آخر، وضمن منطق ُُمتلف، فإنه ملن الزائف أن نقول ابفتقار هريدر لـ"النظرية السياسية"  
أكثر قيمة. أواًل: يستمر موقف هريدر من خالل    نظرية سياسية" من نوع ُمتلف ورمباألنه ابلفعل ُيلك "

سبيل العينة وكما ُُيكن مالحظته    جتريبيته العامة يف الفلسفة السياسية، وهو جترييب بُعمق يف بياانته. فعلى
ُتبادل بني  يف   امل التأثري  أطروحة هريدر هتتم هنا أبمهية ُحرية    1780والعلوم"    السياسة"أطروحة حول 

نافسة بني الرؤى اليت جتعل ذلك    والتفكري، التعبري  
ُ
بُغية حتقيق تقدم فكري يُبىن بشكل كبري على    مُمكناً وامل

جتمعات التالية عليها كروما اليت  املثال التارخيي للُيوانن ال
ُ
قدُية وابلتحديد أثينا، أي على النقيض من امل

وصف  "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"    من   1792افتقرت إىل احلرية والتنافس يف البحث. ويف مسودة  
على سبيل  هريدر الثورة الفرنسية وُُماوالهتا لتأسيس دُيقراطية حديثة أبهنا "جتربة" ُُيكن اإلفادة منها )

القدُية(. اثنياً:   أثينا  أمم أكرب بكثري من  إىل  بنجاح  قابلة لالنتشار  الدُيقراطية  التعلم من كون  املثال 
م مع نزعته العاطفية يف األخالق، يدرك هريدر وبذكاء أن موقفه السياسي يتكئ بشكل اتم وابنسجا

ا أن تتكئ على عواطف اآلخرين  على العواطف األخالقية اليت ختصه، ولكي تنجح هذه النظرية عليه
  يُشدد هريدر على "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"  على سبيل املثال يف اجملموعة العاشرة من  أيضاً.  

تغري مواقف الناس أخالقياً وكذلك تغري مشاعرهم، وهذا ما يلعب دوراً جوهرايً يف أتييد موقف هريدر  
املوقف هلريدر   إن هذا  السياسي.  التنظري وإدراكه  التقعيد  السياسي  يُعفيه من  ، وال ُينعه فحسب من 

ملا قد يبدو ملشكالت عصية  املعريف للحدوس األخالقية موضع التساؤل بل يعد حبلول مؤثرة وُمتصرة  
على الدماغ البشري، كالتنظري حيال طرائق وأسباب العواطف األخالقية للناس وكيف ينبغي أن تصاغ  

املِّث ال   يف  الذ  idealخلدمة  السياسية  "امليول"  حيال  هريدر  نقاش  أما  السياسي.  ميله  مع  يتوافق  ي 
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. وأما بعض تنظريات  األسباب ال ابلطرائق اجملموعة العاشرة من الرسائل كنموذج على تنظريه، فإنه يهتم 
  هريدر الشاملة لألسباب )كالتعليم، ووجود القدوات من األفراد، والقوانني، واألدب، وما إىل ذلك( فقد 

 نوقشت فيما تقد م من هذه املقالة. 

قد تطورا    هذين  إن العاطفي األخالقي،  والتنظري  التجرييب  التنظري  السياسي، أي  التنظري  الضربني من 
فإنه ابملدى الذي تكون    وابختصار،، ولعلهما األكثر تطورا من بني النقاط األخرى.  روع هريدر  بعمق يف

حني    " ) يف  اخلارج من العُمق  – ري عبارة نتشه " السطحي  تستع  سطحية،فيه نظرية هريدر السياسية  
خارجة من السطحية(. وضمن منطق ُُمتلف وأكثر    - تبدو فيه الصيغ املألوفة للفلسفة السياسية ع ميقة 

 أمهية؛ فإن نظرية هريدر ليست سطحية نظرايً على اإلطالق. 

 

 فلسفة الدين   -11

املصاحلة مع أفكار التنوير، خصوصاً األفكار اليت  كانت الفلسفة األملانية يف زمن هريدر ملتزمة بلعبة  
ليبنتز وكانط وهيجل   لقد لعب  والدين )املسيحية على حنو خاص(.  الطبيعي احلديث،  تتعلق ابلعلم 

وهريدر جزء  ن والتنوير  واقرتح كل منهم مصاحلته اخلاصة بني الدي  اللعبة،وشاليرماخر وكثري غريهم هذه  
من هذه اللعبة هو اآلخر. مل تكن هذه ابللعبة املمتعة للفالسفة. لكن حىت القرن التاسع عشر وجدت  

عضلة، واالنتقال من خطاب ُمدافع عن الدين واملسيحية إىل  الفلسفة األملانية الشجاعة  
ُ
للتصدي هلذه امل

فرض هذا األمر قيوداً على فلسفة  ركس ونتشه( فثالني األبرز مها ماملخطاب ينتقدمها بشكل شامل )ا
 هريدر عن الدين وأثر بقيمتها )ينطبق ذلك على الفالسفة املذكورين آنفا(.

بكرة  بصورة عامةمما ينبغي مالحظته أن فلسفة هريدر يف الدين متنورة ومتقدمة للغاية  
ُ
، سواء يف مرحلته امل

ال نتصف، 
ُ
امل يف  انفصال  مثة  تأخرة. كان 

ُ
امل عامي  أو  بني  ابكبريج    1776-1771سيما  ففي 

Bückeburg  عتقد    وأثناء انغماس هريدر
ُ
يف الالمعقول الديين )وهو اجتاٌه يرفض العقل ويؤسس امل

كانت هذه خاصية يتمتع هبا صديقه هامان، وحدث ذلك نتيجة ما ندعوه  الديين على اإلُيان وحده(  
 اليوم ابالهنيار العصيب الطفيف )وهذا موثق يف مراسالته آنذاك( وهو أمر ينبغي إمهاله. 
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ابلرغم من هذه السمات يف فلسفة الدين عند هريدر فإن لديه إسهاماته اهلامة، وهي كذلك ابلنظر  
 ها، أو األمرين معاً.لقيمتها اجلوهرية، وأتثري 

من إسهامات هريدر )املهمة ابلنظر لتأثريها( هي اإلسبينوزية اجلديدة. إن تعاطف هريدر وارتباطه أبعمال  
هلذه األفكار يقع يف كتاب "  الرئيسي    والعرض.  1769سبينوزا يعود يف قدامته على األقل إىل عام  

ريدر هذا العمل أثناء انتشار كتاب ايكويب  نشر ه.  1787املنشور سنة  احملاداثت"    شيء من  اإلله:
Jacobi  "حيث كشف ايكويب عن الفيلسوف والناقد واملسرحي    1785  "رسائل عن مذهب اسبينوزا

بجل  
ُ
والذي منحه هريدر ابلتحديد فائق احرتامه، واعرتف له قبل موته بفرتة وجيزة    Lessingليسنج  امل

صلحة االسبينوزية. حاجج ايكويب بنفسه، وبشكل حاد، أن  أنه ختلى عن املفاهيم األرثذوكسية الدينية مل
العقل، تتضمن بداخلها اإلحلاد واجلربية، وينبغي نبذها   القائمة على  املذاهب    ألجل االسبينوزية وكل 

ومثله    ايكويب،واعتناق الالهوت املسيحي التقليدي. كان كتاب    leap of faithالوثبة حنو اإلُيان  
قد تنازعا حول نعت ليسنج ابالسبنيوزية، ورغم سالمة نواايمها فقد أحدث    عليه،  موسى مندلسن  رد

يؤيد هريدر نعت ايكويب وليسنج له بتطوير  احملاداثت"    شيء من"اإلله:  ذلك جلبة لدى العامة. يف كتابه  
بري لتفادي  نسخته من "االسبينوزية" حني عد ل األصل يف جوانب جوهرية منه، ويعود ذلك بشكل ك

 اعرتاضات ايكويب. 

. ومثل اسبينوزا فإن هريدر يُساوي املبدأ  الواحديةهريدر مع اسبينوزا يف أطروحته األساسية حول    يتشارك
اهتام ايكويب له ابإلحلاد(. ولكن يف حني    التساؤل حول  الواحد الشامل مع اإلله )وهذا ما يستدعي

قوة  أو    قوة    فإن هريدر بدالً من ذلك حُيدده أبنه  اجلوهر  نه  حيدد اسبينوزا هذا املبدأ الواحد الشامل أب
يف  (  1). هذا التعديل اجلوهري يتضمن تعديالت أخرى جيدها هريدر جذابة، وتشمل ما هو آت:  أولية

فإن ُمراجعة    غري فاعل  شيءأبنه    -وهو موضع التساؤل  –حني سعى اسبينوزا إىل فهم مبدأ الواحد  
إىل املبدأ موضع السؤال )= الواحد "املرتجم"(    الفكر تنسب نظرية سبينوزا    (2)  ة.الفاعليهريدر حتيله إىل  

للمبدأ مقاصد، ومبا    أن. على نقيض ذلك يرى هريدر  عقلالأو ذات    املقاصدولكن ترفض املبادئ ذات  
أن فلسفة العقل عند هريدر، يف ُعمومها، تطابق بني العقل والقوة فإن حتديده للمبدأ موضع السؤال أبنه 
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لكن  "اإلله: شيء من احملاداثت"ال يصرح هريدر بذلك يف كتابه  عقل )  أبنهقوة، سيحمل معه تضميناً  
وعقل(    Geistاإلله بصراحة أنه روح  يصف    1798عن روح املسيحية"" بعد سنوات قليلة يف كتاب  

  ( 3)  .فعرب هذه الوسائل يُعيد هريدر اإلله االسبينوزي )وهبذه الطريقة ينقض هتمة ايكويب له ابإلحلاد(
بينما يتصور اسبينوزا الطبيعة بشكل ميكانيكي متسقاً مع ماضيه الفكري الديكاريت )وهذا ما يستدعي 

ابلرغم من عدم درايته مباهية القوى( ُييل إىل تصور القوى تعمل  هتمة ايكويب عن اجلربية( فإن هريدر )
يعتقد هريدر أن نظرية اسبينوزا   (4) .أو ُعضوية )وهو تصور يدين به لليبنتز( حيةيف الطبيعة وأهنا قوى 

متدة  ،األصلية حتتوي ما هو مرفوض من ثنائية ديكارت
ُ
  . فالقوى يف طبيعتها تتمظهر يف حركة األجسام امل

  ، اإللهأي   ، مبين على القوة األوليةيرسم هريدر ُمططاً تفصيلياً للطبيعة بوصفها نظاماً للقوى احلية    (5)
فيتصف    ،ذا النظام الذي تتعارض فيه القوى كي جيذهبا هذا املغناطيسطط يلعب دوراً هاماً يف هوهو ُمُ 

 هذا النظام ابلنمو الذايت ليتجه إىل رتبة أعلى فأعلى من الكمال.

إابن الربع األخري من القرن الثامن عشر وحنو مطلع القرن التاسع عشر جاءت موجة االسبينوزية اجلديدة  
اإلضافة إىل ليسنج وهريدر كان مثة اسبينوزيون جدد مبن فيهم جوته  لتجتاح األدب والفلسفة يف أملانيا: فب

نتيجة   املوجة  وفريدريش شليجل. كانت هذه  ونوفاليس  وهولدرلن  وهيجل وشاليرماخر  تبين  وشيلنج 
قبل  أتثر هريدر ابالسبينوزية  )أدرك جوته  "اإلله: شيء من احملاداثت"  هريدر لالسبينوزية اجلديدة يف كتابه  

   ومن مث فإهنا قد سادت على استدراكات هريدر على اسبينوزا.  ب( الكتاهذا 

ا كان من أمر، فإن إسهام هريدر األكثر أمهية لفلسفة الدين يتعلق بتأويل اإلجنيل. وهبذا الصدد     – وأُي 
الصارمة. كان هذا هو موقفه يف الستينات من القرن الثامن    العلمانيةفإن هريدر ُُيجد    - وكما ذكران آنفاً 

عشر، ففي تلك احلقبة حاجج بشدة ألجل روح جاليليو، وأال يكون للوحي ُسلطانه على العلم الطبيعي، 
بقدر ما كان   الدينية  للروح  فلم يكن هريدر معارضاً  الطبيعي،أيمل  ومع ذلك  العلم  هو  ف  أن يستقل 

؛ فاملعتقدات  التأويلدق على الدين. كما أقام هريدر حالة من التوازي يف استقاللية   ابستقالله هذا قد ُيصا
جنيل نفسه بل إن اإل   ُمقدسة،والشرائع الدينية ال تتدخل يف أتويل النصوص حىت وإن كانت نصوصاً  

ها يف  جيب أن يتم أتويله ككتاب من صنع البشر، وبنفس األدوات اهلرمونيطيقية الصارمة اليت يتم توظيف
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عالية  هذا التأويل، وعليه أال يلج هذه الف  نتيجةأتويل النصوص القدُية األخرى. إن كل تنوير ديين ليتأتى  
 بقي هذا املوقف سائداً عند هريدر حىت مرحلته املتأخرة.  التأويلية بنفسه، مث 

فلم يكن    األخرى،النصوص أما املبدأ العام القائل أبن اإلجنيل ينبغي أتويله بنفس الطريقة اليت تُؤول هبا 
فعرب تبين هذا املبدأ كان هريدر    ابلكامل،كما مل يكن هو سببه    بعده،بقدر ما شاع    هريدرشائعاً يف زمن  

حدثني،واعياً ابتباعه للعديد من علماء اإلجنيل  
ُ
  Michaelisومايكليز    Ernestiمن انفلة إرنسيت    امل

سبب ذلك ختلي  و ومتطرفة أكثر منهم،   متينةفقد كانت علمانية هريدر   كل ٍ . وعلى  Semlerوسيملر 
هريدر عن كل قداسة تُلٍهم املفسر، وفوق ذلك التخلي عن كل فرضية تقول أبن اإلجنيل وهو كلمة هللا  

 جيب أن تصح وتثبت على الدوام )للمزيد من التفاصيل انظر للقسم السادس من ملحق النقاشات(. 

هام عند هريدر يتقارب مع علمانيته الصارمة، وهو إصراره على مقاومة مفسري  و   آخر  هناك مبدأ أتويلي
نسبياً   قليلة  حاالت  )ابستثناء  رمزية  بصورة  املقدس  الكتاب  قراءة  إلغراء  يفاإلجنيل  العهد    كاألمثال 

يف  و جبالٍء حول الكاتب وني ته يف إيصال املعىن بصورة رمزية(    حيث يتضح الدليل من النص   اجلديد،
ُينحنا هريدر، وبتبصر، تشخصياً عاماً عن غواية التفسري    1797  "عن ابن اإلله ُُملص العامل"كتابه  

الرمزي وصعوده: فعرب تغري اتريخ املعتقدات والقيم لدى الناس أدى ذلك إىل التعارض بني ما حتتويه  
تظرون من هذه النصوص  ومع ذلك الزالوا ين  ،النصوص التقليدية وما تتضمنه معتقدات الناس وقيمهم

 مث حُياولون املطابقة بني األمرين عرب القراءات الرمزية.   ،أن تكون صائبة

اكتشافات   للنصوص اإلجنيلية قاده إىل (غري الرمزية)إن التزام هريدر ابلعلمانية الصارمة والقراءة التأويلية 
على العهد القدمي    normalوذات أمهية ابلغة، فقام بتطبيق مناهج أتويل معيارية    اإلجنيل   ختص أتويلية  
ختلفة للعهد القدمي للحد الذي تفوق فيه علىمكنته  

ُ
كل    منجزات  من متييز وحتديد األجناس الشعرية امل

ما    مضطرب يف اإلجنيل، وهذاائف و من سبقه. وجند نفس االلتزام يف استعداده الدائم الكتشاف ماهو ز 
أاتح له اإلتيان مبالحظاٍت أتويلية هامة حول املفاهيم العربية القدُية عن املوت ومابعد احلياة والعقل  
نجزات التأويلية  

ُ
واجلسد، وكون هذه املفاهيم قد تغريت بشكل حاسم مبرور الوقت )للمزيد حول هذه امل

غري    –هريدر للتأويل اجملازي    ( كما إن رفض"يف روح الشعر العربي"   كتابه    انظر على وجه اخلصوص
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من كونه رمزية دينية إىل كونه شعر غزيل    لنشيد اإلنشاد    مسح له ابستبدال التفسري الشائع  - املضمون
 بسيط، وهو ما يُعد سليماً ومقبواًل اليوم. 

التزم هريدر بتطبيق مناهج أتويلية معيارية، تشمل استعداده الدائم    ،لعهد اجلديداب  يتعلق وعلى حنو مشابه  
بوصفهم أفراداً من  الكتشاف الزيف واالضطراب الذي مكنه من التعاطي مع ُكتاب األانجيل األربعة  

  تواريخ وبُغية الربهنة على    ،البشر ال بوصفهم أفواهاً لإلله، وقد فعل ذلك إلدراك االضطراب بني مواقفهم
نتصف مىت  ولوقا  ، جيل بشكل صائب للمرة األوىل )فاألول هو مرقساألان

ُ
واألخري هو يُوحنا(    ،ويف امل

 وقام هريدر بذلك إلعطاء تصور صحيح وواسع عن نشأة اإلجنيل عرب اخلطب الشفوية  
ُ
حتملة  وعالقتها امل

ُمتأخرين بني عامي   احتفظ هبا هريدر يف عملني  إجنازات  ببعض )وهي  يف    1797- 1796بعضها 
 (. ""عن ابن اإلله ُُملص العامل و   "عن ُُملص البشرية "كتايب  

،  بعد فرتة وجيزة من قبل شاليرماخر  إن علمانية هريدر الصارمة وتصديه للتأويل الرمزي قد مت تبنيهما 
هريدر، وأن ُتطبق  الذي أي د مبدأ تفسري النصوص املقدسة على ضوء مؤلفيها من البشر وذلك على غرار  

عليها نفس املناهج اليت تطبق على النصوص العادية، فالتزم شاليرماخر هبذا النهج ال سيما فيما يتعلق  
 ابكتشاف االضطراابت والتزييفات يف اإلجنيل. 

ولكن كما ذُكر آنفاً فإنه مل يعمد    ترحم،منجزات هريدر يف هذا احلقل هلا مسة املأساة الشخصية اليت ال  و 
من أجل  الضمري والفكر يف اإلصرار على استقاللية العلم والتفسري الطبيعي    على اإلطالق إىل متجيد

على خالف ذلك، كان أيمل ويرجو أن هذين  ف تقويض الدين بوجه عام أو املسيحية على حنو خاص.  
أمر فإن هذا   الدين واملسيحية يف هناية املطاف. ومهما يكن من  الضربني من االستقاللية سيدعمان 

ستقل قد أاثر اإلشكال حول الدين ُعموماً واملسيحية  األمل قد خاب  
ُ
بطريقة مؤملة. فالعلم الطبيعي امل

بشكل خاص. كما أن سياسة هريدر يف قراءة اإلجنيل عرب مناهج معيارية تراه جمموعة من النصوص  
فكرية  البشرية مبا يعرتيها من نواقص، قاد ذلك على حنو متزايد إىل تقويض مزاعم اإلجنيل يف سلطته ال

مما    كثريٌ و   (1836-1835  "حياة املسيح")من شواهد ذلك نشر ديفيد فريدريش شرتاوس لكتاب  
 ولن يُرحب به.ريدر أخرياً يف هذا احلقل سيسوءه، أجنزه ه
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 أتثريه الفكري   -12

نجزات الرئيسيةهاحنن أوالء وقد ألقينا نظرة على  
ُ
هريدر، وصران يف موضع أفضل للنظر ال    للفيلسوف  امل

فحني نُطِّل على بداية هذه املقالة    أثرها اهلائل.  على   كي نلقي نظرة   قيمتها اجلوهرية فحسب ولكنإىل  
سنرى التأثري الذي أحدثه يف الفلسفة وما جتاوزها للحد الذي امتد فيه إىل أتسيس نظم معرفية بكاملها  

 السابع من ُملحق النقاشات(.)للمزيد من التفاصيل انظر القسم 

 

 لحق النقاشمُ  -13

 

 دور هريدر يف نشأة اللغوايت واألنثروبولوجيا  -1

التاريخ اإلنساين  "كان هريدر، ال سيما يف كتاب للغوايت    "أفكار يف فلسفة  املعريف  النظام  قد رسخ 
 ضمن املبادئ اخلمس التالية: 

يعتمد الفكر بصورة جوهرية على اللغة، وهو مقي د هبا، أي أن املرء ال ُُيكنه التفكري إال بواسطة    -1
 اللغة، وال ُُيكنه التفكري إال مبا ُُيكن التعبري عنه لُغوايً.

ُثل األفالطونية أو    لغوية )لنعرب املمارسة الفاهيم املعاين وامل تتشكل -2
ُ
حيدث ذلك عرب اإلحالة إىل امل

 األفكار الذهنية والذاتية اليت يُفضلها التجريبيون الربيطانيون(. 

ني احلقبات التارخيية  ال سيما ب  واللغة،  واملفاهيم،ُتربِّز اإلنسانية اختالفات عميقة يف أمناط التفكري،    -3
ختلفة.

ُ
 والثقافات امل

( عرب البحث يف خصائص لغات الناس واختالفاهتا البينية فإن يف ذلك  2( و )1اهيم )بسبب املف  - 4
(  2( و )1طرائق موثوقة وأولية الكتشاف خصائص التفكري واملفاهيم واختالفاهتما من حيث املبادئ )
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املنال حنو طبيعة أمناط تفكريهم    يرتتب على ذلك أن لغات الناس تفتح انفذة جتريبية موثوقة وسهلة 
 ومفاهيمهم. 

)مثل سابقيه من مفكري التنوير( قال أن  "مقالة يف أصل اللغة"يف حني أن هريدر الشاب صاحب  -5
البناء النحوي    األفكاراللغات هي جمموعة من املفردات واملفاهيم، إخل. فإنه يف     [ Bau]شدد على 

ودوره اجلوهري يف اللغات. وكان تصوره عن النحو، يف عمل مبكر، قد أترجح بني افرتاض أن النحو  
تماسكة حول مجيع اللغات وأهنا متلك    األفكارغري جوهري للغة وأنه كوين، ففي  

ُ
طور هريدر رؤيته امل

الثراء املتنوع " يف    من   أخرى النحو ولكن ختتلف متاماً يف بنياهنا النحوي، كما تبدي اللغات أشكاالً   
ويف العالقة والنظام والتوافق بني األجزاء وبعضها، فإن ذلك كله ال يقبل القياس"    [Bau]البُنية اللغوية  

(G6:353). 

اللغوايت احلديثة. مضى فريدريش شليجل بعيداً هبذه املبادئ وطورها   يف  كو نت هذه املبادئ أصول 
وطبق هذه املبادئ ابلتحديد كي يبحث السنسكريتية  .  1808  "حول لغة اهلنود وحكمتهم "كتاب  

موجة كاملة من   أهلم سريعاً  أوروبية( وكان عمل شليجل قد  اهلندو  اللغات  تعلقة هبا )أي 
ُ
امل واللغات 

  Franz Boppاألعمال اهلامة واملبنية على نفس املبادئ العامة هذه. وهذا يتضمن أعمال فرانز بوب  
  مبولت هو وفلهلم فون    Jakon Grimوايكوب جرمي    August Schlegelوأوغست شليجل  

Wilhelm Von Humboldt.   

وما ال يقل أمهية أن فلسفة هريدر يف اللغة والتأويل، يداً بيد مع عدد من املبادئ الفلسفية األخرى اليت  
الثقافية احلديثة. وقد تضمن عدد أساسياً يف والدة األنثروبولوجيا  من كتاابت    طورها، قد لعبت دوراً 

النظام املعريف  ُُمططاً افرتاضياً هلذا    "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"هريدر ال سيما اجملموعة العاشرة من  
ستقبل. كما أن  

ُ
( أن ما 1تشمل ماهو آت: )صة يف هذا اجلانب كثرية وعميقة لإسهاماته اخلايف امل

( تصور  3)  .أ االختالف العقلي واجلذري( مبد2)  .ينبغي الرتكيز عليه يف هذا النظام هو علم النفس
( تبين هرمونيطيقا مؤسسة على إدراك التنوع  4)  . اهلدف من هذا النظام املعريف يكمن يف الفهم ال الشرح

( التشديد وفقاً لروح فلسفته يف 6)  .( التشديد على التجريبية املنهجية يف التأويل5)  .العقلي اجلذري
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( التوصية على  8)  .( التشديد على الشمولية يف التفسري7)  . الثقافةاللغة على الدور األساسي للغة يف
( التشديد على التنوع والتالؤم  10)  . ( املفهوم املميز هلريدر عن الثقافة9)  .املشاركة يف املراقبة واملالحظة

ات  ( التشديد على فهم الثقاف12)  .( العوملة التعددية11)  .النسيب وعدم قابلية القيم للقياس الكمي
 بشكل أفضل.   الذات األخرى وأن من شأن ذلك فهم 

لألنثروبولوجيا   اجلديد  املعريف  النظام  نواة  املفاهيم  هذه  اليت  تؤسس  املركزية  األمساء  وتتضمن  الثقافية، 
أتثريها   األنثروبولوجيا    علىمارست  وبرونيسالف  فرانز  نشأة  األمريكية،  األنثروبولوجيا  مؤسس  ابوز، 

 مالينوفيسكي مؤسس احلقل األنثربولوجي الربيطاين. 

 

 النسبية األخالقية عند هريدر -2

عنها.    يتخلىفإن هريدر كثرياً ما    هريدر،فيما يتعلق هبذه النسبية وعالقتها ابملكوانت األخرى لفلسفة  
اجلمع بني  اول  حيُ   "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتاريخ اإلنساين"فإنه يف كتاب    ابيسر،وكما أشار فريدريك  

وذلك   األخالقيات،بني يُقارن النسبية وفرضية وجود مرتكز لألخالق يسمح يف هناية املطاف بتصنيف 
يرتاجع أيضاً لكن  أفكار مبُماثلة سلسلة من اتريخ الثقافات واحلقب لإلنسان. مث يف كتاب  عرب التوسل  

قب التارخيية والثقافات،  كة يف كافة احلبطريقة أخرى عرب التوكيد على وجود قيمة أخالقية جوهرية ومشرت 
ُُيكن اإلفادة منها كمعيار مشرتك لتقييم أخالق حقبة ما أو ثقافة والقول أبفضليتها أو سوئها طبقاً هلذا  

 . [Humanität] املعيار، وهو اإلنسانية 

 هابطابع  ستحتفظعلى كل حال    ألهنا  حقيقيةُمشكلة  عن النسبية    يف الرتاجعال مُتثل هذه احملاوالت  
ماثلة املنشودة بني العصور املختلفة لإلنسان شكايل )أي األخالاإل

ُ
ق النسبية أو الكلية: املرتجم( وإن امل

وابألخص التناقض الذايت الواضح     obscrum per obscrusهي إما ضرٌب من الشرح الغامض  
الذايت الذي يتضح يف تقييمنا للعصور اإلنسانية  تعمد جتاهل حقيقة قيامنا ابلتناقض    أو من قِّبل اآلخر،  

ختلفة
ُ
عات ملختلف العصور اليت اعتقدان أهنا  ملساواة بني القيم والتطل اب  نقولوعلى وجه الدقة حني    ،امل

التقدمية    ، ذات تطلعات غري أخالقية وأكثر من ذلك فإن  أخالقية.    سنعتربهالكن حني خنلع عليها 
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شرتكة    اإلنسانية    نُشدان القيم ألخالقية 
ُ
سيبدو يف ُمصلة األمر نكوص ايئس حنو أخالق كونية زائفة  امل

الثاقبة والنسبية   التنويريون السابقون على هريدر )مثل هيوم وفولتري( بيد أن حلظة هريدر  تبناها  جتريبياً 
حيث    مسابقة هومريوسكتابه  حق نقداً هلريدر يف  كشفت الغطاء عن هذا اخلطأ )وجه نتشه يف وقت ال

 حاجج ضد متجيد اإلنسانية لدى هريدر وأن هومريوس وثقافته جمَّدا القسوة والصراع والعذاب(.

هي  يف واقع األمر إشكالية يف جوهرها. واملشكلة األساسية معها    هي وأُيا كان األمر فإن نسبية هريدر  
كام التقييمية واملقارِّنة جتاه األخالق األخرى اليت ترفضها وفوق  كبح النفس عن إصدار األحاستحالة  

هذا السلوك. وكما ذكر نتشه يف عبارته املعروفة "أليست احلياة إصداراً لألحكام،    ذلك الضرر املرتتب من
قضااي صعبة كالشريعة  وإذا ما ووجه املرء ب  .القسم التاسع(  ماوراء اخلري والشر:؟ " )والظُلم والتفضيل،  

التقليدية   اهلندية  الشريعة األخالقية    sutti  سويتاألخالقية  أو  ُمكر هة وهي حية(  األرملة  )أي حرق 
لبعض القبائل اليت تعذب أسرى احلرب أو أتكلهم، فهل نتمسك هنا ابلتقييم النسيب "وأهنا جمرد مدونة  

ول أبهنا أسوأ أو أحسن من اليت لدينا" ؟ ولو استطاع املرء أن يُبدي رأيه  أخالقية ُمتلفة وال نستطيع الق
فهل هذا ابألمر اجليد؟ إن اجلواب البادي على هذين السؤالني هو ال. وابلتأكيد، كما الحظنا سابقاً، 

ال ُيتنع عن إصدار    األفكار وخاصة يف أقلها نسبية مثل    – حىت يف أكثر أعماله نسبية    –فإن هريدر  
 كام سلبية حيال الشرائع األخالقية األخرى. أح

حافظة عليها  
ُ
وال يزال اخلطر قائما "كي ال يغرق الرضيع يف مياه احلمام" فحىت نسبية هريدر ال ُُيكن امل

دومنا تعديل ابلنظر لألسباب السالف ذكرها. ولعلها مثلت خطوة ُكربى لألمام حنو الطريق الصحيح،  
وهذا ما أقرتحه يف هذه احلالة. إن هذا " التعديل "   كن الدفاع عنهاكي ُيُ   لكن حتتاج لبعض التعديل 

لنسبية هريدر أال تكون كونية أو موضوعية القيمة األخالقية. وأن  كي أضمن    ،اجلدلاخلاص هو موضع  
مناسبة لسياقاهتا، ولكي تظل ُمتماسكة حيال قيمها األخالقية    – وبشكل معتاد    – تكون القيم األخالقية  

هلم، هب احلُكم على أخالق اآلخرين وفقاً  الفعل واآلن فقط وعرب هنٍج غري كوين وغري  وكي تصدر  ذا 
" ماوراء اخلري والشر: القسم الثالث واألربعون(    إن ُحكمي هو ُحكمي أانموضوعي )كما قاهلا نتشه "  

  – ُحكمنا حنن" )وحنن    هوهم فردية نتشه ُمتطرفة وإشكالية سيقول "إن ُحكمنا  وحىت لو وجد أحد
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أدىن من الكونية(. إن هذا املوقف عادٌل حيال األفكار النظرية لنسبية هريدر، وجُينبنا    – ابلنسبة للبعض  
 تكبد كلفتها الفادحة.  

كربى لنسبيته، مع أهنا اآلن    وفوق ذلك التزال التعديالت تؤيد التسامح الذي ارأتى فيه هريدر فائدة 
تتخذ أسلوابً ُمتلفاً بعض الشيء: ال من خالل اخلروج على نظام التقييمات املقارنة لكافة األخالقيات،  
لكن بدالً من ذلك ستحتفظ النسبية بيقظتها يف احلاالت اليت تتصادم فيها أخالقنا مع أخالٍق أخرى،  

قية غري كونية تتناسب نوعاً ما مع سياقاهتا، ومن مث فمامل  السيما وأهنما تنطلقان عادًة من عواطف أخال 
ناسبحيدث بينهما الصدام احلاد فإن موقف االحرتام والصرب هو 

ُ
 .امل

أن يشكل خطراً  و  املوقف  هلذا  ُُيكن  االعرتاض  ال  أستبق  األخالقية )كي  التزاماتنا  تقويض جدية  يف 
تحمس لبعض املنظرين األخالقيني املعرفيني  

ُ
: أنين هوهنا    يُسعفين  الذي  املثال( فإن  cognitivistsامل

ال  فإن هذا االلتزام لولدي    اآلخرين، عندما أحب ولدي، وعندما يدفعين األمر لتفضيله على األوالد  
جيب أن يزول من جانيب )وهذا ما ينطوي عليه احلس السليم( وكذلك ألن لآلابء واألمهات تفضيلهم  

عالوًة على    ،يعين ذلك أن ولدي هو موضوعياً أفضل من سواه  من مث الو   ، اخلاص أبوالدهم على الدوام
 .هلم  أن تفضيل اآلابء اآلخرين ألبنائهم سيؤدي أدواراً هامة
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"حنو  ابلرؤية القائلة أبن التاريخ ال ُيلك معىن معلوم. وأصر هريدر عالنية يف  متاماً  كتاابت هريدر  ال تلتزم  
" على أن للتاريخ غايته العامة، وأن هذه احلقيقة )وهي ُمتلفة عن  فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين

  قكار األهذه الغاية( متميزة عن البناء الرتاكمي والتارخيي للثقافات بعضها فوق بعض، وكتاب    طبيعة
بفضل اإلدراك الثابت واملستمر لـ" العقل"    تُيضي يف سرد قصة طويلة يف أثر الغاية التارخيية وكيف تكو ن

مل يغادر هريدر ختوم الشك العميق حتت هذا السطح، وهذا ما يتضح  و "اإلنسانية". وعلى كل حال  
عرب شعاره البريوين   وبشكل ساخر  فالعنوان يستنكر ذاتياً  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"يف 

)الشكاك: املرتجم( ويرتدد بني مناذج ُمتنافرة يف اجتاه التاريخ )هل هو تقدمي أو تقدمي دائري أو دائري  
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ُحجة من    وحاول بشكل غري مقنع يف رد  ذلك،وحتمس هريدر ابخلوض يف  ؟(  أو حىت تراجعيحبت  
سيكتب    1781- 1780عام "رسائل الهوتية"  يشك بعدم غائية التاريخ )بعد سنوات قليلة يف كتابه  

من اجللي يف كتاب  (. و [G9/1:438]هريدر عن التاريخ واصفاً إايه بـ" كتاب التفاهة لكل اإلنسانية"  
نصوص  األفكار  مع  يتناقض  التاريخ  غائية  عن  األساسي  هريدر  موقف  األأن  على  ليت  اخرى  ه  تصر 

هريدر   موقف  إن  الكايف(.  السبب  مع  يتناقض  الذي  )األمر  التاريخ  يف  الغائية  التفسريات  الجدوى 
األساسي هذا قد أثر ابلتأكيد على بعض من تبعه )خاصة هيجل( ولكن مع تريث أكرب يف مواجهة  

 النزعة الشكية اليت متثل أحكامه الفلسفية األفضل.  

ا أبفكاره عن  يتعلق  تأخر وفيما 
ُ
امل أعمال هريدر  الكايف كانت  الشكاك  لسبب  ملوقفه  وفية  بقيت  قد  ة 

كان هريدر  أفضل.  فلسفي    يف هذا الوقت ومن أجل خطاب  تنقيحهالكن مع  "  الغاابت احلرجةيف"ا
بكر    –الناضج  

ُ
حول دور السبب    العام     يتبىن الشكية بشكلها  – على خالف ماكان عليه يف زمنه امل

الكايف يف التاريخ. على نقيض ذلك كان هريدر ُيصر على كون التاريخ ُمكوماً ابلسبب الكايف وأن علينا  
جناح هذا    مدى ُُماولة الكشف عنه وعن سبله اخلاصة ما أمكننا. لكن بقي هريدر شكاكاً للغاية حيال  

ي أو حىت جتاه توقعاتنا حنو املستقبل وإمكانية  املشروع واملسافة اليت ُُيكن قطعها حنو تفسري حقيقي للماض
املوقف هلريدر يكمن يف شكه حول   الرئيسي خلف هذا  السبب  إن  به.  األفعال واألحداث  حتكمنا 

التارخيية الكربى وأهنا ليست نتاج عامل واحد أو حىت عوامل قليلة ُُيكن حتديدها )كما يزعم املؤرخون  
ج االلتقاء بني فرص ومُمكنات هائلة العدد ومن عوامل وأسباب  السياسيون والعسكريون( ولكن هي نتا 

للُمؤرخ، فبعض العوامل مثاًل اتفهة للغاية كي  كثري منها جمهول ابلنسبة لألفراد وغامض ابلنسبة    ُُمتلفة،
ُتسج ل، وبعضها عوامل نفسية فشل املؤرخ يف الكشف عنها للجمهور أو تعمد إساءة عرضها أو كان  

 ا وهي مدفونة يف عقله الباطن.على غري وعي هب
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تعلقة حول ما إذا كان مثة  1هبذا الصدد: )  مُشكلتني ُييل هريدر إىل التعامل مع  
ُ
شكلة امل

ُ
فيما   معىن( امل

( وُمشكلة التضارب  2يبدو لنا فوضوايً والهنائياً من التغريات بني عصر وآخر )أو بني ثقافة وأخرى(؛ ) 
وهذا ما يُفاقم يف أقل  بني الرؤى يف كل القضااي وسط التاريخ )أو املقارنة بني الثقافات املتعددة(    املتكرر

ستعصية على احلل واليت تدفع املرء حنو "تعليق"  
ُ
األحوال من املصاعب الشكية القدُية حيال النزاعات امل

 رأيه. 

 Ernstأسهم إرنست ترولتش  منا. ُمشكلة  بينما ال تزال املشكلة الثانية هت  األوىل،لقد نوقشت املشكلة  
Troeltsch    وقد رآها هريدر بوضوح قبله. صمم هريدر على جتنب هذا  العشرين  يف خوضها يف القرن

شكلة من مصدرها ونزع  كان لديه اسرتاتيجيتان  ف  الشكية؛النوع من  
ُ
رئيسيتان وأوالمها هي ُماولته حلل امل

، وتتوفر  سانحفتيلها عرب احملاججة على وجود أرضية ُمشرتكة بني احلقب املختلفة والثقافات أكثر مما هو  
حيث حاجج هريدر )كما هو مذكور آنفاً( أبن املعايري   "الغاابت احلرجة  "   هذه االسرتاتيجية يف كتاب

ختلفة  
ُ
وعلى وجه التحديد تتمثل    "أفكار  "  للجمال متلك وحدة ابطنة، وتلعب دوراً مركزايً يف كتاب امل

الثانية فهي تسليم هريدر   اسرتاتيجيته  أما  قيمة أخالقية مشرتكة.  شكلة  "اإلنسانية" بوصفها 
ُ
امل بوجود 

حني  ين اإلنساين"  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكو بصيغتها الصعبة مث التجاوب مع النسبية: ال سيما يف  
ختلفة وثقافاهتا  

ُ
القيم األخالقية واجلمالية واالئتمانية وكوهنا ترتبط حبقبها امل حاجج بشأن األسئلة عن 

وأهنا متساوية يف صحتها وملا تنتمي إليه من مراحل وثقافات، ابلتايل ليس من مربر للتفضيل الرتاتيب  
 جح بني هاتني االسرتاتيجيتني. فتأر   "رسائل يف تقدم اإلنسانية"بينها. أما كتاب 

أي التوكيد على وجود ُمشرتكات    فاألوىل،ليس من هاتني االسرتاتيجني ما يشفي الغليل يف هناية األمر.  
على الرغم مما تبدو عليه من جاذبية أخاذة لدى الفالسفة الناطقني  هي جمرد اسرتاتيجية ايئسة )عميقة،  

وماهو    التجرييب بشكل سافر،اسرتاتيجية تصادم الدليل    وهيابإلجنليزية ممن تنقصهم الدراية التجريبية(  
حول  منها عن الدليل التجرييب، مثل كتاب    األفضلأكثر من ذلك أهنا تصادم أحكام هريدر التأويلية  

ومواضع أخرى حيث مل تتغري القيم األساسية عرب التاريخ فحسب وإمنا انقلبت يف بعض  تغري الذائقة  
 احلاالت.  
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وأما اسرتاتيجيته النسبية والبديلة فهي أكثر إاثرة لالهتمام وإن مل تسد الرمق هي األخرى )حىت فيما  
اليت بدت آفاقها أفضل لديه( ولعل املشكل رب مع هذه االسرتاتيجية ذات شقني،  ة األكيتعلق ابلقيم 

أواًل وكما نوقش سابقاً أنه يستحيل من الناحية النفسية احلفاظ على النسبية وما هو  فأحدمها رآه نتشه:  
منا الالمباالة.    يتطلبأكثر من ذلك أن احلفاظ عليها ضار. واثنياً إن ظاهرة التنوع العميق يف القيم   

بال شك أنه ما من قيم كونية أو موضوعية، بيد أهنا ترتكنا مع خيار    فمع هذه االسرتاتيجية يتبدى لنا
وفقط عرب وعي  نحكم على قيم اآلخرين وفق رؤيتهم  مباالة: أي احملافظة على قيمنا لبديل أفضل من الال

)" إن حكمي هو حكمي أان" نتشه( أو بعبارة أقل فردية "إن حكمنا  ذايت غري كوين وغري موضوعي  
 ولفظة )حنن( هنا أقل من الكونية.   هو حكمنا حنن"

 هريدر وحقوق اإلنسان  -5

مبثابة عصر عظيم ملفاهيم " احلقوق " بشكل عام   عشر،السابع عشر والثامن  املنصرمان،كان القرانن 
 les droits de"، " البشروفق صيغة حقوق " كل  و"حقوق اإلنسان" على حنو أخص )

l’homme )" :إعالن االستقالل  ( و 1689)  وثيقة احلقوق اإلجنليزيةوانظر على سبيل العينة
إعالن حقوق  ( و 1791)وثيقة احلقوق ( وأيضاً 1789-1787)الدستور ( و1776األمريكي ) 

 (.  1789الفرنسي )  اإلنسان واملُواطن

تعاطف مع الثورتني األمريكية والفرنسية  بزمنه،هريدر ذو التعليم الراقي  
ُ
، كان ابلتأكيد ُمتآلفاً مع مفهوم  وامل

والذي كان موقفه فيه على كل حال ُمتذبذابً.  " Menschenrechte"حقوق اإلنسان، أو ابألملانية  
-1784  "أفكار يف فلسفة التاريخ اإلنساين"هلذا فمن يقرأ كتابيه املتعلقني هبذا املوضوع فكرايً وزمنياً أي  

اإلنسانية"  و  1791 تقدم  أجل  من  فمن انحية    1797-1793  "رسائل  فيه هكذا:  األمر  يبدو 
يتعاطف هريدر كثرياً مع الثورتني األمريكية والفرنسية، ويتبىن "اإلنسانية" كمثال أعلى أخالقياً وسياسياً،  
ويكتب طبقاً لذلك بشكل مطول وبعاطفة جياشة ضد االستبداد واالمربايلية واحلرب وكل أنواع األذى  

اإلواالضطها واستغالل  آخر،  د  إلنسان  كتمل  مث  نسان 
ُ
امل غري  "يف كتابه  األفكار  الكنيسة  "  يهاجم 

القيم هذه  انتهاك  يف  واترخيها  اإلصالح    ،الكاثوليكية  إىل  ابإلشارة  الكتاب  إلهناء  خيطط  وقد كان 
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اإلجنليزية. أما من الناحية الثانية فيتجنب هريدر   وثيقة احلقوقالربوتستانيت على النقيض ومتهيده لظهور  
  وبشكل واضح استخدام املصطلحات القائمة واجلاهزة كمفهوم "حقوق اإلنسان" وذلك بغية إيضاح 

؛ فهو من جهة يلتزم وحبماس مع املعايري اجلوهرية ملفهوم "حقوق اإلنسان" ولكن من جهة أخرى  ماهيتها
 لديه شكوكه حيال املفهوم نفسه.  

بنا   الذي جيدر  األمر  فحسب ولكن ألنه  والتاريخ  السرد  بسبب  ال  لالنتباه،  مثري  التذبذب  هذا  إن 
اليت تقف خلف ارتياب هريدر    -أو على األقل االحتماالت   –مشاركته مع هريدر. ما هي األسباب  

 هبذا املفهوم ؟ )مبا إنه ال يفصح كثرياً عن هذا األمر(.

اهنمك هبا هريدر وختص مفهوم " حقوق اإلنسان " ومنها ما يتعلق  اليت    اهلواجسمن    جمموعة  ُهناك
. ساد التصور يف القرن الثامن عشر عن حقوق  القانونابالرتباط اجلوهري بني هذا املفهوم، ومفهوم  

للنظام   اليت  مجمو فالقانون يتم تصوره ك ،  الطبيعيأو    اإلهلياإلنسان وانتماؤها  الكونية  املعايري  عة من 
  إعالن االستقالل ه أو مت ترسيخها يف النظام الطبيعي بطريقة أو أبخرى. فمثالً كان ُكتاب  أرساها اإلل

أمهل ُكتاب   األمرين، يف حني  تبنوا كال  قد  واملُواطناألمريكي  اإلنسان  حقوق  اإلله    الفرنسي  إعالن 
القرن السابع  واحتكموا إىل القانون الطبيعي وحده. وفوق ذلك فإن مفهوم حقوق اإلنسان قد برز أواخر  

قانون  لتأطري  الخصوصاً، ووسط سياق    الوضعيعشر ومطلع القرن الثامن عشر وسط سياق القانون  
إن   احلقوقدستوري جديد.  االستقالل  و  اإلجنليزية،   وثيقة  و إعالن  مع    الدستوراألمريكي،  األمريكي 

لحقة به،  وثيقة احلقوق
ُ
 مجيعها هذه السمة. أبرزت، قد  الفرنسي إعالن حقوق اإلنسان واملُواطنوامل

ما من ريب أن الرتابط اجلوهري بني مفهوم حقوق اإلنسان ومفهوم القانون كان واضحاً لدى هريدر،  
  تعين   اليت  Reichtال بسبب التاريخ الذي مت ذكره فحسب ولكن بسبب املعىن األملاين لكلمة حق  

 .هي األخرى القانون  وتعين  droitوكذلك يف الكلمة الفرنسية للحق   lawأيضاً القانون 

وفيما أعتقده أن هريدر يرفض كل مفهوم قانوين عن " حقوق اإلنسان " من حيث املبدأ، ولننظر أوالً  
حنو تصور حقوق اإلنسان وأهنا قانون إهلي أو قانون طبيعي. سريفض هريدر استنباط احلقوق ُمباشرة من  

هلي ألسباب متاثل رفضه نسبة اللغة أو أية ظواهر طبيعية أخرى إىل اإلله ُمباشرة. ماذا عن  القانون اإل 
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مفهوم حقوق اإلنسان كقانون طبيعي؟ سيمتعض هريدر على حد سواء حني يُنظر إىل احلقوق بوصفها  
الشهري   يف كتابه  ماينيكه  فريدريش  مضى  التارخيي"قانوانً.  املنظور  صعود  [  1936)]  "التارخيانية: 

يف وصف إطاحة هريدر مبفهوم القانون الطبيعي أبنه أحد أعظم منجزاته الفلسفية )ومن مث    (1972
أهم أفكار هريدر وأكثرها أصالة وقيمة  فقد بش ر بتارخيانية جديدة ختص القيم(. التقطت قراءة ماينيكه  

حنو فلسفة اتريخ هتتم  "  ( و1766)   "حول تغري الذائقة"وأتثرياً، وهي أفكار سادت يف أعماله مثل  
اإلنساين"   من  1774)ابلتكوين  وأجزاء كثرية  اإلنسانية"  (  تقدم  حنو  (.  1797- 1793)"رسائل 

القيم   أبن كل  والقائل  الطبيعي  القانون  تقليد  ضد  أفكاره  من  املوجة  هذه  عرب  وحبدة  هريدر  حاجج 
واالئتمانية(   اجلمالية  القيم  )وكذلك  )األخالقية  قيم  (  1هي كالتايل:  احلقب  إهنا  بني  بُعمق  متنوعة 

( مثة تنوع كبري يف العواطف األخالقية  2)  .والثقافات ونوعاً ما ابلنسبة لألفراد من نفس احلقبة والثقافة
 )ال حيدث ذلك عرب األوامر اإلهلية أو بُنية معيارية مستمدة من الطبيعة(.

إهلي اإلنسان كقانون  حقوق  مفهوم  حيال  ُمتشككاً  هريدر  لديه   سيظل  ستتساوى  طبيعي، كما  أو 
هو اآلخر. ملاذا؟ إن السبب األهم لدى    الوضعيالشكوك جتاه التقارب التقليدي بينهما مع القانون  
ُثل    هبا،كظاهرة عميقة مع ضرورة أن يتقيد    هريدر هو أن القانون الوضعي خيتلف عن األخالق

ُ
وإن امل

ستوى العميق من األخالق. ووضح هريدر هذا  اليت يتضمنها حقل " حقوق اإلنسان " تنتمي إىل امل
وأخالقهم،  املوقف يف "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية" حيث انقش القضية واتصاهلا بقوانني الرومان  

 اآليت: ُمستنتجاً 

  Menschenrecht" علينا أن نتبىن مفهوم اإلغريق والرومان عن األخالق، فإن حقوق اإلنسان  
 .(G7:151–3)تصيبنا ابلقشعريرة" 

ُثل األخالقية يف جمال  
ُ
أخرياً وبينما ال يذهب هريدر بعيداً للحد الذي ينفي فيه مشروعية استكمال امل

حقوق اإلنسان وأتطريها ابلقانون، فإنه مع ذلك يقلق حيال هذا التقنني وإضعافه حلقوق اإلنسان بطرق  
رض هريدر األخالق البسيطة  هذا القلق حيث عا  "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"شىت، وقد تضمنت  

عقد والذي جاء بعدها.
ُ
 للقبائل اجلرمانية ُمفضالً عليها القانون الروماين امل
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ُثل األخالقية اجلوهرية  هلذه األسباب مجيعها حُياول هريدر العثور  
ُ
حرتم بني  اليت حتكم التعامعلى امل

ُ
ل امل

أبطال " حقوق اإلنسان " وفق مفهوم " حقوق    – يف األساس    – الكائنات البشرية، كما يُشارك هريدر  
األخالقي   املفهوم  تردد  بال  هريدر  يُفضل  عنه  وعِّوضاً  ضللة، 

ُ
امل القانونية  مضامينه  رغم   " اإلنسان 

 لـ"اإلنسانية".

وأييت نقده    اإلنسان " وكوهنا إهلية أو قانوانً طبيعياً،  قد يبدو مثرياً للجدل نقد هريدر ملفاهيم " حقوق 
بينها وبني القانون الوضعي، وهو نقد له وجاهته، فيفرض هذا األمر  حبكم الرتابط احلميمي    هلذه املفاهيم 

ُمشكلة مصريية أو حىت ُمهلِّكة ملفهوم " حقوق اإلنسان " ابلنظر لرتابطه املفهومي الوثيق مع القانون.  
حتملة جتاه مفهوم " حقوق اإلنسان " الذي أدى به لتفضيل مثاله اخلاص  فلهريدر  

ُ
ُماوفه العديدة وامل

عن اإلنسانية. إن مفهوم " احلُقوق" يتضمن يف جوهره مفهوم " نيل " احلقوق، ومن مث يستجلب معه  
هريدر فإن  يساري كما هو حال    /ترابطاً مفهومياً مع املؤسسة القانونية للمِّلكية. ومن منظور مسيحي

 هذا االنسجام املفهومي مع املِّلكية سُيحتم رفض هريدر له.

اايت أخالقية أخرى    –أو رمبا يهدم    –وما هو أكثر من ذلك أن مفهوم " حقوق اإلنسان " يتجاهل   ِحِّ
وهامة. فمنذ ظهور هذا املفهوم وحىت اليوم مت توجيه هذا املفهوم وبشكل أساسي حلماية األفراد من أذى  

يهتم ابلقدر نفسه حبماية األفراد من األذى  . يعتقد هريدر وجبدية أن هذا هام للغاية. لكن  محكوماهت
كاحلرب، واإلمربايلية، واالستعمار، واالستعباد، واالستغالل االقتصادي، وهلم جرا.    الوافد من اخلارج

ي أنه  أسوأ  هو  وما  حاالته،  أفضل  يف  انقصاً  يبقى   " اإلنسان  حقوق   " فمفهوم  إلساءة  هلذا  تعرض 
االستخدام بشكل خطر وضار: فهو مفهوم جاهز لتشتيت االنتباه عن ُصنوف إيذاء الناس من قبل  

للُمعتدين،  املشروعية األيديولوجية    لتأمينهقوى خارجية كما هو حال احلرب واإلمربايلية، بل ويصل األمر  
 ."ابلتكوين اإلنساينسفة اتريخ هتتم حنو فل " أل ف هريدر وهبذه الروح كتابهف

و  للفلسفة  العاملي  الثوب  احلرية    ةبُم"إن  وضد  احلقيقة  والعدوان ضد  االضطهاد  خُيبآن  قد  اإلنسانية 
 .(HPW 351) يتمناه قيصر بورجيا " متاماً كما أي  الشخصية للبشر واألراضي واملواطنني والناس،  
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من البشر    هذه الناحية ُيتد ملا هو أبعد  فتعاطفه من  األخالقي،مثة ما يلفت االنتباه يف منظور هريدر  
الريبة حنو مفهوم " حقوق   ليشمل احليواانت هي األخرى، وإن رجاًل يتبىن هذا املوقف سينظر بعني 

 اإلنسان". 

اعرتاضاته اإلضافية على مفهوم " حقوق اإلنسان " واليت تتقارب مع  يف تغذية  أخرياً فإن هلريدر مصادره  
يقدم هريدر مفهوماً  "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"  مواضع عدة من كتابه     ففي   السابقة؛اعرتاضاته  

لك ضمن منطق أن حق أحدهم هو واجب الطرف  ال حيدث ذو   ،الواجباتاحلقوق تستلزم  ُمقنعاً يف أن  
اآلخر على الدوام، وإمنا أيضاً ضمن منطق أن األفراد الذين ترتبط هبم الواجبات واليت أيخذوهنا على  
ُممل اجلد، وحدهم من ُيلكون احلقوق. إن هذا املفهوم وبال شك ُيلك منطقيته يف السياق القانوين  

ستنبط  
ُ
منه. لكن مثة نتائج ُمؤسفة للغاية حني ينتقل املفهوم إىل الفضاء  ملفهوم " حقوق اإلنسان " امل

األخالقي يف صيغة تعاليم " حقوق اإلنسان ". فإن من شأن ذلك توسيع نطاق احلماية األخالقية حنو  
  تتضمن ال قد  األخالق يف ثقافتهم ف واجبات،ما يتعلق هبا من  يبلغونأفراد ال ُيلكون هذه احلقوق وال 

 قوق اإلنسان، أو ألهنم قاصرون أو ُمعاقون عقلياً، وهذا ما قد يُوقع يف فوضى املفاهيم.  االلتزام حب

هذه إذن أسباب إضافية )أو حىت أسباب ُُمتملة( خلف إعراض هريدر عن مفهوم " حقوق اإلنسان "  
 وتفضيله ملفهوم " اإلنسانية " بدياًل عنه.

 

 علمانية هريدر  -6

  سبق )أهم علماء اإلجنيل ممن    Ernestiدر من خالل مقارنته مع إرنسيت  ُُيكن النظر يف علمانية هري 
 " التفسري التقليدي للعهد اجلديد "ذكرهم، وأكثر من انل تقدير هريدر(. كان كتاب إرنسيت العظيم  

Institutio interpretis Novi Testamenti  (1761)    والذي حظي بثناء خاص من
ُمؤيداً للعلمانية    البداية،يف    العمل،  هذا  للعلمانية موضع السؤال هنا. يبدوهو البيان الرئيسي    هريدر،

وبشكل يتطابق مع روح هريدر، وحُياجج يف وجوب تفسري الكتب اإلجنيلية بنفس الطريقة اليت تفسر هبا  
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دم  ى كل حال كان الكتاب كلما تقُُيكن تعلم أية حقيقة دينية تتضمنها. وعل  ابلتايل النصوص الدنيوية،  
   . يزداد غموضاً 

قدس والتفسري:  هبذا الصدد  من املهم أن منيز  
ُ
بني سؤالني ُُيكن طرحهما خبصوص العالقة بني اإلهلام امل

قدسة أن يعتمدوا على إهلام مقدس  1)
ُ
)مثل روح القدس( الذي    خيصهم ( هل ُُيكن لقراء النصوص امل

( هل ُُيكن للقراء أن يفرتضوا يف تفسرياهتم  2ري؟ )ُينحهم التفسري السليم بدالً من الطرائق املألوفة للتفس
  – على الدوام ومتسقون مع أنفسهم؟ لقد اتضح  الذين تُلهمهم القداسة هم ُُمقون  ُكتاب النصوص    أن  

(  1أنه قد مضى لألمام حنو العلمانية وذلك ابإلجابة على السؤال )  –موقفه  تفاصيل  حني طور إرنسيت  
( أوقعه يف تناقض فج مع التزامه الرئيسي يف تفسري  2( وفشله يف النفي للسؤال )2) وليس السؤال  ابلنفي  

النصوص املقدسة بنفس الطريقة اليت تفسر هبا النصوص الدنيوية )ابلتأكيد وكما تضمنت أفكاره تفسري  
مما يبدو أنه افرتاض صحة النصوص ابلكامل وعدم اشرتاط متاسكها( و   عدمالدنيوية وإمكانية  النصوص  

الذي يهدف إىل الدفاع عنه يف  الكتاب املقدس، وأن يُرفض التزييف  الطرق عن    بشىت ال ُُيكن الدفاع  
نه أجاب  التفسري. أما هريدر الشاب فكان على نقيض ذلك متقدماً أبعد من إرنسيت يف العلمانية، أل

ابلنفي املستمر، ومن مث، خبالف إرنسيت، قد ظفر مبوقف ُمتماسك ُُيكن الدفاع عنه. وما    السؤالني على  
هو أكثر من ذلك أن تفسريات هريدر لإلجنيل تتوافق مع موقفه النظري بشكل يدعو لإلعجاب، ال من  

قدس واستبداله ابلتقنيات التأويل
ُ
ية العادية فحسب، ولكن أيضاً من  انحية رفض االعتماد على اإلهلام امل

 العهد القدمي والعهد اجلديد على السواء(.  ملواقف اإلجنيل ابهلشاشة والزيف )أي خالل وصفه املستمر  

  

 أتثري هريدر  -7

يف السابق، وهو أن هريدر من أرسى أطروحتني ُكربيني أسستا الفلسفة احلديثة للغة  لنبدأ أوالً مع ما ذُكر  
كما افرتض كثريون(. أي األطروحة القائلة ابعتماد الفكر التام على اللغة    Hamman)وليس هامان  

مارسة اللغوية. إن هريدر من خالل هاتني األطر 
ُ
وحتني  وتقي ده هبا، وأطروحة املعىن وتكوُّنه من خالل امل
اللغة )ابإلضافة ألطروحة اثلثة( يداً   العقلي اجلذري بني بيد  يف فلسفة  الثوري لالختالف  مع إدراكه 
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األفراد، قد أسس نظرية التأويل احلديثة أو " اهلرمونيطيقا " واليت أخذ هبا شاليرماخر يف ُُماضراته الشهرية  
. إن  Boeckhي من قبل تلميذه بوك  أعيدت صياغتها بشكل منهجوهي النظرية اليت    الباب،يف هذا  

هريدر هو من أسهم بشكل جوهري يف أتسيس األصول املنهجية للدراسات الكالسيكية األملانية يف  
بوك( وهذا ما مك ن من إجناح هذا احلقل  على منهجية شاليرماخر و   استندتالقرن التاسع عشر )وقد  

ى. إن هريدر ومن خالل نظريته اجلديدة  من الدراسات وما تالها من مناهج ودراسات كالسيكية أخر 
يف التأويل واكتشافاته التفسريية الدقيقة يف اإلجنيل، هو من أسهم بشكل جوهري يف تطور الدراسات  

واملبادئ املالئمة لتأويل    النصوص،اإلجنيلية احلديثة. إن هريدر بتعرفه على خاصية تشابه الفنون املرئية مع  
فن احلديث. إن هريدر مرة أخرى، وعلى أساس فلسفته  من تطور أتريخ القد مك ن    الفن، هذا النوع من  

النظرية الثورية اجلديدة يف "    العقلي اجلديدة يف اللغة جبانب إدراكه لالختالف   اجلذري، قد طور أوالً 
اليت أثرت ال يف نظرية الرتمجة وحدها وإمنا تطبيقات الرتمجة أيضاً،    foreignizingالرتمجة  تغريب "  

(. إن Antoine Bermanنظرية ال تزال ابرزة حىت اليوم )مثال ذلك يف عمل أنطوان بريمان    وهي
التارخيية   احلقب  واللغة عرب  الفكر  العميق يف  للتنوع  واكتشافه  اللغة  فلسفة  أطروحاته يف  وعرب  هريدر 

ختلفة  
ُ
  للغة، الُبىن النحوية    وإبدراكه للدور احملوري للنحو يف اللغة ومدى التنوع العميق يف   والثقافات،امل

ا أهلم فريدريش شليجل  ومنهجه  قد  ختلفة، 
ُ
امل التفكري  اللغات ومتكينها ألمناط  البحث يف  لتجرييب يف 

وآخرون يف أتسيس اللغوايت احلديثة. إن هريدر بفلسفته اجلديدة عن اللغة ونظريته    بولتمهوفلهلم فون  
من أكثر  أجنز  قد  مهمة،  أخرى  إسهامات  مع  التأويل  احلديث    يف  املعريف  النظام  أتسيس  يف  غريه 

 لألنثروبولوجيا الثقافية. 

إن أتثري هريدر هائل على املفكرين من ذوي القامة الرفيعة. مثل جوته الذي حتول من جمرد شاعر موهوب  
بكر ألفكار هريدر عليه. يرجع ذلك  وتقليدي يف سنواته ا 

ُ
ستمر وامل

ُ
ألوىل إىل فنان عظيم بفضل التأثري امل

بينهما يف سرتاتسبورج سنة   اللقاء األول  التحديد إىل  لعقود    1770على وجه  امتدت  وعرب صداقة 
عديدة كان هريدر فيها سبباً يف تنامي التزام جوته ابلواحدية االسبينوزية جنباً إىل جنب مع شغفه ابلعلوم  

بكر واجته حن
ُ
امل حافظة يف شعره 

ُ
امل ابتعد جوته عن الشكالنية  الطبيعة واإلحساس  الطبيعية، مث  و شعر 

)يرتبط هذا الربانمج خصوصاً بفكر هريدر يف تلك احلقبة أثناء لقائهما األول مطلع السبعينات من القرن  
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وأن    Ossianوأوسيان    ،وشكسبري  ،والرتاجيداي القدُية  ،الثامن عشر( ويشتمل على ُمبة هومريوس
وابلتأكيد فقد    ،وأن يُهت م ابألدب العاملي   ،ابلعوملةوأن يُلت زم    ،تُؤخذ قصص الناس العاديني يف االعتبار

اليت حتمل نفس االسم وُصممت بشكل كبري على    Faustتطورت شخصية فاوست   عرب املسرحية 
 غرار شخصية هريدر. 

العلم    أثر هريدر بصورة عميقة على نتشه، يصدق ذلك على فلسفة اللغة لدى نتشه اليت كتب عنها يف 
واضع أخرى، حيث تبىن نتشه نسخة ُمعدلة من موقف هريدر يف أن الفكر  ( وم 1887- 1882)املرح  

جتمعُمعتمد على ال 
ُ
عتاد يؤكد    لغة وابلتايل يعتمد على امل

ُ
على نقيض    –والنفس )مع أن أسلوب نتشه امل

جتمع( كما تبىن نتشه    -هريدر
ُ
تصور هريدر حول الطبيعة  أن مثة فكٌر عميق ال يعتمد على اللغة وال امل

  وذلك يف املرتجم(    -اجلنس على العامل )التذكري والتأنيث على سبيل املثال إسقاط    للغة،العميقة  زية  الرم 
حفز  إ  "الشيء"واليت قادتنا من    ،الكثريةالفردية  و النحو ويف التحوالت اإلبداعية  

ُ
  ، إىل الفكر مث اللغةىل امل

  ،عن الصورة( مع هريدر )1873  عن احلقيقة والكذب ضمن منطق أخالقي عالنتشه:  )قارن هنا  
ورفض لكل    dualismلثنائية  حيح أن فلسفة العقل عند نتشه تتضمن رفض ا(. صواخلرافة  ،والشعر

 ل ك ات العقلية )ال سيما اإلدراك واإلرادة أو العواطف(  
هنا فلسفة تشدد على  إال أتقسيم حاد بني امل

ى فلسفة نتشه عن التاريخ وما تتضمنه من التزام  يصدق علكما  الالوعي وتصر على الفردانية النفسانية.  
التارخيية والثقافات واألفراد واستخدامه للمنهج الوراثي    العقلياتابالختالف اجلذري بني   عرب احلقب 

بغية تسليط الضوء على املقارابت احلديثة، هي منهجية ُمشتقة من منهج هريدر الوراثي. كما يصدق  
التارخيية    على فلسفة نتشه األخالقية حيث  التنوعات  العاطفية واإلصرار على  للنزعة  املعقدة  الصياغة 

خدمة   وظائفها يف  وفق  لألخالقيات  األخالقية وشرحه  العواطف  يف  والتعارضات  والفردانية  والثقافية 
 هذا كله، ُمستمد من هريدر.  و جمتمعات ُمددة وأمناط معينة من احلياة، وتطبيقه للمنهج الوراثي. 

فون  مثة فالسفة   فلهلم  مثل  التاسع عشر ممن أتثروا هبريدر بصورة عميقة.  القرن  آخرون ومهمون يف 
وفلسفته   Bildungمبولت ودينه الكبري جتاه هريدر يف فلسفة اللغة واللسانيات ومثاله عن التعليم و ه
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.  للتاريخ والعلوم اإلنسانيةيف مقاربته  بديٍن ثقيل هلريدر    Diltheyالليربالية السياسية. أيضاً يدين دلتاي  
 (. هومبولتسياسية )بشكل كبري من خالل حىت جون ستيورت مل يدين هلريدر يف فلسفته الليربالية ال 

وأُيا كان األمر فمن أجل أن نرسم لوحة عن أتثري هريدر اهلائل علينا ُمناقشة جانب مهم من هذا التأثري  
حلركات الفلسفية املهيمنة على الفلسفة األملانية يف  بتفصيل أكثر: إن دور هريدر األساسي يف تطور ا

لظهور   لقد أرهص هريدر وبشكل كبري  املابعد كانطية.  واملثالية  األملانية  الذي تاله كالرومانسية  اجليل 
 هاتني احلركتني ومل يكن هلما أن تربزا من دونه. 

فيها هريدر    اليت لعب  األملانية  الرومانسية  فريدريش شليجل   جوهرايً   دوراً لنبدأ مع  ابتكار     من خالل 
التارخيي بني األجناس األدبية ومغالطة    لفكرة  التبادل  " الرومانسية " وهي ابألساس نظرية هلريدر عن 

احلكم على األعمال األدبية بقوانني وأغراض ختص جنس أديب مغاير، وهذا ما طبقه هريدر على وجه  
سيما يف مسألة االختالف بني الشعر القدمي واحلديث،  ال  "رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"التحديد يف  

  " دراسة يف الشعر اليوانين"ملنعطف الشهري حنو أتليف  قيامه ابوهذا ما حفز فريدريش شليجل على  
يكية  نعطافة بدأت من موقف مبدئي للكالسالذي أعلن ميالد الرومانسية: تلك اال(  1797- 1795)

ليست    ،وهلم جرا  ،واملزج بني األجناس األدبية  ،والفردانية  ،الالمتناهياجلديدة حيث التلهف صوب  
فتغري املوقف واعتربها أتسيساً لضرٍب جديٍد من الشعر ال تقل    ،سوى انتهاكات للمعايري الكالسيكية

هو من ساهم  " رسائل من أجل تقدم اإلنسانية"ابألخص يف  ، ته عن الشعر الكالسيكي. إن هريدرقيم
دة يف تبلور الشعر الرومانسي عند األخوين شليجل )مثل انصهار التطلع حنو الالمتناهي مع  آباثٍر عدي

 تعريف الرواية أبهنا اجلنس األديب األساسي للرومانسية(. و الشوق الغزيل حنو األنثى احملبوبة، 

يتمثل يف  صدد  أبعد. أحد األمثلة املهمة هبذا اللكن إسهام هريدر يف الرومانسية األملانية يذهب ملا هو  
هلذا   الرومانسية  اعتناق  الدين. جاء  أو  امليتافيزيقا  للرومانسية وذلك يف  اجلديدة  االسبينوزية  الواحدية 

سبق ألطروحته يف  
ُ
ووفقاً لذلك    "اإلله: شيء من املُحاداثت"املوقف وبشكل كبري نتاج تطوير هريدر امل

ثال آخر ما تبناه شاليرماخر سالفاً يف أواخر  تبنت الرومانسية تعديالت هريدر ملوقف اسبينوزا. مثة م 
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التسعينات من القرن السابع عشر من نسخة للواحدية االسبينوزية يف الدين وامليتافيزيقا، فتضمن تصور  
 األولية )بداًل من اجلوهر(. القوةهريدر عن املبدأ الواحد أثناء قيامه بذلك وأنه 

ر  نيطيقا، ونظرية الرتمجة. فقد تبىن شاليرماخر مبادئ هريدمثال آخر وهام يقع يف فلسفة اللغة، واهلرمو 
 ومثله فعل فريدريش شليجل.الثورية يف هذه احلقول الثالثة 

ومثة مثال آخر مهم يقع يف فلسفة العقل. فبدأ شاليرماخر يف التسعينات من القرن الثامن عشر واستمر  
تأخرة يف علم النفس يف تبىن مبادئ هري 

ُ
در الثالثة يف فلسفة العقل كي يصيغ نواة فلسفته  حىت ُماضراته امل

فيزايئية غري اختزالية، ونفي كل متييز حاد بني املعرفة  /عن العقل: حيث نفي الثنائية ملصلحة واحدية عقلية
 واإلرادة، والتواؤم مع صيغة معينة من احلتمية. 

اليرماخر عن اجلماليات أكثر  وهناك مثال آخر يقع يف اجلماليات. فكما ذُكِّر سابقاً كانت ُماضرات ش
العديدة يف   الفنون  املنهجية عن  لنظرية هريدر  استعادة  احلرجةمن جمرد  فإالغاابت  نظرية  . وابملثل،  ن 

بصورة أكثر أمهية( تدين بعمق هلريدر. فعلى سبيل املثال كان شليجل يف  فريدريش شليجل عن الفن ) 
اثاًل هلريدر. وماهو أكثر من ذلك تبين شليجل ملوقف  نظريته عن الفنون األدبية والفنون غري اللغوية ممُ 

هريدر عن الفنون غري اللغوية وتشاهبها مع النصوص، فهي ُحبلى ابملعاين واألفكار وعليه فإهنا تستوجب  
تعتمد  و   narrow-expressivistالتأويل. ابلتايل فإن املعاين واألفكار تشرح بنهج التعبريية الضيقة  

 الفنان.  بشكل أساسي على لغة 

أخرياً هناك مثال آخر من األمهية مبكان ويقع يف حقل األخالق والفلسفة السياسية، وابلتحديد عند  
بكرة واألكثر أمهية، فكالمها تبىن  

ُ
على التوايل    – فريدريش شليجل وشاليرماخر، خاصة يف مرحلتهما امل

والدُيقراطية وذلك يف السياسات الداخلية.    التزام هريدر بقيم الفردانية والليربالية واجلمهورية  -وحلد ُمعني 
السياسات   العوملة يف  تبنيا  السامية،    الدوليةكما  وُمعاداة  املرأة،  لكراهية  القوي  الرفض  )وهذا يشمل 

 والُعنصرية(.

وهناك صورة مشاهبة لتأثري هريدر احلاسم، تربز هذه الصورة يف الرتابط القائم داخل املثالية األملانية ما  
الكانطية: أي شيلنج وهيجل. إن أتثري هريدر أساسي بكل أتكيد وحاسم )وهذا ابلطبع ال يستثين بعد 
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التعديالت اهلامة ووجود التأثريات األخرى(. يتعلق املثال األبرز هلذا التأثري يف الواحدية امليتافيزيقية لدى  
طلقة" واليت اشتقاها من الواحدية

ُ
كان  سبينوزية اجلديدة عند هريدر.  اال  شيلنج وهيجل، أي " املثالية امل

سابقاً   اجلديدة  االسبينوزية  ابلواحدية  هريدر  من  التزام  كتاب  أبكثر  على  سنوات    " عشر 
Pantheismusstreit   ومن مث فهذا الكتاب دون    ومندلسن، بني ايكويب    1785"  وحدة الوجود

ؤوالن عن املوجة العارمة من  ماكتبه هريدر. وفوق ذلك مل يكن ايكويب وال مندلسن مس أدىن شك نتيجة  
اليت ظهرت يف اجليل التايل مع الرومانسيني واملثاليني األملان،  احلماس جتاه الواحدية االسبينوزية اجلديدة  

ومجيعهم كانوا على عداء مع موقف اسبينوزا، لكن بفضل هريدر وِحاسه الكبري جتاه اسبينوزا )جبانب  
فتأكد ذلك عرب املراجعات األساسية لواحدية اسبينوزا واليت تكفل  رفيقه املتحمس ليسنج واتبِّع ُه جوته( 

احملاداثت"  هبا هريدر يف   الواحدية  "اإلله: شيء من  خ ت يف وقت الحق عرب صيغ عدة من  واستنسِّ
حتفى هبا من قبل الرومانسيني واملثاليني األملان. 

ُ
 االسبينوزية اجلديدة امل

السؤال هي اآل ُمراجعات هريدر موضع  ملبدأ واحدية    subjectivizing  التذويت (  1يت: )كانت 
على نقيض    Giestوينعته ابلروح    واملقاصد،   واإلرادة،  والفهم،   الفكر، اسبينوزا )ينسب هريدر هلذا املبدأ  

)على اخلالف من اسبينوزا ال ينعت هريدر املبدأ أبنه    dynamizingاملبدأ    ديناميكية(  2)  .اسبينوزا(
من ذلك هو قوة   ُتناهية( Kraft).  (3  )جوهر لكن بدالً  امل املبادئ )أي العقول  الوثيق بني    الرتابط 

ابلنسبة    والغائية   التحفيز(  4)  . أي ضمن املعىن الذي يدل عليه مفهوم القوةاالمتداد  /كالفكر مع املادة
  االحندار األنطولوجي(  5)   .دأ الواحدي أو يف الطبيعة اليت تتحد معه يف ُُمصلة األمرللقوى سواء يف املب

ontological demoting    ال ابلنسبة للزمان فحسب ولكن حىت للمكان حنو رتبة املظهر احملض
 )خف ض اسبينوزا من الزمان ال املكان(.

 هريدر على شيلنج وهيجل مع شيء  مع هذه الصورة الواسعة أمامنا سنكون يف موضع نناقش فيه أتثري
التفصيل.   شمن  انشغال  ُمبكر، بدأ  عهد  منذ  هريدر  أبفكار  للماجستري    يلنج  أطروحته   Deففي 

prima malorum origine  "أقدم األصول لإلنسان فيها شيلنج    1792عام    "حول  عاجل 
  1776-   1774أقدم مُستند عن اجلنس البشري"  "التأويل امليثولوجي لسفر التكوين يف مقالة هريدر  
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حيث طور    1793- 1792  "عن الشعر، واألساطري التارخيية، وفلسفة العامل األقدم"وكذلك مقالته  
  "مقالة يف أصل اللغة" نة ما كتبه هريدر يف  شيلنج نظريته عن امليثولوجيا مستلهماً إايها من هريدر ومبعو 

  "األفكار".و 

طلقة وفلسفته يف    يرتبطلكن أثر هريدر األهم على شيلنج  
ُ
تأخر لواحدية شيلنج املثالية وامل

ُ
ابلظهور امل

وكذلك يف    أو الالمشروط يف املعرفة اإلنسانية "  ،"عن األان بوصفه مبدأ الفلسفةالطبيعة. ومنذ كتابه  
راج ع ة  1795)كالمها عام  سفية عن الدومجائية والنقد ""رسائل فل

ُ
( كان شيلنج متبنياً لنسخة هريدر امل

اسبينوزا عالنية(.   ويرفض  ذكر هريدر  يُسقط  أنه  )مع  االسبينوزية  التحديد، كان  للواحدية  على وجه 
دار األنطولوجي  ( أي االحن5( وفيما يتعلق ابملراجعة )4( خالل املراجعة )1شيلنج قد أدمج املراجعة )

 للزمان واملكان فإن شيلنج على األقل قد ركز على االحندار األنطولوجي للزمان. 

أفكار من  )ولنالحظ صدى هريدر يف العنوان:    1797عام    "أفكار من أجل فلسفة الطبيعة"يف كتابه  
التاريخ اإلنساين العامل"( وكذلك يف كتابه  أجل فلسفة  ري فلسفة  يتبىن شيلنج بواك   1798  "عن روح 

"اإلله: شيء من  وخاصة يف خامتة كتابه    "أفكار"طبيعية كان هريدر قد رسم مالُمها يف بداية كتابه  
للقوى  املُحاداثت".   الرتاتيب  النظام  لنموذج هريدر عن  وُمطوراً  التحديد معتنقاً  كان شيلنج على وجه 

والتنافر( وهي قوى تصعد حنو ضرب  واجلذب    الكهرابء،ويف    املثال،احليوية )يف املغناطيس على سبيل  
كورة آنفاً  أصبحت مقاربتا شيلنج لنظرايت هريدر املذ   من التوازن والنظام حبيث تستقر يف روٍح ُمطلقة. 

واليت بدأ شيلنج يف إجالهلا مطلع القرن، وأثرت    "فلسفة اهلوية" االسبينوزيةذواات مكوانت مركزية يف  
 الحقاً وبقوة على هيجل.

اشتهر خبوضه مرحلة الهوتية  أما أثر هريدر على هيجل فهو أعمق وأكثر كثافة. ومثل شيلنج فإن هيجل  
امن عشر، كانت أفكار هريدر وقتئٍذ متارس أتثريها عليه. عندما وميثولوجية يف التسعينات من القرن الث

واستهل مشواره الفلسفي، كان قد استبقى على جزء كبري من تلك    1800انتقل هيجل إىل يينا عام  
األفكار اهلريدرية، وما هو أكثر من ذلك أنه مضى حنو أفكار بعيدة هلريدر )وكثرياً ما عمل على تنقيحها  

 بكل أتكيد(.

https://hekmah.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/#:~:text=%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89%20%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1,%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%20%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9.
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تنق هيجل الواحدية االسبينوزية اجلديدة هلريدر، وذلك على حنو مباشر وغري مباشر. أواًل: تبىن هيجل  اع
بطريقة مباشرة، بدايًة يف اإلضافات    [Geist]تصور االسبينوزية اهلريدرية اجلديدة عن اإلله بوصفه روحاً  

 "روح املسيحية ومصريها" يف    اً توكيد مث بشكل أكثر    1796- 1795  " إجيابية الدين املسيحي"األخرية لـ  
. يتعاطى الكتاابن مع أسئلة تتمحور عن أصول وخصائص اليهودية واملسيحية واللتان  1800  -1798

كانتا املوضوع الرئيسي هلريدر، وابلتايل فقد ترك هريدر أتثريه القوي عليه )والذي ذكره هيجل ابالسم(.  
اجلديدة هلريدر جزءاً من أتثريه الواسع. اثنياً: عندما ارحتل   كان أتثري تصور الروح يف الواحدية االسبينوزية

هيجل إىل يينا مطلع القرن، كان قد تبىن ضرابً من التأليف بني هذه الواحدية الدينية مع "فلسفة اهلوية"  
لصديقه شيلنج، وهذا يشمل فلسفته للطبيعة، واليت تضمنت أتثري هريدر غري املباشر هي األخرى. كافح  

إ إلنقاذ  هيجل  الالحقة  السنوات  والذي كان    subjectivityالذاتية  ابن  الواحدية،  مببدأ  املرتبطة 
  وبصورة فلسفة اهلوية" وابلطبع أكد هيجل على الذاتية مبرور الوقت    "لـ  مفقوداً لدى شيلنج خالل تطويره  

عل  ة متزايد املثال:  )انظر  سبيل  الروح      مقدمة ى   Phenomenology of  هليجلفينمنولوجيا 
Spirit  )1807    .)الذاتية اليت جيب أن تتمه إذ أصر هيجل على أن اجلوهر لدى اسبينوزا تنقصه 

وعلى وجه    هريدر،كانت ُمصلة ذلك عند هيجل نسخة من الواحدية االسبينوزية تكاد تتطابق مع  
ت يف أتويل هيجل  ة خصوصاً جاء( وهذه األخري 5( و )1التحديد صيغة حتتوي على مراجعات هريدر )

 . acosmismصيغة أحادية دفاعه عن واحدية اسبينوزا بوصفها  الشهري أثناء  

لكن أثر هريدر على ال ُيتد إىل واحدية هيجل فحسب وفلسفة الطبيعة، وإمنا يبلغ سلسلة كاملة من  
 اليوم أكثر من الواحدية وفلسفة الطبيعة(.  حتيااحلقول األخرى لفلسفة هيجل )حقول لعلها  

ل موقف  مراجعة وأتم  أثناء (  اإلنساينلقد طور هيجل تصوره يف االنتقال من الطبيعة إىل العقل )  : أوالً 
حاجج هريدر بشأن الكائنات البشرية وأهنا )أ(    "أفكار عن فلسفة التاريخ اإلنساين"هريدر. يف كتاب  

ُتظهِّر استمرارية نشطة يف "عامل احليوان" )ويصف احليوان أبنه أخ البشر األكرب( لكن )ب( يتميز البشر  
عن احليواانت ابمتالكهم للروح، ومن مث أتسيسهم لـ"عامل الروح" املتميز. وكما ُنالحظ من عنوان الفصل  

تأخر    "يا الروحفينمنولوج"الساخر يف  
ُ
  "العقل يف التاريخ" وهو "عامل الروح احليواين" ومثله نصٌّ يف كتابه امل

https://hekmah.org/%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://hekmah.org/%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://hekmah.org/%D9%87%D9%8A%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A/
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( يرفض هيجل )أ( ولكنه يقبل )ب( وهذا ما أنتج تصوره املنهجي  1837)املنشور بعد وفاة هيجل سنة  
 عن االنتقال من الطبيعة إىل الروح )اإلنسانية(.

ثاًل كانت  أو العقل نفسه. فم  اإلنسانية،لسفة هيجل يف الروح  مارس هريدر أتثريه القوي على ف  :اثنياً 
يف كتاب   وذلك  )القوة(  خالل  من  اإلنساين  للعقل  الثنائية  للُمعادلة  هريدر  املعرفة  معارضة  "حول 

رأينا  واإلحساس"   دقيقة. وكما  راجعة 
ُ
مل القرن، مث عر ضه هيجل  يف مطلع  مبدئياً  تلقفه هيجل  والذي 

للقوة بشكل عام، وهي يف ماهيتها ال تقبل االختزال حبكم    الواقعيمسبقاً التصور  سالفاً، افرتض هيجل  
ا كان األمر فإن هيجل يف مرحلة يينا ) (  1807- 1801احتوائها للتجاوب يف السلوك الفيزايئي. وأُي 

للواقعية   بتصور معارض  واستبدله  للقوة  الواقعي  التصور  نقد هذا  قد  التجاوب    خيتزل  كان  القوة يف 
لسلوكي الفيزايئي. قادت هذه املراجعة هيجل وبشكل تلقائي حنو تشخيص مباشر للعقل على وجه  ا

التحديد مع التجاوب السلوكي الفيزايئي، ومن مث إىل صيغة أقوى من معارضة الثنائية اليت جمَّدها هريدر.  
 ل كات العقلية يف كتابه  

ل املعرفة واإلحساس"  "حو لقد كان رفض هريدر للتقسيم احلاد والسريع بني امل
ومن أمثلة ذلك رفضه الفصل بني املعرفة واإلحساس أو بني املعرفة واإلرادة، وهو ما قاد إىل رفض مشابه  

 هلذا الفصل الصارم والسريع لدى هيجل.

مارس هريدر أتثرياً قوايً على فلسفة هيجل يف اللغة. يتضح هذا التأثري على وجه التقريب يف كافة   :اثلثاً 
حيث تكاد تدين فلسفة هيجل اللغوية    "فينمنولوجيا الروح"هيجل لكن يتسيد بوجه خاص يف    مراحل 

( كما رأينا يف السابق، كان هريدر يف  1ولنضرب بعض األمثلة القليلة: )ابلكامل هلريدر وتتفق معه.  
ُُيج د التعاليم القائلة أبن  "الشذرات"  و    "فهم العديد من اللغات املعلومة"أعماله املبكرة ال سيما يف  

اللغة ويتقيد هبا. يف فصول من   مثل: "اليقني    "فينمنولوجيا الروح"الفكر يعتمد بشكل جوهري على 
جبانب أعمال أخرى من مرحلة يينا، اعتنق هيجل علم فراسة الدماغ" و "صانع األثر"    احلسي" و "

(  2ية أكثر رسوخاً من اللغات املكتوبة(. )نفس األفكار )ابإلضافة للتصور القائل أبن اللغات الشفو 
النظرية القائلة أبن اللغة والفكر عالة على   "عن املعرفة واإلحساس"لقد أجلَّ هريدر وابألخص يف كتابه 

جتمع اللغوي: يلعب هذا املوقف دوراً ُمورايً يف  
ُ
" هليجل وكذلك يف أعماله األخرى.  "فينمنولوجيا الروحامل
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اللغات"( يف مقالة هريدر  3) العقل اإلنساين يعتمد   "عن أصل  على    -برم ته    –  حاجج هريدر أبن 
يشخص    "فينمنولوجيا الروح"الفكر، ومن مث سيعتمد على اللغة، وسيحتويهما حبميمية. وبشكل مماثل يف  

" للذات أو العقل، ويستمر يف متجيد التصور اهلريدري وبقوة حىت  Daseinهيجل اللغة أبهنا "اإلنية  
ُيجد هريدر    املوقف،( ابلتوافق مع هذا  4. )1832"علم املنطق" تابته ملقدمة الطبعة الثانية من  فرتة ك

جتمع اللغوي    "عن املعرفة واإلحساس"أطروحة كتابه  
ُ
والقائلة أبن اللغة والفكر ال يعتمدان وحدمها على امل

 هليجل.   ح""فينمنولوجيا الرو وإمنا الذات أيضاً. وهي أطروحة لعبت دورها احملوري يف 

   بعض   وُُيكن متييزرابعاً: مارس هريدر أتثرياً ابلغاً على فلسفة التاريخ عند هيجل،  
ُ
من هذا    كو انتامل

أبن للتاريخ دورته  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"  ( حاجج هريدر يف  1التأثري وفق اآليت: )
  "أفكار يف فلسفة التاريخ اإلنساين"كتاب    توصل إىل هذه الغاية يفالضرورية كي حتقق الغاية النهائية، مث  

هليجل وُماضراته يف فلسفة التاريخ، يتبىن    "فينمنولوجيا الروح"وتتمثل إبدراك )اإلنسانية( أو العقل. يف  
  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"( يف  2و أبعد. )هيجل هذا املوقف وُيضي يف تطويره حنو ما ه

على حنو خاص، يشدد هريدر على أن الروح اإلنسانية، أو العقل، يتغريان على حنو عميق خالل دورة  
ويف أعماله األخرى املرتبطة    "فينمنولوجيا الروح"التاريخ. يتبىن هيجل هذا املوقف هو اآلخر ال سيما يف  

ويف    1768-1767  "الشذرات"ويف    1774  "ُُماولة لتأريخ الشعر الغنائي"يف كتاب    (3ابلتاريخ. )
يُطور هريدر منهجه الوراثي الذي يسعى إىل تفسري   1774  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتكوين اإلنساين"

تبىن  بكرة. 
ُ
امل التارخيية وأصوهلا  املتدرجة ووفق مراحلها  والروحية ضمن تطوراهتا  العقلية   هيجل  الظواهر 

قدمة(. )"فينمنولوجيا الروح"  الحقاً هذه املنهجية وابألخص يف  
ُ
( أخرياً  4)إذ انقش هيجل ذلك يف امل

  التكوين   يتوسع هريدر يف تطبيق مفهومه حول  "حنو فلسفة اتريخ هتتم ابلتاريخ اإلنساين"ويف كتاب  
Bildung  وتطورها الذايت بوصفها    البشرية ىل  منتقالً به من استخدامه العادي املرتبط ابألفراد والتعليم إ

القائمة من  ُكلية.   الروح" )وهذه  للمفهوم التكويين يف "فينمنولوجيا  الواسع  وتبىن هيجل هذا التطبيق 
 ديون هيجل هلريدر هي للتمثيل وليست للحصر أبداً(.
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ابختصار، وابلنظر للطرق العديدة اليت مارس فيها هريدر أتثريه العميق على من تاله، فإنه قد فعل ذلك  
بعده  على وجه التحديد عرب إاتحة اإلمكان وزرع البذور للحركات الفلسفية اليت ظهرت يف أملانيا من  

 الكانطية. ويف اجليل الالحق له؛ أي جيل الرومانسية األملانية واملثالية ما بعد 

مطلع القرن  السبب األكرب إىل    يرجعملاذا تلقى هريدر القليل من تقدير اجلمهور رغم منجزاته اهلائلة؟  
التاسع عشر وكون هريدر ال يُهادن، وصاحب عقل ُمستقل وروح نقدية استنفرت ضدها أكرب قوتني  

ذع والعلين ألفكارمها الفلسفية(  ته وأتباعهما )بسبب نقده الالكانط وفيشأي  فكريتني يف أملانيا آنذاك:  
اهتمامه   يُبدي  أن  مل يكن ألحدهم  هلذا  لقيمهما وشعرمها(.  نقده  )بسبب  وجوته وشيلر ومعجبيهما 

ثراء  من أن  ابلرغم    لعل ما حدث هو العكس،ُمنجزاته بل    العلمي يف تقدير هريدر علنياً أو الثناء على
 .االحتفاءهريدر خليق بكل هذا 
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