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 فلصفة الثلافة و أخالكيات العىدة إلى الحلاليد

 أنمىذجا" غادمير "  

 **العسبي ميلىد / ثحت اشساف  د*فسفىدة فاطمة/  أ

 

ثًشأ  امثلافة ؾيدما جسديلغ جفأ ت زوخ كبريت من زوخ امبرشية يف ظفوههتا ادلامئة، وال ميكن "

وصف ُذا االإسديلاظ ابملفاُمي اميابـة من ؿووم امعبيـة، ومكن فلط شـوز بَ، فويس امـمل 

منا امشـر ُو اذلي يصبح ب ذات فوسفة امثلافة " واإ

وساين مفوسفة امثلافة" اكسريز   . 35ص  "امخأ سيس امعبيـي وامخأ سيس االإ

  :ملدمة 

بن قلؿكت الثهاقت يسُاب ؤو يمهىلت لِـ باإلاىيىع الهحن غلى ؤقٍاع وعئي 

  ًغحؼ طلَ بلى "كاشيرز"الباخثحن، واإلاكخؿلحن في الكلؿكت، والكُلؿىف 

الخؿُِب الظي َغح غلى يال الجاهبحن الجاهب الكلؿكي مً حهت والجاهب الثهافي 

الػلىم ؤلاوؿاهُت مىظ وكئتها ألاولى وهي حػاوي » مً حهت زاهُت، يما ًهُى ؾاصامحر 

قػىضما نامذ الثهاقت بخؿُب الؿااُ الكلؿكي، غملذ  . i«مً غضة ههائو 

ش – الكً  )الكلؿكت بضوعها بخجؼئت مىايُؼ الثهاقت ًل غلى خضي  – الخاٍع

ش الثهاقت  (...الضًً – اللؿت  ش الكلؿكت هى جاٍع بمػنى آزغ . غلى عؾم مً ؤن جاٍع

قلؿكت الثهاقت  )هىالَ جغابِ قضًض ووزُو وجضازل باإلاػنى الىظغي والػملي مػا 

ومً هىا هضعى غمل الكلؿكت بما هى غمل غلى مهاعبت الثهاقت بمػنى  (يةػصواحُت

يُل ًهىم الىظغي غلى جبني الػملي ويُل ٌػمل الػملي غلى جغؾُش الىظغي في 

ًل مهىالجه، ومً زالُ طلَ ؾىداُو ؤن وؿلِ الكهم  غلى الػمل 

ُهي لكلؿكت الثهاقت في قٌغ الكُلؿىف ألاإلااوي  " الكُىىمُىىلىحُالهغمىَُى

 الظي ؤغُى إلاكهمت الثهاقت مٍاها في يخابه الػمضة ii"جىزج هانض غادامير

". الحهُهت واإلاىهج"
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ت   في بضاًت ًل باخث خُى مىيىع ما ٌؿخدُل ؤن ًلم بكٌغة الجىهٍغ

ل مً زالُ نغاءاث ؤو ؤخضار يمً 
ّ
لهظا اإلاىيىع ألن هىالَ خٌم مؿبو حكٍ

 ؤن 
ّ

 ال ًىٌغ هظا الحٌم لٌىه ًداُو ؤن ٌػُي "غادامير"قٌغة لهُهت بالىو، بال

لِـ لإلغتراى غلى هظه الهغاءاث " اإلاؿاقت الؼمىُت" للباخث ما ٌؿمُه بــــــــ 

و الكٌغة  هظه اإلاؿاقت الؼمىُت  وخضها الهاصعة غلى » وتهمِكها، بل جصحُذ ٍَغ

ُها ؤمغا ممٌىىا، بمػنى الخمُحز الظي  حػل الحل للمؿإلت الىهضًت للهغمىَُى

ًيبغي بنامخه بحن الخهىعاث اإلاؿبهت الؿحر صحُدت التي جٍىن ؾبب في غضم 

غً " الحهُهت واإلاىهج " في يخابه "غادامير" وؾىىضح طلَ بدُث ٌكحر iii«الكهم 

 kultur ؤؾاؾا بخهىع الثهاقت Bildungجغجبِ الثهاقت " قٌغة الثهاقت نائال 

غ مىاهب اإلاغء الُبُػُت ومضاعيه  هت ؤلاوؿاهُت لخٍُى وحػحن في اإلاهام ألاُو الٍُغ

"iv غلى الثهاقت هى هكؿه الظي هجضه غىض "غادامير"  وهظا الخهىع الظي ؤغُاه 

ها ألازالم "  غىضما ٌكحر في يخاب له جدذ غىىان "كانط" بإهه  " ؤؾـ مُخاقحًز

ُىعها، ألنها جدهو له ؾاًاث هاقػت  غلى  غاجو اإلاغء واحباث غلُه ؤن يهخم بها ٍو

مً زالُ الخثهُل والتهظًب في غىى الجزوع وؤلاهماُ، بال ؤن هىالَ قغم بحن  

 وهظا ما ؤيض غلُه مؿبها بإن هٍىن مخسظًً مؿاقت kultur و Bildungمكهىم 

غ مظاهب اإلاغء *Bildungلكهم ما ًهاُ لىا ، بط لم حػض مكهمت   ؤنها جٍُى

ت، " الُبُػُت بل حػضث طلَ  هٌظا هجض الػلىم ؤلاوؿاهُت ناغضة لخبرتها الىظٍغ

قهي ال جبهي خهائهها بىاؾُت ناهىن ويعي ًملى " الدكٌُل" والػملُت في مكهىم 

غلحها مً الخاعج، وبهما حكٍل خهائو في طاتها مً مػضاتها الخام، قهي حكٍل 

 وغلُه v"مػغقت زانت ووؿبُت وال جّضعي الحهاهت الػلمُت ؤو الىزىنُت الؿاطحت 

قِئا غهلُا مثالُا، وجغحؼ ًلمت البُلظووـ بضوعها بلى " البُلظووـ" ٌػض "غادامير"

الثرار الهىفي الهضًم في جلَ الحهبت التي جغحؼ ؤن ؤلاوؿان خامل نىعة هللا في 

ت للبُلظووـ بخػبحره ؤنها ؤيثر "غادامير"حكٍله، ومً هىا هجض ؤن   ٌػُي ألاولٍى

ىا وحكٌُال  قمكهىم الدكٌُل ؤو البُلظووـ ًيبه بطن غلى بمٍاهُت غضم " جٍٍى

اإلاػغقت وؾِ اإلاػاعف اإلاٌدؿبت، ؤلاوؿان اإلاثهل ؤو الظي ًماعؽ الدكٌُل 

خسظ هظه  ً الكغصي لِـ هى الظي ًكخسغ بالٌم الهائل إلاػاعقه، ٍو الظاحي ؤو الخٍٍى

كها بلى غمالث  اإلاػاعف يألت في الدؿلِ، والخجبر، وبهما هى الظي ًدؿً جهٍغ

، وهى ؤًًا الظي ًلتزم بالحٌمت الؿهغاَُت الضاغُت بلى  ت نابلت للخضاُو قٌٍغ
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الخىاهي اإلاػغفي، وبالخالي بمٍاهُت الجهل ، والخىٌغ، مخًاًكت مؼ الػلم واإلاػغقت 

"vi ايض مهغخا هت بحغاء " البُلظووـ" بإن "غادامير" ٍو ال ًمًٌ ؤن هىالها في ٍَغ

ً وتهظًب صازلُت، وال جٍىن ألحل ؾاًت  جهني ؤو مجهجي بل مً زالُ غملُت جٍٍى

 الظي ًضُ غلى الحٌمت الػملُت التي ًخسظها "شلساط"مثاال بظلَ الكُلؿىف 

ً طاجه وجىححهها ولِؿذ هىالَ ؤًت هُت إلؾخسضامها، وغىضما ٌكحر  اإلاخػلم لخٍٍى

ًان مههضه مً وعاء طلَ "غادامير" ً لخلَ اإلالٍاث واإلاحزاث،   بضوعه غلى الخٍٍى

ًان "غادامير"نُُػت مؼ ؤي ؾاًاث زاعج طاتها، ولظلَ "  فن جشكيل الرات "  

ػخبر " ٌكبهها في الُبُػت غلى بزغ الؿاًت في طاتها   ؤن البُلظووـ جهترب في غاداميرَو

هُت ؤي " الكحٌزـ"صاللتها مؼ  ًاهذ جسخو نبل "الُبُػت"ؤلاؾٍغ ، ألن البُلظووـ 

ً الٍائً الحي باإلاػنى البُىلىجي نبل ؤن جغجدل غلى نػُض اإلاكهىم  ًل ش يء جٍٍى

ً هى  مً خُث اإلاهحر واإلاؿاع، ألهه ال ًخىنل " حىاوي"بلى الٍائً الثهافي، والخٍٍى

ت َُلت الحُاة البُىلىحُت للٍائً لُخىنل بجهاًت هظا  غىض خض ًخمحز باإلؾخمغاٍع

ألهه ٌؿخمض مً الػىامل " بغاوي"الٍائً، بِىما تهظًب اإلالٌت قةهه بؾخػضاص 

بػٌ الػىانغ نهض التريُب بُجها وهي   (الؿحر – الػالم – اإلادُِ  )الخاعحُت 

 مً زالُ طلَ وكحر بإن vii"بمثابت الىؾائل لبلىؽ هضف ؤؾمى وهى الٌماُ 

البُلظووـ جخجاوػ قٌغة جٌضٌـ اإلاغء مػاعقه اإلاىيىغُت بل ٌكتٍر مماعؾتها بحن 

الهُُػت والخػضص، مً زالُ ههض، وجبني ، وججاوػ، ألن الخٌضٌـ بمثابت خكى 

وبزخكاء لظلَ الحـ الىهضي الظي جخمحز به الكلؿكت، وغلُه ؾىف هداُو مؼ 

 ؤن ههخكي مغاخل حكٍل البُلظووـ و ما ًجػلها ؤيثر مً غلى ؤنها زهاقت "غادامير"

 .

 :فن جشكيل الرات : مساحل جشكل البيلرونغ -أوال 

ت وزهاقُت ولهض حػظع جغحمتها،  البُلظووـ يمهُلح هجضه طو صاللت جغبٍى

الحثليف –الحكىين  ):في خحن ًمًٌ مهابلتها بمهىالث جىُبو غلى مكهمتها مثل 

 . (الصىزة – التربية – 

ًاهذ البُلظووـ - 1 مىحىصة يةؾم ولم جًٌ يغؾم غلى غٌـ الثهاقت "في البضاًت 

ًاهذ مىحىصة يغؾم ولم جًٌ مىحىصة يةؾم . التي 
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م ؤنبدذ البُلظووـ جدمل نكاث لها غالنت بالثهاقت والتربُت 18في الهغن -  2

ًان مخضاوال في الػهغ الىؾُِ، ؤما قُما ًسو  والهىعة وهجض بإن هظا 

اإلاظاهب الػغقاهُت ؤعحػذ مكهىم البُلظووـ بال ؤن هللا زلو الػالم وؤلبؿه قٌال 

م ؤنبدذ مهىلت البُلظووـ حػنى 19حضًضا غلى نىعة مخماؾٌت، وفي الهغن 

. بالهاهىن الظي ًدضص اعجهاء الٍائً

3 - ً خسظ هظا الخٍٍى ً الثهافي ٍو اهخهلخالبُلظووـ مً الخهىع الُبُعي بلى الخٍٍى

هت التي مً زاللها اإلاغء ًٌدؿب  نكت الخثهُل بمػنى التربُت، وهظا مكاصه الٍُغ

الهىع الهابلت للخػضًل، بمػنى قالخت في الىكـ مً زالُ هؼع الغطائل وػعع 

. الكًائل

ً الظاحي اإلاؿخمغ مىػؼال بظلَ غً الكٍل الخاعجي– 4 . ٌكتٍر البُلظووـ الخٍٍى

بن البُلظووـ حػنى ؤيثر : ؾاصامحر ٌكحر بظلَ ؤلازخالف بحن البُلظووـ والثهاقت - 5

مً الثهاقت ألن هظه ألازحرة ؤغم مً البُلظووـ وهي بظلَ حػخبر مهىلت مً 

ْل ألاعيُت التي جهىم غلحها
ُ
 viii" .مهىالث الثهاقت ؤو ن

 لهض خاولىا ؤن هبّحن اإلاؿاع الظي ؾاعث غلُه البُلظووـ، ويكل طلَ 

ؤلازخالف بُجها وبحن مكهمت الثهاقت، ألن الثهاقت حمػُت في ؤهضاقها، ؤما قُما 

ًسو البُلظووـ قهي قغصًت في نُؿتها، وهظا ال ٌػني بيمدالُ مػنى الثهاقت 

ؤمام البُلظووؿبل  بالػٌـ هظا ما ًبّرع مضي بؾهام الجؼئي لهضف الػام، 

 مداوال بضوعه بلى صغىة الكلؿكت والثهاقت بلى ؤلالخدام مً زالُ غاداميرو

. جهٍغل اإلاػاعف، واإلاٌدؿباث بلى صعاؾاث ومماعؾاث غملُت 

 

 

. الروق – ملكة الحكم – الحض املشترك :جانيا 

 ًداُو ؤن ٌكحر بلى اإلاكاهُم التي جخبىاها الػلىم "غادامير" وبن 

ْل اإلاؿاهم ألاُو في حكٍل 
ُ
ؤلاوؿاهُت والتي حكٍلذ حىًبا بلى حىب مؼ الثهاقت ؤو ن
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بي ومّهض  الثهاقت وجدضًض مػاإلاها، التي عجؼ الػلم  غً نُاؾتها في خهله الخجٍغ

و يترار بوؿاوي ؤال وهي "غادامير"لها  – ملكة الحكم – الحض املشترك :  الٍُغ

. الروق 

 :الحض املشترك  -1

ًان وال ًؼاُ ؤيثر اإلاىيىغاث ههاقا بحن * بن مىيىع الحـ اإلاكترى

هت في الخكٌحر ًخسظها ؤلاوؿان ألحل  الكالؾكت، قمثال الغوانُىن ًخسظوهه يٍُغ

الجماغت، وال جمض نلت باإلاهلحت الخانت، وفي الؿالب ؤعحػىا الحـ اإلاكترى 

 ًخجاوػ هظا ؤلاإلاام "ههرر بسغصىو "بلى ؤلاخؿاؾاث، وهجض بظلَ الكُلؿىف  

بحن ؤلاخؿاؾاث والحـ اإلاكترى، بط ؤن الحـ اإلاكترى ًضُ غلى غالنت اإلاغء 

 بلى فيكىًجلي اخخٍام "  ٌكحر "غادامير"باألشخام في خُاتهم الػملُت بط هجض 

الحـ اإلاكترى مً صون قَ َابػا زانا يمً هظا الترار ؤلاوؿاوي هى طلَ 

الظي ال ٌؿخمض وؿؿه مً الحهُهي بل مً ؤلاخخمالي، مً اإلادخمل وما هغمي بلُه 

ت حمػاء  هى ؤن الحـ اإلاكترى هىا ال ٌػني بىيىح اإلالٌت الػامت لضي البكٍغ

  بن هظا ix"وخؿب، بل ٌػني الحـ الظي ًاؾـ مهىماث مكتريت للمجخمؼ 

الحـ ًغقٌ ًل ما ًضغُه الػلم مً خُث نُامه غلى ما حكترى قُه الجماغت 

وما جدضصه، وما جخكو غلُه وهظا ؤلاجكام ًسضم الهالح الػام وؤلاغالء مً 

الهالح الػام غلى الخام، ولظلَ ؤيحى الحـ اإلاكترى مً بحن اإلاكاهُم التي 

ت اججاه ألاصاة والػلمىت . ؾاهمذ في حكٍل الثهاقت ونهًت مىاٍػ

: ملكة الحكم -2

 مؼ الكالؾكت 18هجض بإن هظا اإلاكهىم لهض لهى جغخُبا زالُ الهغن 

ألاهىاع، بط ًغحؼ ؤهه ال مٍان ؤن ٌؿخػان بها في ألاخٍام الخلهُت، والجمالُت، 

كحر  "  ؤن الحٌم ال ًمًٌ ؤن هخػلمه ولًٌ ًجب اإلاماعؾت الكػلُت له "غادامير"َو

ً ؤخٍام بهضص الهىاب والخُإ  ًظهغ الحـ اإلاكترى ؤؾاؾا في غملُت جٍٍى

ما ال ًٍىن بظلَ ناصعا غلى ؤن  اإلاىاؾب وؾحر اإلاىاؾب، ومً ًملَ خٌما نٍى

وبن ألاهمُت الىخُضة لهظا ... ًدٌم غلى الجؼئُاث في يىء وحهاث الىظغ الٍلُت 

 x"الكهم الهائب هي ؤهه مغخلت جمهُضًت للػهل اإلاثهل واإلاخىىع 
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: الروق -3

هت زانت في اإلاػغقت، وهى ال ٌكتٍر ؤن ًهام غلى  ٌػخبر الظوم ٍَغ

البرهىت، بمػنى ال هدخاج لضلُل لخإيُض صحت طوم شخو ما في الهبُى ؤو 

هغح  ًٍىن الظوم قبحها بالحاؾت، وهى ٌػمل مً صون  " "غادامير"ؤلاغتراى ٍو

مػغقت ألاؾباب، قدحن ٌسجل الظوم عص قػل ؾلبي بػاء ش يء ما، ال ًٍىن ناصعا 

 وهظا اإلاكهىم xi"غلى جىيُذ ألاؾباب بل هى ًجغبه بُهحن ال ًغقى بلُه الكَ ؤبضا

ًان صغامت ًل قلؿكت مً زالُ "إمانىيلكانط"نض وعص في قلؿكت   ؤزظ "كانط" و

مً الظوم بػضا آزغ ؤيثر مً ؾلكه، في خحن ؤغاص نلب الهُم مً زالُ بزغاج 

هظا اإلاكهىم مً الكلؿكت ألازالنُت، ويظا الكلؿكت الؿُاؾُت، ومً زالله 

ًاهذ لجهاًت ًل جهلُض، ؤزظ بًاه بلى خهل قلؿكت الكً بمػنى الظوم "كانط"  

. ًيخمي بلى الجمُل قهِ

لهض ؤقغها ؾلكا ؤهه ًلؼم غلى الكلؿكت ؤن جخضازل مؼ الثهاقت ألن   

هىالَ مهىالث زهاقُت ًكترى غلى الكلؿكت مػالجتها مً زالُ الىهض والخكٌَُ، 

ش وؾحرها  وغلُه بما ؤن الثهاقت هي غباعة غً خمىلت مً ؤبدار مثل الكً والخاٍع

ؤضحذ الكلؿكت الخػامل مؼ هظه الخهالُض، لِـ لىهضها قهِ بهضع ما هي 

 ؾىف هبّرع الٌُكُت التي مً "غادامير"مداولت إلخُائها وبػثها مً حضًض، ومؼ 

زاللها خاُو بغاصة بػث هظه الخهالُض وجُػُمها مً حضًض، بما ؤن غمل 

و طلَ ؤلاؾتراب الظي غّم "غادامير"
ّ
ُهُكُىىمُىىلىجي شخ  غمل هغمىَُى

الخهالُض وحػلها خبِؿت اإلاىنل بججاه الحايغ ومؼ طلَ بنى نغخه الكلؿكي 

دي : غلى ججاوػ يال ؤلاؾترابحن  بؾتراب الىعي الجمالي مً حهت وبؾتراب الىعي الخاٍع

ا مىه ؤن ألامغ جكانم ختى ؤنبذ ؤلاؾتراب قٌغ نائم ،وما  مً حهت زاهُت  ظىًّ

كترى " ؤلاؾتراب بال بؾتراب الظاث الػاعقت غً مىيىع مػغقتها وبهكهالها غىه  ٍو

هظا ؤلاهكهاُ وحىص مؿاقت ػمىُت، ؤو مٍاهُت وجخجلى ألاولى في بؾتراب الىعي 

دي، وألازحرة في بؾتراب الىعي الجمالي، يما ؤهه ًالخظ ؤن هاطًً الىمُحن  الخاٍع

مً ؤلاؾتراب ًخدههان في خالت ألاغماُ الكىُت، قاإلؾتراب الظي ٌؿدكػغه اإلاخلهي 

بػاء الػمل الكني اإلاازل ؤمامه نض ًٍىن هاحما غً بهخماء هظا الػمل بلى جهالُض 

 جخلخو في ؤن "غادامير" بن عئٍت xii"الػهغ الهضًم، ؤو جهالُض قضًضة الحضازت 
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قٌغة ؤلاؾتراب جدضر غىضما ًىكهل الكً غً الحُاة ؤلاوؿاهُت، وهىا صغىة مىه 

ًالُهىؽ  بلى الكلؿكت الُىهاهُت التي غملذ غلى بصعاج الكً في الحُاة ؤلاوؿاهُت 

بلخ وهظا مىافي جماما للػهغ اإلاػانغ، الظي ًهىم بضوعه غلى ...الكػائغ – 

وهى الىحىص الؿاعم في الحايغ : " نائال"هيدغس"بؾتراب الىعي الظاحي، وؿخضُ بـ

الظي جدضصه ؤلاغخباعاث، والػاصاث، إلزخُاع ؤلاوؿان هكؿه بىكؿه،  

ل  ػِل في خالت ٍػ بط ًٍىن ؤلاوؿان مؿتربا غىضما يهغب مً طاجه، َو

 ً ؿغم في الحايغ وفي غالم آلازٍغ  ولػلىا هجض ؤن مكغوع xiii"َو

ُهي نض اهبثو غلى مجاوػة ويغب بؾتراب الىعي الجمالي "غادامير" الهغمىَُى

قةهىا غىضما هدٌم غلى غمل قني غلى ؤؾاؽ زانِخه الجمالُت، " يىهُت هضف 

قةن قِئا ما مإلىف غلى هدى خمُمي باليؿبت لىا ًهحر مؿتربا، هظا ؤلاؾتراب 

صازل الحٌم الجمالي ًدضر صائما غىضما وسحب ؤهكؿىا، وال وػىص مىكخدحن 

إلاكٍلت " غادامير بن ههُت اؾدبهاع xiv"غلى الضغىة اإلاباقغة لظلَ الظي ًكهمىا

" هيغل"بؾتراب الىعي الجمالي لم جًٌ ؤّوُ مباصعة، نض ؾبهه في طلَ الكُلؿىف 

ومكهمت " بأو املسء أصبح عاجزا في عالكحه مع نفصه ومجحمعه" غىضما نغّح 

 )ؤلاؾتراب جدمل غضة مهُلحاث حكحر بلحها وجسخلل قهِ في ؤلانُالح  مثال 

وهظا ؤلاؾتراب هى بؾتراب الكىان هظا  (ؤلاهكهاُ – العجؼ – الهلو – الٍؼل 

ب لم جًٌ حػني اإلابضع وخضه، "غادامير"مكهىمىا يباخثحن، لًٌ   ههُت الخهٍى

لهض هبهىا بلى بؾتراب الػمل الكني هكؿه ش يء ههابله، هجهله ال ًخدضر ولً 

هخمًٌ مً ؤن هلم  مثال بكٌغة غً لىخت خاملت لغمؼ، ؤو لغنم هظا ماآُ له الكً 

اإلاػانغ بؾتراب الكً في يال الىحهخحن مً حهت اإلابضع، ومً حهت الػمل الكني 

ًان ًل قىان ًدُا وهى "  ونىال بلى بؾتراب وعي اإلاخلهي  قكي الهغن الخاؾؼ غكغ 

بقٍالي الؿابو 
ّ

مضعى ؤهه لم ٌػض بمهضوعه ؤن ًكترى ؾلكا طلَ ؤلاّجهااللال

ًان ًىحض بحن الكىان، وبحن ؤولئَ الظًً غاف بُجهم، وؤبضع مً ؤحلهم،  الظي 

ؤًً هظا الكػىع بىنؼ .. قكىان الهغن الخاؾؼ غكغ ال ًدُا صازل حماغت

 مً هىا هلم بكٌغة وانؼ xv"ؤلاؾتراب، والهضمت الظي جكغيه ؤقٍاُ الخػبحر الكني 

ؤلاؾتراب هظا الكٌغ الظي لم ًلكذ له وحىص في اللحظت الُىهاهُت، ؤنبدذ آلان 

بقٍالُت بحن الكً والُبُػت مخجاوػة طلَ بلى بهكهاُ الػمل الكني غً مبضغه 
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ً يمخلهحن ؤن وؿإُ غً مًمىن الػمل الكني ألهه مٌخكي  في خحن ؤهىا غاحٍؼ

 .بغمؼ ؤو مدضص بػضص، بهىا هخػامل مؼ ؤغماُ زغؾاء

هظا ؤلاؾتراب " وغلُه مً هىا هبرػ نُمت الػمل الكني في يكل الحهُهت 

ًإحي  مً ًىهىا ؤنبدىا هىظغ بلى الكً مً مهىلت الىعي الجمالي، وهدىاس ى ؤن ًل 

ببضاع قني في ؤي غهغ بهما ؤبضع لُهُى قِئا ما ألهاؽ ًدُىن في غالم مكترى، 

ولم ًبضع ألحل الهبُى ؤو الغقٌ الجمالي، ألهه لم ًبضع ألحل الظوم الجمالي ؤو 

ا باليؿبت  الجزاهت الجمالُت، يما خضصجه ؤلاؾخُُها، والظي ًبهى قِئا زاهٍى

ًان مإلىقا لىا ؤلكت خمُمُت  للحهُهت التي ًدملها الػمل الكني، قةن قِئا ما 

ًهبذ مؿتربا، وهظا ؤلاؾتراب ًدضر غاصة غىضما هيسحب وال هىكخذ غلى الحهُهت 

 ههضه "غادامير" وهظه هي ألاعيُت التي بنى غلحها xvi"التي ًهىلها الػمل الكني

لإلؾخُُها وللكً اإلاػانغ، غلى ؤؾاؽ عص ؤلاغخباع للكً مً حهت وللكىان مً 

بقٍالُىؤلاهخماءبلى الػمل الكني، بما هى غمل 
ّ

 طلَ الخكاغل الال
ْ
حهت ؤزغي، وعّص

. xvii«الػمل الكني لػب » لظلَ ٌكحر ؾاصامحر .ٌػٌـ وانؼ ما ؤو غهغ ما 

 لم ًهل غىض هظا الحض وبما ؤن قلؿكت الكً حػض مً "غادامير"بن   

بحن ؤبػاص قلؿكت الثهاقت يبػض حمالي، خاولىا ؤن هبرػ الٌُكُت التي مً زاللها 

الكً  )جلخهي الثهاقت بالكلؿكت، بمػنى مثل ما ؤن الثهاقت جدكظ هظه الخهالُض 

ش –  جداُو الكلؿكت بضوعها البهاء غلى هظه الخهالُض  (بلخ ...الضًً – الخاٍع

بظاتها والدؿاُئ خىلها، والىنىف ؤمامها مىنل قدو، وهظا الكدو ال ٌػخبر 

ُهي، غلى الػٌـ بهضع ما ٌػض قهم للترار، وجبيُه  يإصاة ؤو بحغاء هغمىَُى

دي مً  وؾىف هداُو يظلَ مغة ؤزغي ؤن هدىاُو مكٍلت بؾتراب الىعي الخاٍع

ْو بإن قلؿكت الثهاقت هي قلؿكت الخػامل ؤو الػىصة بلى الخهالُض جدذ 
ُ
ل
ْ
حهت لَىس

.  قػاع ؤزالنُاث  الخهالُض  

ش ٌػض مً بحن ؤهم ؤبػاص قلؿكت الثهاقت، لٍىهه ًدمل جغار    بن الخاٍع

ػٌـ جهالُضهم التي الػلىا وؿخهي مجها، وهضف  ًان "غادامير"ألامم َو  ألاؾاس ي 

دي ياعبا مً وعاءه  سُت جىظحرا مىه إلاػالجت الىعي الخاٍع بىهضه للمضعؾت الخاٍع

ُها الٌالؾٌُُت الغوماوؿُت  سُت بلى جدحزاث الهغمىَُى اإلاكٍلت اإلاىيىغُت الخاٍع

 يدصخُو لهظه "غادامير"وغلى خض ؾبُل حػبحر " شاليسماخس"و"دلحار"مؼ 
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 ُْ ش هكؿه، وؤضحذ مكٍلت جخػلو بُماو / ألاػمت ٌكحر بإن اإلاكٍلت حػضث الخاٍع

وماعر بػضما ؤنبذ ًخػامل مؼ الترار يمىيىع، ومً زمت يىو غلى بزغ الُغح 

ما هى البديل وشط هرا الفهم املغترب؟ وعلى أر أشاس : الؿابو هدؿاءُ

يمكن أو نليم فهمنا للتراث ؟ 

ش، ومً هظا "غادامير"بن    دي  في خو الخاٍع  ًيخهض طلَ الخهىع الالجاٍع

ت وؤنها لم جبو قهِ نًُت مىهج "غادامير"اإلاُاف ٌكحر  ش صقؼ للهاٍو  ؤن الخاٍع

غحؼ " بل حػضث طلَ  سحن بلى غضم نضعتهم غلى جدُُم غاداميرٍو  بزكام الخاٍع

قلهض ؤنغوا قُما ًغي  (اإلاػغقت الٍاهُُت الجضًضة )اإلاػًلت ؤلابؿخمىلىحُت 

 غلى مىيىغُت اإلااض ي، واغخهضوا ؤن مػىاه ًٌمً بىاؾُت اؾخسضام غادامير

مىهج للبدث الػلمي، ؤن ًخم اؾخػاصجه في قٍله ألانلي بضون الغحىع للحظت 

ت، وفي هظه الحالت ؾخٍىن خهُهت اإلااض ي مجغص  الحهُهُت للىانػت الخكؿٍغ

 مً هىا xviii"مُابهت إلاا خضر خهُهت مؼ بغاصة بىاءه الىمىطحُت في غهل اإلااعر

هت مىيىغُت ناعمت،  ش يمىيىع، وهظغ له بٍُغ و غلى ؤن الخاٍع نض خضو ٍَغ

ها، والػمل الظي نام به عواص  وجلَ الغئٍت الهبلُت ؤنبدذ مؼ طلَ مُخاقحًز

سُت  ها، لخػىى بالىعي  (دوزيزو - زانكه )اإلاضعؾت الخاٍع ههض هظه اإلاُخاقحًز

دي وهظا ما ًغقًه  ش بإن غاداميربن قٌغة  " غاداميرالخاٍع  غً الترار والخاٍع

دي بُبػه، وال ًمًٌ ؤن ًىحض بال صازل ػمان ومٍان مدضصًً،  ًائً جاٍع ؤلاوؿان 

بمػنى الىحىص ؾابو غلى الىعي، وال ًملَ هظا ألازحر بال ؤن ًسًؼ لألُو وؤن 

 "زانكه" في ههضه لـــ"هسدز" ًخسظ مىنل "غادامير" وغلُه هجض xix"ًخدضص بدضوصه

دي وخضه ناصع غلى قهم ػماهه، ومً صون خٌم غلُه  الظي ٌكحر بإن الىعي الخاٍع

  الظي ٌكحر بضوعه ؤهه غلُىا ؤن وؿخسضم "دوزيزو "بىاؾُت مػاًحر غهغها، 

ش وفي هظه الكٌغة بالظاث ًلخهي مؼ  فيلهم " و "زانكه"البدث في الخاٍع

هُت، وهجض "فىنهمبىلت ش ٌػني بهضم الحُاة ؤلاؾٍغ " غىثه" الظي ًغي بإن الخاٍع

ش بىظغة الهىجُت  ًاهذ لىخائج البدث ؤلابؿخمىلىجي لٍل " بضوعه ًىظغ للخاٍع لهض 

 في ههضهما للمثالُت ألاإلااهُت، اإلادكؼ ألاؾاس ي وعؾبت في زانكهىدوزيزو مً 

ًان غلى وعي جام بًغوعة دلحارؤلاؾدثماع لضي   وهى ًاؾـ لػلىم الكٌغ، ونض 

سُت التي جغاحؼ صوعها، وؤنبدذ ؾحر ناصعة غلى مىايبت  ججضًض اإلاضعؾت الخاٍع

 .xx"الثىعة اإلاىهجُت الجضًضة التي قجغتها قلؿكت الػلىم الصحُدت 
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ش   ومً هىا هجض طلَ ؤلاؾخلهام إلااعخي الهغن الخاؾؼ غكغ للخىظحر للخاٍع

ش  لُت الغوماوؿُت الٌالؾٌُُت حػاملذ مؼ الخاٍع و البدث، ماصامذ الخإٍو غً ٍَغ

ل مً غاداميرلهض بضؤ " يٌخاب  ت الخإٍو دي ههضي لىظٍغ  شاليسماخس بُغح جاٍع

ختى غهغه مغوعا بــــــضلخاي في بىاء قهم صحُذ ومىيىعي مً زالُ الىهىم 

ل يُغح قُلىلىجي، وبلى ههل صلخاي هظه الضعاؾت  ت، ؤي مىظ َغح الخإٍو اللؿٍى

ش باغخباعه يٌخاب مثله مثل ؤي هو لؿىي  لُت بلى الخاٍع  مً زالُ طلَ xxi"الخإٍو

ل الغوماوس ي الظي ناصه ًل مً "غادامير"هجض   ًايض غلى ؾظاحت الخإٍو

ش "غادامير" ظىا مً "دلحار" و"شاليسماخس"  بإنهم لم ًخمٌىىا في قهم بيُت الخاٍع

ش ؤيثر مً ؤن ًٍىن هها، وفي حصخُو   "غادامير"اإلاػغقُت، وؤن هظا الخاٍع

ًان نانضا مً وعاء طلَ بإن  غىضما نغح بإن ألامغ لم ٌػض مؿإلت مىهج 

لُت الٌالؾٌُُت الغوماوؿُت حػضث زهىنُت قغاصة  سُت و الخإٍو اإلاضعؾت الخاٍع

ش غىضما حػل غلى ؤهه قِئا مً اإلااض ي وال ًمض نلت بالحايغ، مً زالُ  الخاٍع

ًاهذ صغىة  ش اإلااض ي، ولًٌ "غادامير"طلَ   غلى ؤن ال هبو مخػهبحن لغئٍت جاٍع

غلى ججغبدىا الحايغة ؤن جغجبِ باإلااض ي الظي غلى وقهه وخغيخه ًدضص 

ش  الحايغ، ألهه مً اإلاؿخدُل غلى اإلااعر ؤو ختى غلى الكُلؿىف ؤن ًىظغ للخاٍع

هت التي ًغجبِ وقهها ًىمىا باإلااض ي " غلى ؤهه مجغص مىيىع ؤو هو  ًمًٌ للٍُغ

سُت، وحكٍل هظه الػلىم الهُؿت  ؤن هبرهً غً هكؿها باالعجباٍ بالػلىم الخاٍع

سُت الحُاة اإلاايُت ؤمغا مخاخا   غلى هظا xxii"التي مً زاللها ججػل الخجغبت الخاٍع

لُت  "  غلى قخذ ؤقو جلَ الخهالُض غلى خايغها "غادامير"ألاؾاؽ ؾػذ جإٍو

دي"قٌغة الكاغلُت غاداميرًهترح  سُت " قاغلُت اليكاٍ الخاٍع يبػض ؤؾاس ي في جاٍع

اث الىحىص   .xxiii"قهم الظاث وجىحُه مؿخٍى

دي  مً قإن ي ًضغى بُ"غادامير" بن   امخالى غهل ههضي، ووعي جاٍع

بهىا ال " الحايغ، ووحىص خلُى إلاؿائل الػالهت في الحايغ مً زالُ الترار 

ش، وبهما هجػله ًضزل في طاجىا، وفي غهغها ومً زم وػُض جإؾِؿه  هضزل الخاٍع

غبر غالنت ؾاالىا الظاحي، بل ًهخض ي يغوعة جدهُو هىع مً الخىاقو بحن 

ًان  ًدمل مؿاولُت "غادامير"الحايغ، واإلااض ي، ومً هظا اإلاىُلو بالظاث 

 مً حهخه ًاؾـ لظلَ الحىاع بحن "غادامير" هىا xxiv"جىنُل خهُهت اإلااض ي

 بحن ؤقو اللحظت xxv«وجهبذ اخٍامىا اخٍام ًلُت مػها» اإلااض ي، والحايغ
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الغاهىت التي ًىُلو مجها الكهم، وؤقو اللحظت التي في الترار وطلَ مً زالُ 

دي، طلَ ألاقو  جكاغل لحظخحن ػمىِخحن، ومً هظا اإلاىُلو ههل بلى ألاقو الخاٍع

الظي ًدضص قهمىا للماض ي مً زالُ الحايغ، بحن اإلااوُ وؤقهه الغاهً، وبحن 

دي  . ؤقو الترار للحضر الخاٍع

ؾتراب "ب:  غلى ججاوػ يال ؤوحه ؤلاؾتراب "غادامير"لهض غمل :  خاثمة 

دي " "الىعي الجمالي بكلؿكت ههضًت جدذ عوح قٌ جلَ "وبؾتراب الىعي الخاٍع

الهىة بحن الحايغ، و جهالُضها اإلاايُت مً  ؾاًت الػهغ الحضًث بلى ؾاًت الػهغ 

دي ٌػّضان  مً بحن ؤبػاص قلؿكت  اإلاػانغ، وبما ؤن البػض الجمالي، والبػض الخاٍع

ًاهذ صعاؾخه إلاداولخه بغاصة بخُاء هظه الخهالُض وبغُائها قٍل حضًض  الثهاقت، 

مً زالُ قهم الترار، وهىا الكهم ال ًمض نلت بإي بحغاء مجهجي، ؤو ؤصاحي، ولِـ 

ٌ جلَ الكىائب، وجكٌَُ  ًان غمل الكلؿكت غلى الثهاقت لخهٍى هظا قهِ 

 واضح ــغاداميراإلاػًالث، واهكخاح الحايغ غلى اإلااض ي، وبن اإلاماعؾت الثهاقُت لـــــــ

في غمله هظا مً زالُ جُػُم هظه الخهالُض وقخدها غلى الحايغ وبًجاص خلُى 

 غلى ؤنها بلخكاجت غاداميرله مً زالُ قَ عمىػ اإلااض ي، وغلُه وكهض إللخكاجت

 xxvi«بن الخهالُض جبرع هكؿها» حػُض للخهالُض هُبتها مً حضًض ويما ٌكحر ؾاصامحر 

ضا"وغلى خض نُى  .       غلى الخهالُض ؤهه الكاهض اإلاُلو"غادامير"لػمل " حاى صٍع

 َالبت صيخىعاه ، قػبت الكلؿكت ، حامػت مؿخؿاهم *

 ؤؾخاط مدايغ ، قػبت الكلؿكت ، حامػت مؿخؿاهم **  

: كائمة املصادز واملساجع
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