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ّاإلنسانيّ أخالقيّ  ّالطبيعة ّمنّمنظور ّعندّهابرماس 1ّةاتّالمناقشة
 وفاء شعبان

ّ
 

 .احلجاج ،التواصل ،املناقشة ،األتيقا ،مدرسة فرانكفورت ،الطبيعة اإلنسانّية ،يورغن هابرماسوفاء شعبان، : المفرداتّالمفتاحي ة
 
 
؟ وبدا أن يفعل ميكنهمن هو اإلنسان؟ ما هي طبيعته؟ ماذا  :زت الفلسفة بالسؤال، والسؤال كان اإلنسانمتيّ 

ة يّ اليوناناملدينة شاا  ي عدد من األ ، وقفاقرن   أربعة وعشرينلسؤال اإلنسان. منذ  اظهور الفلسفة نفسه ظهور  
ومل تكن هذه املااطبة  ،ة مجعاءاحلكمة، وخاطبوا اإلنسانيّ  حببّ  اكتفواو  ،نزعوا عن أنفسهم صفة احلكيم القدمية،

ر، أو حلظة مساءلة الذات املدهوشة هبذه املساءلة نفسها. هي دهشة الوجود، وليس حلظة تفكّ ا، ذاتي   ا نقاش  إّل 
تقول ما هو العامل؟ و  ،وجود وخترب عنههذا البقدر ما هو وجود الذات ي العامل، الذات اليت تعي  ،وجود العامل

ل الذي يشكّ  وختاطبها. هذا ما ميكن تسميته بالطبيعيّ  ةَ تقول اإلنسانيّ  وهي ،َسهاوختاطب نف ،وهي تقول نفَسها
قول نة، ول حلظة الفلسفة هي حلظة الطبيعة اإلنسانيّ  ة مجعاء. إنّ والذي تتشارك فيه اإلنسانيّ  ،التااطب جمالَ 

 .اممكن   لتفلسفال يعود فيه  ي نقاش لغويّ  اة اليت تدخلنالطبيعة البشريّ 
، هي مهنة الفيلسوف الذي جديدة ملهنة جديدة ظهور ممارسة جمالَ  ،اإذ   ،القدمية ةيّ اليوناناملدينُة لت شكّ 

 هي تناوحلظة ولدة إنسانيّ  .اليونانّ  نسبناه معىن ومل خترج منه بعد. إنّ  ،اخنرطت فيهالذي ة الطريق لإلنسانيّ  شقّ 
اكتشاف حقيقته، ما هو عليه، إىل  إّل  امل يعد حمتاج  . هذا الفيلسوف الذي حلظة ولدة الفيلسوف اليونانّ 

ومن غري أن  ،ا يبحث عنهشيء ممّ  أيّ  عي امتالكأو أدواهتما. وهذا من غري أن يدّ  ،طبيعته، وسائل معرفته وفعله
 ،شيء إىل ذاته. هذه الطبيعة، وحده الفيلسوف سعى إليها أيّ  ،أو إضافة ،يبحث خارج نفسه عن اكتساب

وتفعل  ،ها عن ذاهتا وعن العاملت، وتعود إليه ي إنتاج معرفيّ ر الكلّ ا، مبا هو الذات العاقلة اليت تتفكّ وتطابق معه
ن عليه السابق على التجربة الذي جيب التمرّ  القبليّ عن م كنط . وفيما يتكلّ يّ بالرجوع إىل هذا الكلّ  اي العامل أيض  
ا ألنّ  رهاا يتذكّ عطى له من خارجه، إنّ ول تُ  ،مها الفيلسوفيتعلّ  ل اليت ليثامم أفالطون عامَل األملمارسته، يقدّ 

 .طبيعته ختصّ 
مشكلته مع الطبيعة، بعد نزاع طويل َهِدف إىل ، اتدرجيي   ،ه حلّ أنّ  العقل ظنّ  ،ةمنذ احلداثة األروروبيّ و 

 ه بقي غري راض  ة ملصلحته. ولكنّ التبعيّ  هبذا عالقةَ  اَفِهم قوانيَنها، سيطر عليها وأحلقها به، قالب   ؛َتفلُِّته من قيودها
                                                                 

دت قعُ ". الطبيعة البشريّةحتت عنوان " ، للدراسات الدينّية والفلسفّية،قُّدمت ي ندوة نظّمها معهد املعرف احلكمّية ّيةورقة حبث 1
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، ومل يثق هبذا ه مع ذاته قائمة  ا هو عليه. مل ميّكنه وضُعه اجلديد من الطمئنان عن نفسه، فبقيت مشكلتُ عمّ 
ه، أعين الطبيعة مشكلته مع الطبيعة اليت ختصّ  عن حلّ  اعاجز   استمرّ . بكالم آخر، ر الذي قّيده من جديدالتحرّ 

 رها.ة لذاهتا، أي حترّ ه مل يقتنع باستعادة اإلنسانيّ وهذا ألنّ  ة.اإلنسانيّ 
ها ما زالت ي قلب سؤال اإلنسان وطبيعته. وشغل هذا الطبيعة. ولكنّ  سؤال ا،إذ   ،الفلسفةجتاوزت 

منه ص مل تتالّ  دة وجود مأزقاملتعدّ  ة. وأّكدت األجوبةيّ السؤال املساحة األكرب ي الفلسفة منذ األنوار األوروب ّ 
اب واحد، مبعىن هل نعّرف جو  على فاقالطبيعة من التّ  ن فلسفات التاريخ وفلسفاتبعد. ومل تتمكّ  الفلسفة
التعاريف؟ وكيف ميكن  ك؟ أليس هناك من مساحة مشرتكة بني كلّ أو بفعله املتحرّ  ،جبوهره الثابت اإلنسان

ا قادرة على ها أنّ وهي معارف تزعم مجيع ؟املعارفني ب اي هذا السباق القائم حالي   ،للفلسفة أن تثبت ذاهتا
على  ة بسؤال الفلسفة، ما دامت قادرة  ا غري معنيّ أنّ  ،بالتايل ،زعم. وتتقدمي احللول ملشكالت الواقع اإلنسانّ 

 تقدمي األجوبة؟
ة. ومل له إىل أرقام ومعادلت حسابيّ ، فتحوّ هذه املعارف تدرس الظاهرة، وما يقع حتت احلواسّ  غري أنّ 

للوعي  ام أوصاف  العقل ومبادئه، وتقدّ  ة من اإلنسان. تستعمل قواعدتقل لنا كيف ميكنها بلوغ اجلوانب غري املرئيّ 
ها. ل مصدرها وينبوعغري قادرة على الولوج إىل عمق هذا اجلزء الذي يشكّ  تبقىو  ،من خالل ما يظهر ي السلوك

. وهو سؤال بالبقاءالفلسفة املشرتك  سؤالل وتسمح ،الفلسفات بني كلّ هذه املساحة غري املضبوطة املشرتَك ل ومتثّ 
 ة الفعل.يّ حرّ  اإذ  ة الختيار، يّ ة اإلنسان، وهي حرّ يّ حرّ 

األسئلة مصدَرها، وهو  لويتناول أوّ . تهة املالزمة لطبيعيّ هذه احلرّ ل ي إىل التأمّ  وحيتاج فهم اإلنسان
ة( تبدأ يّ ة واحلرّ ثنتني )العقالنيّ ة. وي العالقة بني اليّ أخرى للحرّ   تسمية  ة. وليست العقالنية إّل بالطبع العقالنيّ 

. ف هنا عند اهتمام يورجن هابرماس، الفيلسوف وعامل الجتماع األملانّ ة حول اإلنسان بالتبلور. ونتوقّ اإلشكاليّ 
وشّكل حترُّر اإلنسان  ي معهد البحث الجتماعيّ  أتباعهاجتّمع  اليت 2ةنقديّ ال وهو من أعالم مدرسة فرانكفورت

 ه إىلت أحباثهدف، وعلى غرارها انقدي   امنهج   ابع  متّ  3وانتمى هابرماس إىل هذه املدرسة ة ي أحباثها.نقطة  مركزيّ 

                                                                 

. وتعود بداية 1923س سنة " املؤس  فني أملان اجتمعوا حول "معهد البحث الجتماعيّ مدرسة فرانكفورت من مثقّ تأّلفت  2
وقد سادت دها. ة وتعدّ ة هبذه املاركسيّ وما نتج عنها من التباين بني املفاهيم اخلاصّ  ،ةة األملانيّ إىل أزمة املاركسيّ هذه املدرسة  انتشار

هم الذي يعتمد م أعالم مدرسة فرانكفورت مشروعَ قدّ  ،ة. وي هذا اإلطارة حصول النتقال من الرأمساليّ النقاشات حول كيفيّ 
 ة جديدة.ة من منظور ماركسيّ للعلوم الجتماعيّ  النقديّ  التحليلَ 

 إبداعإىل  فذهب ،ر من إرهاب الطبيعةالتحرّ راد أ الذي نّي أعالم مدرسة فرانكفورت مهّمة نقدهم مبواجهة تشييء اإلنسانع 3
السيطرة  حنول م بأكمله ينتهي بالتحوّ اجملتمع املنظّ  األشياء أدوات هذه السيطرة. ولكنّ هذه عل جب شروط السيطرة على األشياء

ر اإلنسان نقطة ارتكاز . وشّكلت هذه اإلرادة بتحرية. وهي سيطرة يصبح األفراد بدورهم أدواهتا الرئيسيّ مع ا على األشياء والبشر
ل من القرن لت الكربى اليت حصلت ي النصف األوّ التحوّ  أساسّية ي فكر هابرماس. وجاء نقد مدرسة فرانكفورت بنتيجة

ي ة وصعود النازيّ  ،ةة الثانية، وجتّمد الفكر ي أيديولوجيا فجّ بعد احلرب العامليّ  ،ة ي الغربمنها فشل الثورة الربوليتاريّ  ،العشرين
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ولكن ليس  ،ة، بالبحث ي شروط اإلمكانوماركسيّ  ة  كنطيّ   مقاربة   ابع  متّ رة، حترير اإلنسان، مبا هو ذات عاقلة مفكّ 
 .ا ي شروط إمكان الفرد الجتماعيّ عزل، إنّ ني شروط إمكان الفرد العاقل امل

ة ة والفيربيّ ل بالكنطيّ املتمثّ  ر بالواقع األملانّ تأثّ  ه، فإنّ 4هلذه املدرسة ارئيسي   اهابرماس وجه   وإىل جانب كون
وقد أراد أن ة واألدجلة. موضوعتا األداتيّ ة كانت ة األملانيّ ي الثقاف ةالنقديّ  تهونظريّ ه تفكريه ما وجّ  وأشدّ  ة.املاركسيّ 

وتقوم على الربط بني نقد السيطرة  ،ةتارخيانيّ  ةطوباويّ تزل إىل ر، ل ختُ للتحرّ  ة  حقيقيّ  ة  نظريّ ة ة النقديّ جيعل من النظريّ 
 .5العقل التواصليّ بواسطة  ،رة التحرّ نظريّ و 

بناء  اأعاد عقالني  . لقد يتطابق معهاجيعله ة" مل "الفلسفة األملانيّ  فكر هابرماس إىلانتساب  أنّ  اهذا ِعلم  
نقد تها، إىل جانب احلجاج، لاليت اعتمد على نظريّ  ةاللغة اإلنسانيّ  على أساسالتماسك بني الذوات  إمبد

سفة ه مقابل فلالقول أنّ وميكن ة. معياريّ إىل قاعدة  امرتكز  وشروط ممارسته،  لعقل األداتّ وا تافيزيقيّ وغوس املِ للا
اإلنسان إىل ذاته، ما هو عليه، أعين  هذه املناقشة اليت تردّ تقوم على املناقشة.  ة  خالقيّ أ طرح فلسفة   ،التعايل

 ته.على إنسانيّ  ته اليت تدلّ يّ ه هبا يستعيد حرّ طبيعته، ألنّ 
 ،جوهر غري ممكن العثور عليهعن  احبث   ،يعود إىل الوراء اغامض   اجمتمع  ملا اعتربه فكر هابرماس  ىوتصدّ 

مفهوم جديد ولكن على  ،هيدغر ودريدا وأدرنو وفوكو عند كما ورد  ،نقد العقلعلى ليس  ،هنقد ي امعتمد  
 ،الفلسفة املتعاليةأو ب ،تافيزيقااملِ ب فكره النقديّ  ،بالتايل ،ومل يربط. هلاة إعادة إثبات دغمائيّ ة أيّ  ل يقبل ،ةللعقالنيّ 

هذا يتالءم و  ."وحدة التأسيس"ميزة  ينسب إليهاعد يويعيد تعريف دور الفلسفة اليت مل ، خلطأاقبل يفكر  هألنّ 
 ةتصبح مهمّ مع طبيعة اإلنسان، اليت ل فصل ممكن فيها بني احلياة ي اجملتمع وخمتلف املعارف. وقد الفكر 
 عقالنّ الاحلجاج ا شرطه الوحيد فهو أمّ  أشكال التباعد احلاصلة. ي مواجهة كلّ  طتوسّ ال وفريت بنظره الفلسفة

                                                                                                                                                                                                          

ة إىل ة النقديّ ة. ويعود مصدر النظريّ ة إىل مرحلة املونوبول، وانتشار ثقافة الكتل البشريّ ة الرأمساليّ أوروبا، والنتقال من مرحلة الليرباليّ 
 خصوص ا كنط وهيغل. ،األملانّ  التقليد املثايلّ 

وبعضهم اآلخر اعتربه  ،مي مدرسة فرانكفورتمنهم من اعتربه آخر معلّ  .املواقف من عالقة هابرماس مبدرسة فرانكفورتتباينت  4
 وهو،إىل الثان.  بل ،لإىل اجليل األوّ  عدم انتمائه يؤكدا ممّ  ،1929ولد هابرماس سنة  .من قضى عليها، وأثار النقاش حوهلا

مل يعرف  – 1959و 1956بني عاَمي  – دورنوأل ااء عمله مساعد  نه أثكما أنّ   ،منهم مل يتتلمذ على يد أيّ  ،أثناء دراسته
ميكن  ،وهبذا .ة للعشريناتة الفيبرييّ ينات، واستعاد املاركسيّ ه عاد إىل فكرهم ي الستّ فاهتم اليت تعود إىل ما قبل احلرب، رغم أنّ مؤلّ 

البحث عن أمل بنزع األوهام اليت واكبت إنشاء جمال عامل  علىاهتمامه  وترّكز فقط. ة  ا نظريّ إنّ  ،ةتارخييّ  غرياعتبار روابطه معهم 
ر بكارل تأثّ و  عند فرويد. والتحليل النفسيّ  ،عند بياجيه وكهلربع ة النموّ ة من ماركس، ونظريّ ة التارخييّ يّ جيمع فكره املادّ و  .جديد

ثريه بديوي ي فكرة جمال الفعل والتفاعل طرح أعلن تأ، 2004وي سنة  ة.ة األمريكيّ بالرباغماتيّ  واهتمّ  ،ر ملتزمأوتو أبيل كمفكّ 
 .ة اجملال العامّ عقالنيّ 

5 J. Habermas, Morale et communication (Paris: champs-flammarion, 1999), pp. 10-13. 
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يرمي و  .6اللعب على الستعارات أو خمادعة العقلعن  ابعيد  العمل ي الوجود و  األفكار املسبقة، الذي يقطع مع
 امتاز هباة اللوغوس اليت ركزيّ ي ملعن طريق التصدّ  يه،توحيد النظرة إلبإىل حترير اإلنسان،  ي النهايةفيلسوفنا  نقد

 .7دون غريه رتبط بالكائن الغربّ تاألنطولوجيا  أنّ والذي اعترب ، التقليد الغربّ 
 

ّالنقدّوالعودةّإلىّاإلنسانيّ 
 ةيّ كيف  ه عنلؤ تساي و  .ر األفراد واجملتمعة أمام حترّ العوائق الجتماعيّ عن  كشفال النقديّ  ي موقفه هابرماس أراد

للمعرفة  بني املشروع النظريّ من منظور عدم الفصل حاول التوضيح  ،ذ املوقف النقديّ اختّ ا منلذات ان كّ مت
وغايته  .8ر املعرفةحيث تتجذّ  للسياق العمليّ  أو بشكل عامّ  ،ةلشروط الجتماعيّ وا ر الذاتّ ة للتفكّ املوضوعيّ 

ة قاد النظريّ  هنّ إميكن القول . و 9إىل العصر اة اجلديدة اليت تنتمي فعلي  التعريف بالفيلسوف اجلديد والفلسفة النقديّ 
 .10على العلوم األخرى اوجعلها أكثر انفتاح   ،ساعمة من الشمول والتّ ة حنو مرحلة متقدّ النقديّ 

 امسار   بعتاليت اتّ  11علينا العودة إىل مدرسة فرانكفورت ،ولتوضيح مفهوم النقد هذا عند هابرماس
يرّد إىل الذات  ه نقدإنّ  .ةالتوتاليتاريّ  ةطوباويّ وال األداتّ ة العقل وضعيّ حنو  ،وبشكل خا ّ  ،العصر حنو انقدي  

إعادة النظر  ،بالتايل ،ى من غري فحصه، وتوجبمعط   ة على احملاكمة، فال تقبل أيّ ة قدرهَتا الطبيعيّ اإلنسانيّ 
شروط و بحث ي حدود املعارف، ي الذي ،12الكنطيّ  هالنقد ي مفهومنقد هابرماس عن  ويتمايزالدائمة. 

                                                                 
6 J. Habermas, Logique des sciencse socials et autres essais (Paris: puf, 1987), pp. v-vi. 

7 J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel (Paris: fayard, 1995), tome I, p. 11. 
8 Y. Cusset, Habermas, l’Espoir de la discussion  (Paris: michalon, 2001), pp. 18-21. 

 .92 فحةصال، (منشورات مركز اإلناء القوميّ  )بريوت: مدرسةّفرانكفورت،ّمنّهوركهايمرّإلىّهابرماس ،عالء طاهر 9

 .87الصفحة  ،املصدر نفسه 10
، ونقد الواقع املاركسيّ  رت بنقد القتصاد السياسيّ وتأثّ  يديولوجيا.نقد الجتماع ونقد األخاضت مدرسة فرانكفورت  11

 املنتجة. وهي ردّ ة اليت حتتويها احلالة احلاضرة للقوى ة العقالنيّ يديولوجيا. وهذا هبدف كشف اإلمكانيّ القائم، ونقد األ الجتماعيّ 
مع نفسه. ي  سان جملتمع متصاحلة سيقضيان على اخلرافات واألساطري ويؤسّ العلم والتقنيّ  على ما اعتقده فالسفة األنوار من أنّ 

 ني.ات )أي اخلطابات اليت تشرعن السلطة( أصبحا بدورمها أيديولوجي  األيديولوجيّ نقد ة ُولِدا من العلم والتقنيّ  حني أنّ 
. ومتّيزت لسوقامع اقتصاد  اليت انتصرتة أشكال اليقني الكاذبة عند الربجوازيّ رّكز نقُد مدرسة فرانكفورت على كشف كّل  12

 دولة احلقّ  "إصالح"برز ربط بناء  ،ي املنحى الكنطيّ  .ةة املاركسيّ ة والفيربيّ لكنطيّ ل باحلضور األكربة ة والسياسيّ احلداثة الجتماعيّ 
ة الفروض القتصاديّ  بضغط فبدت الدولة،ة، املاركسيّ -ةا من الناحية الفيبرييّ بالصريورة. أمّ  "احلماسيّ "الدميقراطية بالشعور 

 .ة  أداتيّ  ة  وظيفيّ  ة، لعبة  والتارخييّ 
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الفرد  رحتري بينما يهدف نقد هابرماس إىل .حمكمة   عترب العقلَ يو  ،ة(علميّ الو  ،ةفلسفيّ الو  ،يقيةز تافياملِ اإلمكان )
  .13النوع اإلنسانّ  خيصّ و  ،وسياسيّ  أخالقيّ  ، فهوواجلماعة

مفهوم  اد  عاجل جمدّ يات. و واألخالق واألخالقيّ  ي نقده من البحث ي العالقة بني احلقّ يبدأ هابرماس 
قد و  .إعادة بناء العقل من أجل ،ة اجملتمعي إطار نظريّ و  للحداثة، ي سياق ظروف اخلطاب الفلسفيّ "احلديث" 

إلخفاقات ا اه يعي متام  ي حني أنّ  ،"ر من "العوائقالتحرّ  اهباجتّ هوركهامير يتجاوز  جعله هذا املوقف النقديّ 
 .ةا عقالنيّ نّ أ عيتدّ حبسب معايري  ،اضر على إعادة إنتاج جمتمعاتناة ملشروع حداثة العقل اليت تثقل ي احلالتارخييّ 

ة إعادة صياغة إشكاليّ وعندما أراد . ةبطريقة نقديّ  جملتمعافهم من أجل  ة  منهجيّ  اس شروط  ليؤسّ  هحماولت تدتعدّ و 
بني الذات  اه أقام ربط  فإنّ  ،دةة املعقّ مقابل األنساق الجتماعيّ  ،ة الفعل التواصليّ ي نظريّ  بشكل خا ّ  ،ةالعقالنيّ 

. وهذا يعيد ي هذا الفعل التواصليّ  ى ي العالقات بني األفراد، تعيّنها اللغةُ الذي يتبدّ  العاقلة والسياق الجتماعيّ 
 ته.يّ أي حرّ  ،إىل اإلنسان ما هو له بطبيعته

جديد لفهم اجملتمع  ز منهجيّ يهجتأراد تقدمي كما ة،  ة العلوم الجتماعيّ هابرماس بتعميق منهجيّ  هلذا اهتمّ 
راد أن أ بكالم آخر، .اتفسريها عقالني   دة لوسائل الفهم واحلكم على احلالة اليت ميكند، وإعطاء طريقة متجدّ املعقّ 
 ة لنشاط اجتماعيّ ممارسة حقيقيّ  ، وشروطَ ونقديّ  فهم ذاتّ  ة شروطَ للممارسة الجتماعيّ  ه الطريقةم هبذيقدّ 
 من نيمستويَ  جندحيث  ،ةواضحة للسياق والشروط الجتماعيّ العرفة امل، قادر على مفصلة دوافعه مع ريّ تفكّ 

د بإمكانات العقل قابل للتجدّ  ،ةعقالنيّ للة داخل مشروع تأسيس شكل بديل حبميميّ  يتقاطعانالتساؤل 
 .14احلديث

 االذي يبحث هابرماس عن استعادته ل وجود له عند الفرد املنعزل، وإن خاض حوار   وهذا اإلنسانّ 
ر التفكّ  أنّ  ، مبعىنللكالم التبادل الواقعيّ  تعود إىل ر النقديّ ة التفكّ مشروعيّ  . هذا ألنّ ا وإن كان نقدي  ، حّت اذاتي  

 ن منه سيتمكّ ألنّ ، همن التعيينات اليت تعمي اي  فعل اإلنسان رتحرّ يمارسة كهذه ومب .يبدأ مع ممارسة احلوار النقديّ 
 ،تعاون بني األفرادالونتيجة  ،امجاعي   التحريريّ  العملُ  اويصبح إذ  عن احلقيقة.  حبث تعاونّ  إطار ي االوعي هب

 .15ربالتحرّ  ر الذاتّ للتفكّ  وار فقط، يبدأ اجملال الضروريّ احلبادل ي تمع الكالم املو وليس الذات املنعزلة. 
رَه على اأحد ما شع ، فال يفرضةالعلنيّ  إإىل جانب مبد ةيّ الكلّ مبدأ  اهلابرماسيّ  ر النقديّ التفكّ يعتمد و 
 ،بالنتيجة. اي  كلّ   اقانون   أن يقبلوا به ليصبح ،متساوينبوصفهم ة بينهم احلرّ  بواسطة املناقشةولكن ميكنهم  اآلخرين،

ما ميكن  ي كلّ  اإنّ ، يّ ه قانونه الكلّ من غري أن يناَقض كما لو أنّ  ،فرد ترجيحه  كلّ ل يعود مركز الثقل ي ما يتمىّن 
 ملناقشاتي احيصل حبضور الشعب  ماة العلنيّ وتعين  .يّ باعتباره املعيار الكلّ  ،للجميع أن يعرتفوا به باإلمجاع

                                                                 
13 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., p. 10. 

14 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit., pp. 17-18. 

15 Ibid., p. 28. 
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ي العالقات بني األفراد  از  متمي ّ  اموقع   عشر،الثامن اليت ظهرت ي ناية القرن و  ،هذهة العلنيّ فكرة  وحتتلّ . ةالعلنيّ 
 كلّ   . هذا ي حني أنّ ةيّ عن السرّ  ابعيد  لشعب، ل يُعَلنصفة ما و  ،ة احلديثةفعل ولدة الدميقراطيّ اجملتمعني. وهي 

 .لسياسيّ بالعامل ا ميزة ما يربط العقل العمليّ هي و  ،نفتاحَ ُة الل العلنيّ . ومتثّ ةيّ أشكال الستبداد تعمل على السرّ 
 .الستبداد ضدّ  تهامشروعيّ  ، تكتسب القراراتاه عندما جتري املناقشات علني  نّ إد كنط هذا املبدأ، فيقول ويؤيّ 

ويسمح  .اإلقامة الدائمة ، سلطةَ ة  حقيقيّ  ة  نقديّ  سلطة   العامّ  اجملالُ  اذة يتّ العلنيّ  إه بفضل مبدويضيف هابرماس أنّ 
 ألفراد.بني ا العلينّ  التداول احلرّ  ةبواسط بإعادة إحياء دولة احلقّ  العلينّ  اجملال العامّ هذا 

( منطق املعرفة )تزاوج 1): على الشكل التايل امنطقي   نة  ي هذا النقد صورة اإلنسان مبنيوتّتضح 
ات ( أخالقيّ 3و) ؛ة )تزاوج منطق العلوم وتاريخ الفلسفة(( تاريخ النظريّ 2)و ؛مولوجيا وتاريخ العلوم(بستِ اإل

توليف إرادة هابرماس عدم الفصل بني معرفة الظهر هذا . ويُ 16ة(ات واألخالق الجتماعيّ املناقشة )تزاوج األخالقيّ 
 .قها الفعل التواصليّ واليت حيقّ  ،أو أخالقه ،اإلنسان وسلوكه
 الذي لسياق الجتماعيّ اواسطة بوعي ال حدوثإىل  اهلادف نقديّ النموذج ال ر الذاتّ التفكّ ل ويشكّ 

ي ي يؤدّ و  ،يث ميكن هلذا اجلهد أن يندمج ي الوعي املشرتكحب ويتناسب معه بشكل دائم، ، تصوراتنايعنّي 
 الهتمام.و املعرفة إىل اجلمع بني  ر الذاتالتفكّ 

عن الهتمام بتحرير الوعي  ،الذي يعين وعينا ،معرفة الواقع العمليّ  على العمل ل ينفصل ،بكالم آخر
. موقف نقديّ  كلّ   اليت متنع ةالجتماعيّ التقييد ن جمموع أشكال عو  ،ةة واأليديولوجيّ الدغمائيّ ة تبعيّ أشكال المن 

ن ه يتضمّ ألنّ  ،لمعرفة يعيّننا ويعمينا ي الوقت نفسهل جهد هيقول هابرماس إنّ  ؛ابسيط   ار  تفكّ  ر النقديّ التفكّ وليس 
ه ل ينطلق وحيصل عند الفرد، فإنّ  ذاتّ  الفكر النقدي ورغم أنّ  ،17حتريرنا من التعيينات اليت تعميناأي  ،فعل حترير

  بالتواصل.إّل 
ّ

ّالتواصلّشرطّاإلنسانيّ 
ر . وهي التفكّ ي ضوء الوعي التارخييّ  ، اآلنحّت  كانت منفصلة    ،ةثالثة أبعاد نظريّ  ة الفعل التواصليّ نظريّ  وحتمل

ة"، يّ ة كلّ ر ي اللغة وتعميقها "برباغماتيّ والتفكّ  ،وإعادة صياغتها بعد ماركس وماكس فيرب ،ةة الجتماعيّ ي النظريّ 
صاغ  ،ةهلذه النظريّ  اوتبع   .جملتمعات احلديثةاخلاّ  با( الثقايّ و  ،القتصاديّ و  ،الظرف )السياسيّ ي ر والتفكّ 

على تأكيد  اوحرص   ،هلكنّ ستند إليها نقده. و ية اليت القاعدة املعياريّ  ونك، لت)األتيقا( اتة األخالقيّ نظريّ  هابرماس

                                                                 
16 Morale et communication, op. cit., p. 13. 

17 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit., pp. 26-7. 
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جتعل من التواصل قاعدة احلياة  ،أو أصالة   ،ة  معياريّ  فرض حقيقة   مل ينسب إىل أيّ ة، يّ حرّ مبا هو  اإلنسانّ 
 .18ذات قادرة على الكالم والفعل مها كلّ درج األخالق ي قواعد اللغة اليت تتعلّ أ ،هلذاة. الجتماعيّ 

ة. ثوابت النقديّ تبىن ال حيث ،ة اجملتمعنظريّ  ترتكز إليهاة ما بعد نظريّ  ة النشاط التواصليّ نظريّ  وليست
مفهوم النشاط  يويؤدّ ه حنو التفاهم. ة للفعل املوجّ لبىن العامّ ل هحتليل وهي الطريقة الوحيدة اليت يسمح هبا ي

الذي يقاوم و  ،ةالشكوكيّ  ن بعضاملتضمّ ة ة التواصليّ العقالنيّ مفهوم  ،ي البداية :هيثالث،  اتتعقيد إىل التواصليّ 
راديغمات االذي يربط ب ،املستوى املزدوج يوي مرحلة ثانية، مفهوم اجملتمع ذ ؛للعقل األداتّ  الختزال املعريّ 

 ،مرض اجملتمعر ظواهر الذي يفسّ  "احلديث"ة نظريّ  ،اوأخري   فقط؛ ةبالغيّ  ل تكونبطريقة  ،ش بالنسقيالعامل املع
، واليت صارت امة شكلي  جمالت الفعل املنظّ  فروضختضع ل ،بالتواصل بىناليت تُ مبادئ احلياة  أنّ  تعترباليت و 

  خا ّ ي معىن   ة ممكنة  مفهمة ظروف احلياة الجتماعيّ  ة النشاط التواصليّ نظريّ  جتعل ،هبذا املعىن. ة  مستقلّ 
ة، ة تنتمي إىل شكل حياة ُمب َن ْنَي بطريقة تواصليّ ممارستنا احلجاجيّ  ويوضح هابرماس أنّ  .19"احلديث"بتناقضات 

 .20ي عامل احلياة بشكل تواصليّ  انا نفعل دائم  وإنّ 
حيث تنعكس  ،للوسيط اللغويّ  ل ي العتبار الفرتاض املسبق اإلضايّ يُدخ إن مفهوم الفعل التواصليّ 

اليت مل  ،ةشكالية العقالنيّ إ تعاد ي احلاضر، ملستوى املفهوميّ عالقات الفاعل ي العامل مبا هي عليه. وعلى هذا ا
فيه  أن نوضح املعىن الذي يتمّ  ،اإذ   ، علم الجتماع، إىل منظور الفاعل نفسه. عليناّل إ اآلن تكن تعين حّت 

اليت عنّي هابرماس ات املناقشة . وهذا يقودنا إىل أخالقيّ 21األفعالبني ة تواصل مبا هو آليّ  إدخال التداخل اللغويّ 
 ر.شروطها لتتوافق مع شروط اإلنسان املتحرّ 

 
ّالتحرّ أخالقيّ  ّرّاإلنسانيّ اتّالمناقشة:

س هذا التمييز على أخالق كنط الذي يفصل بني مبادئ سّ ويؤ  .ات )أتيقا(ز هابرماس بني أخالق وأخالقيّ يّ مي
ة يّ ة والكلّ املبادئ الشكليّ هذا التمييز بيربط و  ،من جهة أخرى اجلزئيّ  واخلا ّ  يّ واملادّ  ،تعيني اإلرادة من جهة

األخالق باملبادئ  فرتتبط ،ةة واملبادئ الشكليّ يّ بني املبادئ املادّ  الكنطيّ  التفريقىل إة. ويرتكز هابرماس والعقالنيّ 
ة يّ العدالة أي املبادئ الكلّ  بني األخالق اليت متسّ  ،اإذ   ،وفرّقة. يّ باملبادئ املادّ  ،األتيقاأو  ،اتاألخالقيّ و  ،ةالشكليّ 

 ات األفراد.أي جبزئيّ  ،ات اليت ترتبط باخلريواألخالقيّ  ،ةوتسمح باحلياديّ  ،مهاة وتنظّ اليت تسند البينذاتيّ 

                                                                 
18 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., pp. 7-8. 

19 Ibid, pp. 13-14. 

20 J. Habermas, de l’éthique de la discussion (Paris: Flammarion), p. 166. 

21 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., p. 110. 
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ات ى اليوم من ثالثة مصادر، هي أخالقيّ ة تتغذّ املناقشة ي جمال الفلسفة العمليّ  نّ إيقول هابرماس و 
يرتبط جزآن منها هبيغل: بني فكر اجلماعة  ة. وهي حقل حجاج غينّ األخالق الكنطيّ ة ونظريّ  ،ةوالنفعيّ  ،أرسطو

ة ة اهليغليّ ات املناقشة تأخذ بعني العتبار النظريّ أخالقيّ  . مبعىن أنّ والفردانّ  "احلديث"ة يّ وفكر احلرّ  ،التقليديّ 
 ،ة. وعلى غرار هيغلاألخالق ي احلياة األتيقيّ ة لألمر القاطع، مقابل احنالل من قراءة بينذاتيّ  الالعرتاف، انطالق  

بني موقف األخالق املرتكز  ،هنا ،هابرماس ز. وميّ 22ةة بني العدالة والتضامن ي روح كنطيّ متّسَك بالعالقة الداخليّ 
 .23ات الذي يعود إىل عامل احلياةوموقف األخالقيّ  ،إىل النظريّ 

 صورة اجملتمع يعطي ستعادة اإلنسان ي مشروع هابرماسل مدخال  باعتبارها ات املناقشة إدراج أخالقيّ  إنّ 
 ،اأخالقي   اتفتح على التبادل، يطرح هابرماس جمتمع   اليت سوقالسلع و المن تضمينه عالقات  . وبدل  رّ احلتمع اجمل

ر من متحرّ  وغايته إعادة إنشاء جمتمع إنسانّ  ،ة، أو حياة اإلنسان الفعليّ مقياسه من الواقع اإلنسانّ  يستمدّ 
ة اليت تصدر على يّ ة األخالق الكلّ على خلفيّ  ،إلعادة بناء قواعد حياة من داخله رة. وينطلق هذا التحرّ التبعيّ 

 العقل.
لتحقيق  ةاملناسب الطريقةل . وتشكّ تأسيسيّ  إن هذه املناقشة اليت يدعو إليها هابرماس هي فعل تواصليّ 

 . ولكنّ الذوات األخرىمع  هذه الذاتتفاعل ت حيثخارج اجملتمع ل إمكان له  والذي ،ي الذات اإلنسانّ 
عالقات بني الها حمكومة ب. لكنّ ي اجملتمعات. كذلك ليست هذه اجملتمعات متماثلة   الظروف ل تكون متشاهبة  

 .ةيّ احلرّ ة قاعدهتا ا عند ذلك ل تكون عالقات إنسانيّ ، ألنّ ة  األفراد. ول ميكن هلذه العالقات أن تكون عشوائيّ 
د الفرد تقيّ ف ،ة اإلنسانيّ ة ختنق حرّ ي إىل عالقات خضوع وتبعيّ ه منطق يؤدّ ، ولكنّ احتمل منطق   اأنّ  اهذا علم  
 .واجلماعة

ة أخرى، وإن تالقت تفرتض عدم خلطها مع أشكال أخالقيّ  ،ات هابرماسة ألخالقيّ وهناك خصوصيّ 
 من غري جتريد لطبيعته، اإلنسانتسهم ي استعادة  املناقشةات أخالقيّ  نّ إمعها ي بعض النقاط. وميكن القول 

ات املناقشة قيّ ل تنتمي أخال ،هبذا. ، كما هي حال األمر القاطع الكنطيّ لواجبا للفعل و ضمون متعنّي م كلّ ل
بني الوجود والواجب، وتعرتض على التمييز الذي  ، ول تقبل الفصلَ عن اجلزئيّ  قطعل تن اا أنّ مب ،داجملرّ  يّ إىل الكلّ 

 أي املرجع الذاتّ  ،ة املنطقأحاديّ  متنعفكرة مناقشة لدينا  .24جيريه األمر القاطع بني الفروض احملضة والعقل العمليّ 
 لألخالق. ي جيب جتاوزه بواسطة مفهوم حواريّ ذال

فعل الشعار الذي ميكنك أن اتقول: اليت كنط ند  ة عالصيغة األمريّ  ات املناقشةأخالقيّ تبع تل  ،وبالنتيجة
الذي يسمح  التربيريّ  إدور املبد إّل  ه ل يلعببأنّ  القاطع الكنطيّ  األمرَ هم هابرماس ويتّ . اي  كلّ   اصبح قانون  ليتريده، 

                                                                 
22 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 95. 

23 Ibid, p. 115. 

24 Ibid, pp. 15-16. 
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املمكن الذي جيب أن تريده  ، أيةر من وجهة نظر أخالقيّ رب  املالفعل وهو ة، يّ ة الفعل القابل للكلّ بإعالن صحّ 
األمر  حملّ  الذي حيلّ  األخالقيّ  ات املناقشة" احلجاجَ ة األخرى. ويطرح باملقابل ي "أخالقيّ الكائنات العقالنيّ 

 وحدها مرجع املعايري الصحيحة، عليه تتبىّن  الذي بناء   إة إنشاء املبدات املناقشة مهمّ سند إىل أخالقيّ القاطع. ويُ 
األمر  طه ل يُسقولكنّ  ة.شاركون ي املناقشة العمليّ مم ني، مبا أنّ املعنيّ  فاق كلّ تّ اوهي املعايري اليت ميكنها أن جتد 

ة هي يّ األخالق الكلّ  ة قاعدة احلجاج، باعتبار أنّ يّ كلّ   إي مبده يعود ويعثر عليه بشكل مطلق، ألنّ  القاطع الكنطيّ 
 .اي  ا يصلح كلّ إنّ  فقط، نينَ  عن حدوس ثقافة أو عصر معي ّ ل يعربّ  خالقيّ األ بدأاملهذا  أنّ اليت تثبت 

، ي إطار ل ي اجملتمع حيث متاَرس األفعالها حتص، ولكنّ الكّليّ  ات املناقشة ل تنفي املبدأأخالقيّ  إّل أنّ 
 ا حتمل البعد، إنّ ة  أو اعتباطيّ  ،ة  فرد، فال تكون عشوائيّ  كلّ ة  يّ ق حرّ ة بني األفراد، بشكل حيقّ العالقات الواقعيّ 

ي  اينارط ضمني  عليه أن جاج، احلي  ةيّ اجلدّ  املشاركة يريدمن  نّ إهابرماس األطروحة القائلة د . ويؤيّ األخالقيّ 
من حمتوى هذه  اانطالق   ،. ويستنبط املبدأ األخالقيّ ى أخالقيّ حتو  ومب ة  يّ كلّ تكون   ،ةافرتاضات مسبقة براغماتيّ 

 .25الفرتاضات املسبقة للحجاج، من أجل معرفة معىن تربير معيار الفعل
رغم ما جيمع ب ،ات كنطوأخالقيّ  ةيّ ابرماساهلات املناقشة وميكن حتديد ثالثة اختالفات بني أخالقيّ 

الذي ينتمي إليه الواجب واإلرادة  ات املناقشة عن اختالف املقولت بني العقليّ ى أخالقيّ تتالّ  ،ي البداية .بينهما
سات الدولة واجملتمع. ة احملضة، كذلك مؤسّ امليول والدوافع الذاتيّ  ،بني أشياء أخرى ،الذي يشمل ة، والظاهريّ احلرّ 

ع ي فرد أن يشّر  اليت تأمر من كلّ  ،ة املنطق عند كنطحياديّ و  ،ة احملضةات املناقشة املقاربة الداخليّ تتجاوز أخالقيّ و 
. وتأمر باملقابل à l’épreuveق بإخضاع شعارات فعله للتحقّ  – هوسرل حبسبي عزلة حياة النفس  –له داخ

ات يّ . ووحدها كلّ اق بينذاتي  ة تتحقّ يّ لنبنتيجة مناقشة ع ،ةيّ ة إعطاء الهتمامات صفة الكلّ بالتفاهم حول عمليّ 
مشكلة التأسيس  عاء حلّ دّ اات املناقشة ترفع أخالقيّ  على األفراد. ثّ  سابقة   مشرتكة   ل بنية  استعمال اللغة تشكّ 

 يّ بفضل استنباط الكلّ و  ،الواجب عن طريقاللجوء إىل واقعة العقل بتجربة اإلكراه ب ،بها كنط ي النهايةاليت جتنّ 
 .ةيّ من افرتاضات مسبقة كلّ  اانطالق   ،ي احلجاج

ه ل نتائج ي من منظور أنّ  حتصل ،ةاملنطق الكنطيّ ة ومع أحاديّ  ،ةات املناقشة مع املثاليّ أخالقيّ  قطع إنّ 
 كما تفرتض  ،ات اليت تفصل على مستوى املقولت بني الواجب وامليل، والعقل واحلساسيةألخالقيّ ل املمارسة
للتفسريات  نقديّ الفحص ال حنو عتوسّ وت .ةاملصاحل القائمة الفعليّ  بعني العتبار كلّ  أن تؤخذات املناقشة أخالقيّ 
 .ةة كمصاحل خاصّ نعرتف ببعض اجلزئيّ  واسطتهااليت ب

ة اليت تنطلق من املبادئ ات الشكالنيّ موقف األخالقيّ  وة"، وهبني "وجهة النظر األخالقيّ وهناك فرق 
 ط من السياق الواقعيّ اليت ُتستنبَ  ،ات املناقشة"ة وتبحث عن تطبيقاهتا ي الواقع، و"وجهة نظر أخالقيّ يّ الكلّ 

ني املعنيّ  كلّ   اجات جيب على املشاركني النطالق من أنّ جه ي احلفرتض هذا السياق أنّ يو  ،ةللمناقشة العمليّ 

                                                                 
25 Ibid, p. 18. 
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هذه  نّ إ. وميكن القول عن اإلكراه ابعيد  ة ة أفضل حجّ ترّجح قوّ  ،وبالنتيجة .كمتساوين وأحرار  إيشاركون ي املبد
 املشاركني القيام بالدور املثايلّ  ميلي على كلّ  ،ياق تفاهم داخليّ د عليها هابرماس هي سة اليت يشدّ املناقشة العمليّ 

 .26ايتشارك مبمارسته اجلميع بينذاتي   اجبعله إجراء  عام   ،فرد ق لدى كلّ املتحقّ  للجزئيّ 
س لعالقة أنواع األخالق تؤسّ  كلّ   يعود إىل أنّ ات املناقشة عن األخالق أخالقيّ  بني تمييزال هذا إنّ 

ة حتيل إىل شروط التناظر الت أساسيّ ي إطار املساواة بالتعامل والتضامن واخلري املشرتك. هي متثّ  ،باجملتمعاإلنسان 
وافرتاضات مسبقة مشرتكة  ،من إسنادات متبادلة اميكن اكتشافها انطالق  و  .والنتظارات املتبادلة للفعل التواصليّ 

املساواة ي  . إنّ اى حمدود   مغز  ة إّل داخل املمارسة اليوميّ  هلاوإن مل يكن  ،هة حنو التفاهمة املوجّ يوميّ الللممارسة 
ة ل تتجاوز هذه اللتزامات املعياريّ  ة. ولكنّ عاءات الصحّ دّ ل اتبع   ،ه أفعاهلاالتعامل املتبادل للذوات املسؤولة توجّ 

 .ة لقبيلة أو مدينة أو دولةحدود عامل احلياة اليوميّ 
من  ابدء   ،ةيّ ات املناقشة، فتقوم على اكتساب حمتويات األخالق الكلّ ة بأخالقيّ ة اخلاصّ ا السرتاتيجيّ أمّ 

ل املناقشة شكل تواصل ملّح أكثر، ويتجاوز ة للحجاج، وهي خصبة، هلذا السبب متثّ افرتاضات مسبقة عامّ 
مة معمّ  التفاهم، إىل ادفةالفرتاضات املسبقة للفعل اهل تكونة للحياة. هي شكل تواصل حيث األشكال العينيّ 

الذوات القادرة على الكالم  كلّ   تضمّ  ،ةة مثاليّ حنو مجاعة تواصليّ  تدّ متا نّ إومزالة احلواجز عنها، أي  ،دةوجمرّ 
 .والفعل

ي الواجب واخلري، ومها ة بني مفهومَ ات املناقشة أن تُنِجح العالقة الداخليّ وينتظر هابرماس من أخالقيّ 
عندما يضمن تكوين ة زاهتا الرباغماتيّ ة هذه تعود إىل مميّ قدرة املناقشة العمليّ  نّ أ ويشرحالعدالة واخلري املشرتك. 

فرد  كلّ   ،اموضوعي   ،الذي يربط ق النسيج الجتماعيّ من غري أن يتمزّ  ،فرد مصاحل كلّ ق فيه تتحقّ  بشكل اإلرادة
فاق التّ  اوزجت القائم على املشاركة ي النتماء، وإنّ  ق النسيج الجتماعيّ ل يتمزّ  ،اقشةباجلميع. ي هذه املن

النابع من ة الستقالليّ ات املناقشة عن مفهوم ى أخالقيّ ة. وتتالّ عينيّ الماعة اجلاملفروض من قبل اجلميع حدود 
واليت تفرتض  ،حبسب شروط القوانني اليت تعطيها لنفسها ،ةيّ اليت ل تسمح بالتفكري ي احلرّ  ،فلسفة الوعي

 ع احلرّ التوسّ  واقعَة أنّ  ،بعني العتبار ،ةة. ويأخذ املفهوم البينذات لالستقالليّ ة اخلاصّ اخلضوع املوّضع للطبيعة الذاتيّ 
 ات املناقشة ي كلّ خالقيّ ة ألاألشاا . وتعتمد املقاربة البينذاتيّ  ة عند كلّ يّ ق بتحقيق احلرّ فرد يتعلّ  ة كلّ لشاصيّ 

. ويربط هابرماس 27ة للتفاهم الجتماعيّ ف ي سياقات عامّ ى جيعل من أشكال التواصل تتكثّ احلالت مستو  
ات، وهذا يكون من ة للوضعيّ يّ فاقات احمللّ ة بالتّ ات املناقشة بإشراف ملكة تربط األحكام األخالقيّ ة أخالقيّ فعاليّ 

 .28اي  كلّ   ااملناقشة بعد  ا يعطي منظور شاص ثالث، ممّ 
                                                                 
26 Ibid, pp. 18-27. 

27 Ibid, pp. 28-29. 

28 Ibid, p. 43. 
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من التمظهر  ل وسيلة التواصل، واليت متّكن اإلنسانّ هذه املناقشة حتصل على صعيد اللغة اليت تشكّ 
أشكال القيود. ووحده  ة املتبادلة من غري كلّ يّ بالتعبري الواضح عن الذات، وهو وضوح حيتاج إىل قدر من احلرّ 

 ا الوقائع.ليس من املبادئ إنّ  االق  انط يسمح بالتوصل إىل املشرك اإلنسانّ 
ّ

 راللغةّوسيلةّتحرّ 
ة بني الكالم عالقة بنيويّ وهناك . بال قيود عن نفسهابالتعبري ة يّ رادة اإلمجاع الكلّ وتسمح إل ،ةاللغة حتريريّ  إنّ 

وميكن بالتايل جمتمع،  لكلّ  اتوليفي   أ  مبد لتشكّ . وهبذا املعىن االلغة توّجه الفردنة والجتماع مع   كما أنّ ر.  والتحرّ 
 حتصلاليت و  ،اتزامني   ةز التفاعالت الجتماعيّ ة اليت متيّ باألفعال التواصليّ اللغُة  اَرسومتُ  ."ا"اجملتمع مع   الكالم عن

بني  اربط  يقيم العقل ي أصل اللغة. و  تضع اليت ةَ فرضيّ ال. ويستعري هابرماس من فتغنشتني اتعاقبي   ها الرتبيةواسطتب
لالنتظارات  امنظِّم   افكرة التفاهم دور   وتلعبالتفاهم الدائم.  اهلادف إىلفكرة التواصل و غة ة للّ امليزة التوليفيّ 

ة للسياق وضعيّ الة عياريّ املقاعدة مبثابة ال تكون فيه على حنو   مكانة احلقّ  اذوتكتسب هب .ة ي آنولفروض الصحّ 
هذا  ولكنّ  .ملا جيب أن يكون عليه العقل احملض العمليّ  ة  وضعيّ  صياغة  ده. وجند هنا والتوليف الذي يولّ  التواصليّ 

 ها الشكل العقالنّ اعتبار ة احلجاج، بنظريّ  عن طريقته أدلّ  حتصل. و اعشوائي  ل مياَرس  بطبيعته احملض العقل العمليّ 
عند بياجيه الذي يربهن كيف تنتظم عالقات املعرفة  منطق النموّ هابرماس مع  ويلتقي هنا .(غة )منطق احلقّ للّ 

واملتعايل. ويكون  ي منتصف الطريق بني الفعليّ  ال نط  بالعامل من خالل مستوى التماسك. وهذا ما يشكّ 
 االعامل منطق  بة العالقات عقالنيّ  فتصبح ،ةيّ كما على الكلّ   إة اخلطؤس س على قابليّ امل ستمرّ امل ذاتّ التصحيح الب
 يربط املعرفة بالفعل. انوي  ثا

بالنتقال من  ،باستمرار ،ني. ويسمحعند هابرماس على هذين املستويَ  املنطق التطوريّ  ا،إذ   ،ويتمفصل
ة بأفعال الكالم الذي ة اخلاصّ ما يُنتظر من السلوك، وفروض الصحّ  عن طريقإىل مستوى الواقع،  مستوى احلقّ 

ة األوىل منذ جيري للمرّ  ،ومع هابرماس اليت تشهد عليها أفعال الكالم هذه.التجربة بت الصال، ومباتلف ي َُبثّ 
بىن  الذي نبحث عنه ية يّ الكلّ مبدأ  وحيتاج. الفعل التواصليّ  بواسطةر تحرّ الة من نظريّ  ابتداء  السيطرة  ماركس نقدُ 

أن يكون  املعىن الذي ميكن فيه ملنطوق ما قويتعلّ  .29نقد دقيق مل يعد يرتكز إىل فلسفة التاريخإىل  غةة للّ املعقوليّ 
 .30ة قابلة للنقدعاء بالصحّ دّ اولكن ميكن إسناد حجج  ،ة للتجربةبالشروط املوضوعيّ  اأو كاذب   اصادق  

اجملتمع ارتباط  مسألةّكن من توضيح ميملكانة التفاهم،  اتبع   ،للغة وحدهاصورة اموضعة العقل ي  إنّ 
كما ذكرنا بني الكالم والعمل. و  ة  معقول عالقة   تفرض ،سهاسّ ؤ ي الذي إللمبد اتبع   ،ا. مبعىن أنّ اتاألخالقيّ بفكرة 

                                                                 
29 Morale et Communication, op. cit., pp. 13-14. 

30 J. Habermas, connaissance et intérêt (Paris: tel gallimard, 1979), p. 345. 
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داخل العالقات بني األشاا ، حيث نعثر على اللغة  تمّ يه ألنّ  ،ايصبح األمر القاطع عند كنط شكلي  أعاله، 
 ه هذه العالقات.اليت توجّ 

إليها  عودتة موجودة ساتيّ ع بتنظيمات مؤسّ تتمتّ  الذوات اليت تفعل بشكل تواصليّ  ويضيف هابرماس أنّ 
 .31ةة ومالزمة ألشكال احلياة اجلزئيّ ة ضمنيّ ات خلفيّ ترتبط بيقينيّ  ،موضحة   ة، وتكون معرفة  اللغويّ  بأفعاهلا

ف ة اليت متنع البالغني من التصرّ سات القمعيّ املؤسّ ي ة ي اجملتمع املعاصر املشكلة األساسيّ وتصبح 
من  ة ي منع الناس من التواصل احلرّ أمام الدميقراطيّ  هابرماس العائقَ  جيد. و ومن التواصل احلرّ  ،نيمستقلّ بوصفهم 

نتاج ة لإلوتتعنّي املشكلة داخل واقع العالقات الجتماعيّ  .ةساتيّ املؤسّ  قيودة والة التكنولوجيّ ة األداتيّ العقالنيّ قبل 
ل ويشكّ  .ابالعمل على جعل احلوار ممكن  ة ة احلرّ للمناقشة العلنيّ ها إخضاع اليت ل يريد هابرماس حتويلها، ولكن

ة للحجاج تضمن يسعى إىل وضع نظريّ  ،وباملقابلأدورنو. و ما دافع عنه هوركهامير  مع كلّ  هذا املوقف قطيعة  
 .التواصل احلرّ 

 
  رّ الحجاجّشكلّالتواصلّالح

هذا  إنّ ة، فقواعد احلجاج عقالنيّ  نّ ألمبادئ األخالق. و ات، يستند احلجاج إىل ة باألخالقيّ ي املناقشة اخلاصّ  
مبدأ بلوغ  اس عقلي  ة: "كيف نؤسّ ة األخالقيّ للنظريّ  السؤال األساسيّ . ويصبح 32ةيّ ن مبدأ الكلّ يتضمّ  احلجاج

احملتوى  هابرماس رييستع ،وللتوضيح. 33"االقادر على أن جيعل التفاهم املتبادل ي احلجاج ممكن  الوحيد ة يّ الكلّ 
التفاهم ي املناقشات. هلذا  هلادف إىللالفرتاضات املسبقة للحجاج من الفرتاضات املسبقة للفعل ا املعياريّ 

من  التفاعل استاال  ات تتالقى ياألخالقيّ  نّ إاألطروحة القائلة واسطة ب الطبيعيّ  ة للحقّ النواة احلقيقيّ  حُتَفظ
من أجل تعويض أشكال  ،ةر بوجهات النظر املركزيّ ة للتأثّ الجتماعيّ  ة الذواتوالذي تعود إليه قابليّ  ،اللغة
 .34هاضعف

 تكونة، و عي الصحّ تدّ اليت واضيع امل فيه املشاركون يطرح ،يعّرف هابرماس احلجاج بنمط من اخلطابو 
ة عاء صحّ دّ اب اة على أسباب ترتبط نسقي  احلجج. وحتتوي احلجّ  عن طريقموضع خالف، فيحاولون قبوله أو نقده 

األسباب. ويظهر التأسيس ي قدرة  فيه ستتأسّ  الذيعطى املسياق ال حبسبة ة احلجّ قوّ  د ر. وتقالتعبري اإلشكايلّ 

                                                                 
31 Morale et Communication, op. cit., pp. 192-193. 
32 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 127. 

33 Morale et Communication, op. cit., p. 65. 

34 De l’éthique de la discussion, op. cit., pp. 21-22. 
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 ةاكمإجراء حم اة ميكن أيض  وعلى هذه اخللفيّ  .ةعاء بالصحّ إقناع املشاركني ي املناقشة، وي الدفع بقبول الدّ 
 .35ا فريق ي احلجاجمبا أنّ  ،ف هبا ي حالة ما، حبسب الطريقة اليت تتصرّ ذات قادرة على الكالم والفعللة عقالنيّ 

 Apel بيلآيه يسمّ  يّ مع بقائه ضمن سياق كلّ  ، إىل نفسهفرد ي احلجاج، ل يعود إّل  كلّ   عندما يشاركو 
املستوى أي احملض،  املستوى الشكليّ ( 1) :مها ،ة احلجاج. ويربز مستويان لنظريّ 36""مجاعة التواصل املثايلّ 

. ويبدو هذا املستوى الثان والعامل الجتماعيّ  ،العامل الذاتّ و ، العامل املوضوعيّ ب الصالتمستوى ( 2)و ؛املعريّ 
 ألنّ  ،ةاملكتسبات التقليديّ  عقلنةبوصفها ته عن احلداثة هابرماس ميفصله على أساس نظريّ  ، ولكنّ اأكثر تعقيد  

ة، وبأناط احلياة فاقات املرتبطة باجلماعات التقليديّ لتّ بامة النظر الدائمة واملتقدّ ز بإعادة اجملتمع احلديث يتميّ 
يسعى إىل فهم جديد للفلسفة  ات هابرماس نفسها كتفسري مضادّ م أخالقيّ بالديانات. وتقدّ  ة  ة وخاصّ يّ احمللّ 

 .37ة ي إطار اجملتمعات احلديثةالسياسيّ 
ها تعيد إنشاء ة، ولكنّ ة اليت ل تناقض العقالنيّ للممارسة الفعليّ ات ويصبح احلجاج عند هابرماس أخالقيّ 

 أفراد اجملتمع، مبعىن أنّ  ، يأخذ بعني العتبار كلّ فعٌل تواصليّ  الفعَل الجتماعيّ  ، على أساس أنّ ااجملتمع عقالني  
عيد بناء ل اجملتمَع، ول تُ تزِ ختَ ة. وتكون مناقشة بني احلجج ل مه املناقشة احلرّ فيه، وهذا ما تقدّ  ااآلخر يبقى حاضر  

ون، ولكن كأفراد القيود، وترتك األفراد األحرار يعربّ  قيود. هي مناقشة تنزع كلّ الة أو تضع تبعيّ الأشكال 
 ني.اجتماعيّ 

ن من معه يقبلها، ويتمكّ  متساو   ، حتتاج إىل متلق  ة  لتكون حجّ  ،ها. ولكنّ ة عن الفرد احلرّ احلجّ  وتصدر
ة ه من ذات حرّ فعل تفكري، يتوجّ  ، نتيجةَ اا بناء  فكري  ، إنّ اأو رأي   ،اشعار   وليستة أخرى. ة حبجّ يّ حبرّ احلكم عليها 
ة الذي ميارس فيه األفراد يّ ة. وميّكن إطاُر احلرّ ة أخرى، وحيتاج إىل املعرفة املتبادلة بني هذه الذوات احلرّ إىل ذات حرّ 
 ة.يّ بالتالقي مع األخالق الكلّ  ،ي النهاية ،ر الذي يسمحمن التفكّ  حجاجهم واخلا ّ  يّ ي جماهلم احمللّ 
ها وحلّ  ،ةمن وجهة نظر أخالقيّ  ،األفعال اليت جيب حماكمتهابني نزاع الأشكال  نّ أد هابرماس ويؤكّ 

ول يوّلدها بفحص الشعارات  ،ويكتشفها العقل ،ةة اليوميّ املمارسة التواصليّ  بفضل تنشأ ،بشكل قبول اجتماعيّ 
قيقة احلحول إمكان الكالم عن  ة تساؤل  ات املعرفيّ . ويطرح ي األخالقيّ 38أو بواسطة املشاركني باحلجاج

نط من احلجاج  أيّ  حول، كما حول إمكان التمييز بني الفروض الصادقة والفروض الكاذبة، و 39ةخالقيّ األ
 .ةيالئم قراراتنا األخالقيّ  الذي والستدلل

                                                                 
35 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., p. 34. 

36 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 23. 

37 Morale et Communication, op. cit., p. 16. 

38 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 25. 

39 Morale et Communication, op. cit., p. 73. 
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ات ة لألخالقيّ أن يدافع عن املقاربة املعرفيّ  فيلسوفناة، حياول قاعدة حجاجيّ مبا هو ة يّ بلوغ الكلّ  إعن مبد
متهيد يسمح  طرحَ  هاعتبارات تسمح. و رون الذين يعتنقون املوقف الشكوكيّ مراوغة امليتافيزيقا اليت ميارسها املنظّ  ضدّ 
ة فروض الصحّ  ، باعتبار أنّ للفروض واملعايري" ة طريقة ميكن التأسيس العقليّ ة صفة وبأيّ يّ أعن سؤال: "ب جابةباإل

ة من منظور دراسة ة األخالقيّ مقاربة النظريّ  نّ إميكن القول  ،األحوال بكلّ ة. ي املمارسة اليوميّ  اتلعب دور  
ل إىل التفاهم املتبادل ي  اجلسر الذي يسمح بالتوصّ عتربة اليت تُ يّ ة، متّكن من بلوغ الكلّ احلجاجات األخالقيّ 
 .40ةاحلجاجات األخالقيّ 

 له . وهو مشروع ل أملمنطق احلجاج األخالقيّ  صورةيكون باعتماد  اات عقلي  تأسيس األخالقيّ  إنّ 
الذي جيمع الفروض واملعايري، مع بقائه  ة اخلا ّ ف إىل فرض الصحّ ن من التعرّ  بشرط أن نتمكّ النجاح إّل ب

ي هابرماس ش. ويسمّ يأي ي أفق العامل املع ،ينة ذات احلد  على املستوى الذي تنبثق منه الرباهني األخالقيّ  احاضر  
 يتعنّي فالتفاهم الذي حنصل عليه ا أمّ  .اعقالني   فعلهم خططَ املشاركون لريبطوا  فيها فقالتفاعالت اليت يتّ  "ة  تواصليّ "

 ة.فروض الصحّ ب بينذاتّ العرتاف لبقياس ا
ه نّ إ هابرماس يقولو  . املناقشةطرف من طريَ  العالقات بني األفراد حبسب موقع كلّ  ناذجُ هذا وتفس ر 

قال، ولكن بواقعة أن ة ما يُ بصحّ  هموقف يتوّضحث من التأثري ي حتريك مشاعر مستمعه، ل ن احملدّ عندما يتمكّ 
مه. ه ي املناقشة ملا قدّ ثِ ل حمدِّ بُّ قَ دى ت َ مب ،ةق باحلقيقة أو بالصحّ ه فيما يتعلّ ضمانتُ  وتتعنّي ه جييب عن عرضه. ثَ حمدّ 
ي  ،ثَ قني، بينما تعين الوعود واإلعالنات احملدّ بالدرجة األوىل على املتملّ  ا تصحّ فرض فإنّ ا اإلجبارات اليت تُ أمّ 

ا بشكل غري ني، إنّ للفريقَ  اأيض  التوجيهات والتنبيهات  وتصلح. اني منهجي  فاقات والعقود الفريقَ حني تعين التّ 
 .41متناسب

 متماسكة،جمالهتا على صياغة حجاج متماسك حول موضوعات  املعاصرة ي كلّ  الفلسفةُ  وتعمل
ث عن هذه وللفعل: ميكن البح ة فعل املعرفة للتفاهم اللغويّ ة لعقالنيّ بتوجيه اهتمامها حنو الشروط الشكليّ 

 التنظيم النسقيّ  ي اأو أيض   ،للتجارب ا ي مستوى التجهيز املنهجيّ وإمّ  ،ةا ي احلياة اليوميّ الشروط إمّ 
ته تقوم على إعادة بناء واضحة مهمّ  ألنّ  ة  خاصّ  ة  يّ ة احلجاج أمهّ تكتسب نظريّ  ،للمناقشات. ي هذا السياق

 .42ة للسلوك العقالنّ ة الشكليّ لالفرتاضات املسبقة والشروط الرباغماتيّ 
يل إىل خمتلف أشكال حية إىل جمال واسع، ة القائمة ي املمارسة التواصليّ هابرماس العقالنيّ  ويأخذ

وإذا انطلقنا من التطبيق  .ةريّ بوسائل تفكّ  تابعة الفعل التواصليّ اليت تسمح مبات احلجاج، وإىل قدر من اإلمكانيّ 
 ،ةة التواصليّ للعقالنيّ  اساع  أكثر اتّ لصاحل مفهوم  ار فطري  نا نقرّ أفعال اللغة، فإنّ ة ي للمعرفة الفرتاضيّ  التواصليّ 

                                                                 
40 Ibid, pp. 77-78. 

41 Ibid, pp. 79-80. 
42 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., p. 18. 
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اخلطاب  ختصّ  ،من العنف خالية   ة  قوّ . وميكن اعتبار هذا املفهوم إىل التجربة احتيل أخري   ،حيتوي على تضمينات
راهتم، ة لتصوّ ة األصليّ املشاركون الذاتيّ سمح بتحقيق التفاهم واإلمجاع. ي هذا اخلطاب يتجاوز يي ذال احلجاجيّ 

 ،بكالم آخر. عقالنّ ه الذات التوجّ بفضل جمموعة القناعات  ،اهتمية سياق حبينذاتيّ و دون من وحدة العامل ويتأكّ 
 .43صال واملصاحلة بواسطة اإلمجاعلالتّ  ة داخل مجاعة تتواصل من ترابط غري عنفيّ ة التواصليّ هذه العقالنيّ  متّكن

 ة.دة لصاحل عقل ينظر ي احلياة الواقعيّ ة واملبادئ اجملرّ ة تسقط األداتيّ هابرماس إىل عقالنيّ  ويوصلنا
ّ

ّالحياةّاإلنسانيّ عقالنيّ  ّةة
ها جتعل ولكنّ  ،ة اليت جترب على الفعل العقالنّ والفرتاضات املسبقة للعقالنيّ  جيمع هابرماس بني الفعل العقالنّ 

 النظام العقالنّ ، فة  مستقلّ  هابرماس حالة   ةُ وليست عقالنيّ  .44اواليت يعتربها املشاركون حجاج   ،املمارسة ممكنة  
. 45لتقسيم العمل السياق املوضوعيّ كما ب  لنظام الجتماعيّ لالتنا متثّ  هبا تتعنّي من الطريقة اليت  للمعرفة ينتج

 ها.نقد موضوعَ  األوروبّ  اجملتمع الرأمسايلّ  ةُ عقالنيّ ُتشكِّل مدرسة فرانكفورت اليت  ة ي خطّ ويندرج فهمه للعقالنيّ 
للعقل  هابرماس نقدويهدف بل ُشّيئ اإلنسان.  ،شيء موضوَع مبادلة ة اجملتمع الذي جعل من كلّ هي عقالنيّ و 

 ة واخلضوع، مبعىن استعادة هذا اجلانبإلنسان من عالقات التبعيّ ة، من أجل حترير املمارسته األصليّ  استعادتهإىل 
 .الطبيعيّ  وهو ،منه احلرّ 

 اا جزء  ، إنّ ة بشكل عامّ ل يعين العقالنيّ  ةمن العقالنيّ  ر الفرد الجتماعيّ تركيز هابرماس على حترّ   أنّ إّل 
ه إذا كان العقل نّ إويشرح بالقول  .األخالقيّ  إىل العقل العمليّ  رَ نقل التحرّ قد ة. و ة األداتيّ منها، هي العقالنيّ 

ة للفرد من يّ ل حرّ  ،ي عزلته. بالنتيجة حرّ  ول معىن لعقل ذاتّ  ،عن اإلطار الجتماعيّ  مستقلّ  غريه ، فإنّ افردي  
خارج الجتماع، ولكن بشروط متالئمة  اهذا اإلنسان بطبيعته ليس موجود   إنّ  ،ة اجملتمع. وبكالم آخريّ غري حرّ 

 .احر   اة بوصفه كائن  مع طبيعته اإلنسانيّ 
 ،ةيّ ة الكلّ وحيمل ي ذاته فرض العدالة اإلنسانيّ  .للعقل احلديث من فلسفة األنوار ريّ التحرّ  ينبع املشروعُ 

 ،وعقلنة اجملتمع ،كما جملموع التقاليد املشرتكة  ،ة للدينالتبعيّ  ة ضدّ عن طريق نشر اآلراء احلرّ  ،وأمل حترير اإلنسان
بني مشروع حترير  الوعي اإلنسانّ  ؤمع تشيّ  ،ةوتقسيم العمل الذي يواكبه توحيد شكل العالقات الجتماعيّ 

 ة.ة للبشر وواقع استالهبا وسيطرة  الطبيعة اخلارجيّ الطبيعة الداخليّ 
إىل اجملال  ا. وهذا ينقلنا حتم  ه كائن اجتماعيّ ، ألنّ كائن أخالقيّ   هو كما ذكرنا عقلُ  والعقل العمليّ 

 فراد وبني اجلماعات. وليس السؤالوممارسات تنشأ بني األن عالقات، وهي أفعال اجملتمع يتضمّ  ، ألنّ األخالقيّ 
                                                                 
43 Ibid, pp. 26-31. 

44 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 122. 

45 Ibid, p. 19. 
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شة، وي أشكال العالقات يسؤال البحث ي احلياة املع اا أيض  ي مبادئ العقل وحدها، إنّ  سؤال   األخالقيّ 
ا( اليت تنشأ ات )األتيقم هابرماس عن األخالقيّ ة. وهبذا املعىن يتكلّ ة واجلزئيّ ة، حياة األفراد واجلماعات اخلاصّ الواقعيّ 

 هلذه األخالق. ،أو إزاحة ،ري نفيغدة، من ة اجملرّ ة، وليس من املبادئ األخالقيّ احلياة الواقعيّ  ي
ي طريقة  اه أجرى تغيري  ، فإنّ ة الصادرة عن العقل الفرديّ وإذا مل يُسقط هابرماس هذه املبادئ العقليّ 

ة بني أفراد أحرار متساوين، وتكون باملناقشة احلرّ  ،اها منهاات تتوافق مع املبادئ، من غري أن تتلقّ إنشاء أخالقيّ 
ة اليت ة هتدف إىل التفاهم أو تبادل الفهم بني هذه الذوات. وتبتعد العقالنيّ بالتايل متعادلني. هي عالقة بينذاتيّ 

رقام. هي م نتائجه باألالذي، ي قراءته للطبيعة، حيسب ويقدّ  مه العقل الرياضيّ ا يقدّ يريدها فيلسوفنا عمّ 
أّكده هوركهامير وأدورنو  ات املناقشة اليت بإمكانا حترير اجملتمع والفرد على السواء. هذا العقل التوتاليتاريّ أخالقيّ 

ي إدارة األشياء والبشر الذين يعاملهم  فيدة يما يكتسب تسمية عقل باسم العدالة والفعاليّ  كلّ   نّ أن لحظا االلذ
برزت و  ،كة  ممكنات العقل منهَ  تصبحأ ة الثانيةما حدث ي احلرب العامليّ ه بعد نّ إمثل األشياء. وميكن القول 

 .46آثار دمار احلداثة
 العقل األداتّ  حول ما أنتجته األنوار من أنّ  من مالحظة هوركهامير ومكلنرت النقديّ  هابرماس نطلقوي

، وميكنه إقامة احلقائق العقل حسابّ  ن أنّ علغاية. ويوافق ما قاله مكلنرت  اتبع   ة   عقالنيّ  يكون إّل اخُتزِل إىل أّل 
 عن م إّل أن يتكلّ  ،ي جمال املمارسة ،ذا العقلهل ه ل ميكننّ إة وليس أكثر. ويضيف ة والعالقات الرياضيّ الواقعيّ 

 .47ا الغايات فعليه أن يصمت حياهلاأمّ  ،الوسائل
 اوخصوص   ،ة للفهم احلديث للعاملالنظرات األحاديّ  ه ضدّ يتوجّ  نقد العقل األداتّ  إىل أنّ  نافيلسوفويشري 

-ةالقضايا العمليّ   أنّ . إّل أداتّ -ة العقل حبسم املسائل ي إطار معريّ هذا امليل العنيد الذي خيتزل مهمّ  ضدّ 
 من وجهة نظر ا ل جنيب عنها إّل عندم ،ةتقصى من املناقشة العقالنيّ  "ماذا علّي أن أفعل؟"ة من نط األخالقيّ 
 .48ة للمجتمعة اجملتمع اليت ميكنها أن توضح احلالة املرضيّ ة. ويطرح هابرماس نظريّ ة الغائيّ العقالنيّ 

للمجتمعات احلديثة اليت تعمل الذوات فيها على تربير كالمها  "الغامضة" ةَ العقالنيّ ر ي حبثه مل يوفّ و 
اقتصاد اللغة. هذا بينما و صنع املال والسلطة حيث يُ  ،وأفعاهلا، فتاتزل تعقيد هذه اجملتمعات ي اإلعالم املنهجيّ 

ل هابرماس البحث حيلّ . ي هذا املناقشة اليت تعترب مكلفة   ة حملّ ات إنشاء األسعار والتنظيمات اإلداريّ ت آليّ حلّ 
 بُعد نسقيّ  عن جتاوز كلّ  يهختلّ بعد و  .ؤة للتشيّ ة النقديّ ش، ويعيد ضبط النظريّ يالعالقة بني النسق والعامل املع

ة للحياة اليت تتسامح مع قة بإعادة اإلنتاج الرمزيّ ة املتعلّ ه نقده إىل اجلوانب اآلليّ وجّ يي اجملتمع احلديث،  واقعيّ لاّل 
ة هابرماس إنشاء معرفة صحيحة، وأشكال ش". وافرتضت مهمّ يأو "استعمار العامل املع ،ةات النسقيّ جتاوز اآلليّ 

                                                                 
46 Habermas, l’Espoir de la discussion, op. cit., p. 9. 

47 Morale et Communication, op. cit., p. 63. 

48 Ibid, p. 65. 
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 اع  وتوسّ  ،وانتقال   ،اب إعداد  ة، تتطلّ ات وكفايات شاصيّ أكثر فأكثر هلويّ  ةيّ كلّ   ة، حول مبادئتضامن مجاعيّ 
وحيدة اجلانب اليت ل تأخذ بعني العتبار   ب هابرماس هبذا أشكال البناءبني الذوات. وقد جتنّ  وتداخال   ،باللغة

ة املناقشة، ولكن ات يستند إىل نظريّ لألخالقيّ  وجاء سعيه هذا من أجل تأسيس عقالنّ  ،49جوانب احلداثة كلّ 
 .50ة باحلجاجة خاصّ مبحتوى افرتاضات مسبقة عمليّ  ابدء  

ّل ما كشفه أدورنو وهوركهامير ي كتاب يكمّ هو هبذه الطريقة و   بأنّ  حول العقل األداتّ  العقلجدل
ة، أغلقه ي شبكة بال رمحة ألشكال السبب الذي مسح بتحرير اإلنسان من هشاشته، من خالل السيطرة النفعيّ 

العقل من  ة جعلوضع العقل ي خدمة الرأمساليّ  وإنّ . اد اجتماعي  اجملرّ  والنفعيّ  ة والعقل الوضعيّ السيطرة الجتماعيّ 
صبح  أة األشياء ه بقوّ ، ولكنّ االعقل ليس ي البدء أداتي  هذا  أنّ  اة. هذا علم  أداة عبوديّ  ،األنوار ظلّ  ي ،راحملرِّ 

لطبيعة ا الكاملة على سيطرةال مطلبر البشر رديف هو كون فيها لرغبة حترّ يأي ي احلدود الدقيقة اليت  ،كذلك
 .ةاخلارجيّ 

أن يتمأسسوا  ،حتت عنوان العقل ،على البشر الذين أرادواة بأكمله إىل أداة سيطرة تامّ  ل العقلُ حتوّ لقد 
. وهي خيبة  اخليبةإّل  ،عقل ممكن ه كلّ مبا أنّ  ،ومل يرتك هذا العقلة. ة ي مجاعة مستقلّ ذوات حرّ بوصفهم 
احلداثة، وفتحت  ة مشروعَ ة، ي زمن واكبت فيه التوتاليتاريّ وصريورته الرتاجيديّ  ة جتاه العقل البشريّ رومنطيقيّ 

 ،والعلوم ،لت هذه األشكال بني خطابات الفلسفةقّ تنأمام فقدان الثقة، وأمام األشكال املنحرفة للعقل. و  الطريقَ 
واليت ل  ،ة. وهذه اخليبة للفكر الذي ينموواألحكام املسبقة الجتماعيّ  ،قتصاديّ الوالسياسة، وأشكال التنظيم 

ا تأكيد . ويعين هذا املوقف ليس جتاوز العصر احلديث، إنّ "ما بعد احلداثة" تمُسّيمنها جتاه العقل احلديث،  بدّ 
ي فرنسا  كما  ،طريق تفكيك أشكال العقل احلديث وفُتحت. ة مشروعها األصليّ استحالة الندراج ي استمراريّ 

اخليبة من حيث تسود  هذا اخلطّ  إىلهابرماس  تميوغريهم. وين ،وبورديو ،ودريدا ،وليوتار ،وفوكو ،مع سرتوس
ة ة ي العلوم الجتماعيّ ة الطريقة الوضعيّ هوركهامير حلياديّ  يتصدّ إضافة  ي اإلطار نفسه، ،وميكن .العقل احلديث

ي  والستقالل الذاتّ  ةَ يّ حلرّ مة اا العقل الذي أراده هابرماس فيضع ي املقدّ أمّ  .51اليت تسمح بالرقابة ومتجيد النظام
ةُ يّ ن هذه احلرّ ة. وتتضمّ إىل بلوغ املعارف األخالقيّ  ال عقالني  لتوصّ ا من أجل ة لألطرافالبينذاتيّ  ممارسة املناقشة

 .52ة الحرتاَم الذاتّ التبادليّ 
ما هي األسباب  :اواجملتمع كاذب   اإذا كان العقل توتاليتاري  حول ما طرحه هابرماس يوالسؤال الذي 

 د أنّ ه يؤكّ  أنّ إّل ؟ ة للعقل اإلنسانّ املطلوبة لتأسيس نقد اجملتمع؟ وما هي األسباب اليت تفلت من السيطرة التامّ 
                                                                 
49 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., pp. 7-8. 

50 Morale et Communication, op. cit., p. 131. 

51 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit., pp. 9-10. 

52 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 135. 
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ي إىل اخليبة. ويؤدّ  ،ى للسيطرة على البشرحليف العقل الذي يتصدّ ه إنّ  ،هذا النقد نفسه خيضع لقيود العقل
ف عن حتويل البشر إىل أدوات. ويأمل هابرماس بعقل آخر، الذي ل يتوقّ ر من سيطرة العقل مطلوب التحرّ و 

ل هابرماس يفضّ  ،ةع عالقاتنا الجتماعيّ دَ ة القلب. وحول خِ ، ول خيتزل إىل لعقالنيّ خيتلف عن العقل األداتّ 
 ،اجملتمع بتنظيم أداتّ ته، ورمى بثقله على ه نوذج عقل فقد صالحيّ من احنرافه. إنّ  بدل   ،الكالم عن نسيان العقل

الذي فرضته  ة إعادة بناء عقل خمتلف عن العقل األداتّ ف إىل مهمّ كما على الدولة والسوق. هلذا جيب التعرّ 
ة عقل بديلة، يطرح إمكانيّ  للعقل األداتّ  النقد اجلذريّ  . إنّ اف  ة األكثر تطرّ إىل نزع العقالنيّ  وصول   ،علينا احلداثة

 ة.يّ نوذج بديل للعقالن
الدعوة و لتجربة نفسها، ا الن جانَب اللذين يشكّ  واخليبةَ  األملَ  ي وقت واحد عقل حيملال بات ،بالنتيجة

 إعطاء إشارة ات اليت ل ميكن لصوت اخليبة أو اخلضوع إّل وإعادة بناء اإلمكانيّ  ،إعادة التفكري بالعقلإىل نفسها 
ة ألمل معقول ي العقل، فرتتكز إىل ا إعادة بناء الشروط النظريّ أمّ  .أسباب اخليبة نسيانه. ويعكس األمل املنطقيّ 

. وتصبح هبذا اهلابرماسيّ  ل وحدة املشروع الفلسفيّ ا يشكّ ممّ  ،ت إىل اخليبة منهلألمراض اليت أدّ  ر النقديّ التفكّ 
ة  نوذج بديل للعقالنيّ ي إىليعطي أسباب اإلميان بالعقل. وتؤدّ  ومبدأ   ،اعقالني   ابناء العقل تأسيس   املعىن إعادةُ 

 .تجريبّ العامل الي  اس عقالني  ؤس  اململ األ إا فكرة مبدقابل للممارسة. إنّ 
إعطاء ي املناقشة ب اكون عقالني  معىن أن ير . ويفسّ اتواصلي   جبعله العقلة إلشكاليّ  حال   هابرماس ويقرتح

 ،لعقلاإعادة بناء  على ويقوم هذا احللّ  .إىل التفاهمي وتؤدّ  ،ابواسطة احلجج اليت حتمل صدق   ،أسباب األمل
، ليس ي ما تقوله حول ما ة  معياريّ  ميزة   هتُ حتمل فلسف ،. هبذا املعىنأو النشاط التواصليّ  حبسب النموذج التواصليّ 

م ة تنظّ مسه، وليس ي ما يصف من معايري جتريبيّ ا أو كيف جيب أن يكون ليستحقّ  ،جيب أن يكون العقل
ر املشرتك، بالرتكاز إىل ات للتفكّ فرضيّ مبا هي ما تقرتحه  ة، ولكن يع درجتها العقالنيّ وتنوُّ  ،ةقاتنا الجتماعيّ عال

س دوافع أعمالنا على نا نؤسّ ة لألمل بأنّ دة، وإىل األسباب العينيّ ة القائمة ي جمتمعاتنا املعقّ ات الواقعيّ اإلمكانيّ 
ر من وحمرّ  ة لتواصل حرّ ، ولكن على معايري عقالنيّ احملض أو السرتاتيجيّ  األداتّ معايري خمتلفة عن معايري العقل 

 .قيودال
. مبدأ األمل الجتماعيّ باعتباره  ل  حبسب نوذج التواصل أن يظهر أوّ إعادة بناء العقل  إوميكن ملبد

  بإعطاء أسباب األمل بأنّ وهذا ل حيصل إّل  .ة للمجتمعة نقديّ ق األمر ي البداية بإعادة تأسيس نظريّ ويتعلّ 
أو  ،تناظر الالأو  ،سيطرةالواقع لتبادل امل لتفاعلَ ااعة دّ اخلظاهر املة ل جيب أن ختفي حتت العالقات الجتماعيّ 

 ذاهولكن  .للمجتمع ق األمر ببديل ساذج للنقد اجلذريّ ة. ول يتعلّ ملصاحل الفرديّ بني اقهر شري إىل صراع ل يُ تأن 
ن يعطي أ اجمال ميكنه شرعي   من أجل تعيني أيّ  ،ر التفاعلَ اصة اليت حتحول األمراض الجتماعيّ  ار  يفرتض تفكّ 

 .رّ احلتواصل الاألمل ب
ات ل وبرتميم الفر  املعقولة لبناء أخالقيّ  ،وبإعادة بناء العقل العمليّ  ،تيقيّ األمل األق األمر بويتعلّ 
 إىل التواصل وحده . ولكن ل يرتكز إّل تعايلاملأو  وهريّ اجل إمبدلل ،ةأو الشكالنيّ  ،ةة الدغمائيّ ترتبط بالوضعيّ 
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أن  التواصليّ  فعلسة على مفهوم الة اجملتمع املؤسّ على نظريّ  ا،إذ  ، وارتفع إىل مستوى املناقشة. اري  الذي صار تفكّ 
 ،ةبالتمفصل بني املبادئ الثالث، و احلرّ مل بسياسة التداول يسمح باأل . وهذاات املناقشةمبادئ أخالقيّ  تبين

أو  ،مبدأ براغماتّ  ،واحد منها هو مبدأ جنده ي أساس كلّ و  .إلعادة البناء ،والسياسيّ  ،واألتيقيّ  ،الجتماعيّ 
 .53ة اللغة حول فروض التواصلل إعادة مفصلة نظريّ ، ويشكّ فعللل ،لغويّ -براغماتّ 

ره من حترّ  مكانةتضع العقل ي و ، ش والفعل التواصليّ ياملع لعاملَ ا تكّمل هابرماساملفاهيم اليت طرحها  إنّ 
م ي وعلى سياقات التعلّ  ،على العامل اينفتح لغوي  و  ،د العقل ي الفعل التواصليّ فلسفة الوعي. هبذه الطريقة يتجسّ 

 الفعل التواصليّ  ةُ وتصبح نظريّ شة. يإعادة إنتاج العوامل املععلى  ه حنو التفاهميقوم فعل التواصل املوج  و  .العامل
 .54اجملتمع نظريةَ 

األمور  ي ،م املبدأ الذي يسمحات تقدّ أخالقيّ بواسطة  اشكل حياة عقالني   كلّ   أراد هابرماس أن يكون
، من من الكلّ  فرد شباع مصاحل كلّ إل طريقة   ،بالتايل ،مويقدّ ة. فاق بدوافع عقالنيّ بإجراء اتّ  ،ةة األخالقيّ العمليّ 
 إنشباملالهتمام مع الهتمام. ويعّرف هابرماس  ة. وتتداخل هذه العقالنيّ 55اآلخرون يفرضها قيود عليهغري 

الهتمام  اوأيض  املعرفة. هذه مبمارسة  يهتمّ  عل العقل اإلنسانّ بطريقة جت ،املعرفةهذه يصنع معىن الذي للمعرفة 
ل دخِ . ويُ 56ممارسة للمعرفة ساس كلّ أ بل هو ،اضمني  به ف املعرفة نفسها هو املبدأ الذي تعرّ و  ،ريّ مفهوم تفكّ 

 واخلا ّ  فالعنصر الواقعيّ  ،امتام   ة  أو حياديّ  ة  موضوعيّ  ل تكون لتصبح معرفة   ،هابرماس الهتمام إىل ميدان املعرفة
ه الذي يرتبط بفكرة وجود موضوع أو فعل. ويهدف إىل الوجود ألنّ  اإلشباعَ  . ويعين الهتمامُ شة قويّ يباحلياة املع

 .57ا إنتاج حاجةا حاجة وإمّ كما يهدف إىل إمّ   ، عن عالقة موضوع الهتمام مبلكة الرغبة لدينايعربّ 
، فالعلم باستادامها التقينّ  مرتبطة  و  ة،هابرماس وجدها غري حياديّ  فإنّ  ،ةة العلوم والتقنيّ وبرغم عقالنيّ 

رون ة تفرتض عمل املواطنني الذين يقرّ دميقراطيّ بنشوء  ىوهذا أدّ  .ي خدمة اإلنتاج الصناعيّ موضوعان ة والتقنيّ 
ة اجملتمع، هي عقالنيّ رون. من عامل السوق( يقرّ  قادمني )نيأكثر تقنيّ فأكثر  وقد أصبحوا ،مستقبلهم املشرتك امع  

ة بني األفراد، فال تعود عالقة املعرفة بني الذات واملوضوع حيث تتداخل املعارف واملصاحل والعالقات الواقعيّ 
 .ة  حياديّ 

 

                                                                 
53 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit. 

54 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., p. 11. 

55 De l’éthique de la discussion, op. cit., pp. 33-34. 

56 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit., p. 24. 

57 Connaissance et intérêt, op. cit., p. 232. 
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ّبينّالذاتّوالموضوعالمعرفةّاألخالقيّ  ّة:
 املوضوعيّ  السياقُ و  الجتماعيّ   هبا النظامُ للمعرفة ينجم عن الطريقة اليت يعنّي  النظام العقالنّ  نّ إيقول هابرماس 

على طرح املوضوع  ي املعرفة الذي يقوم  للموقف التقليديّ  اوهذا خالف  . ناالتِ للعمل متثّ  للتقسيم الجتماعيّ 
ي املعرفة.  ةَ عي احلياديّ تدّ  اذات   ،ةمشاهدة نظريّ  هي مباة الذات على وضعيّ  ويسبق وجوده ،عطيأى سبق و كمعط  

 ،الشيء نفسهمثل عطى هبا الشيء لنا الذي يقوم على أخذ الطريقة اليت يُ  الفطريّ  مساه هوسرل املوقفَ أهذا ما 
وركهامير هب ويستعني هابرماسبالنسبة إىل الوعي.  االشروط اليت تصبح فيها الظاهرة موضوع   عنمن التساؤل  بدل  

يعين  اممّ ل، فعل املعرفة األوّ هي  ،ى ي الوقت نفسهومعط   ة  اعتبار العالقة بني الذات واملوضوع أسبقيّ  نّ الذي يرى أ
جمموعة أشكال باعتباره  يّ " ي بُعد مادّ "التعيني الجتماعيّ  رويفسّ التنا. لتمثّ  الجتماعيّ التعيني ب تنامعرفارتباط 

 الفعل اإلنسانّ  أناط ردّ  تصنيف تدمغ ببصماهتا كلّ  أشكال التنظيم الالحق يوحيصل  .ل اإلنسانّ فعنة بالمتعيّ 
 بني عالقةال هذا أنّ  ل يعين ،ةملعرفة موضوعيّ  ة  نظريّ  اذات  بوصفي ن من طرح نفسي وعندما أمتكّ  .ة"مبا فيها "النظريّ 

 من سياقه سري من قبل اجملتمع ي وقت معنّي أ ينولكنّ  ،معرفة ة لكلّ ل البنية األصليّ الذات واملوضوع تشكّ 
 ة.لرؤيا نظريّ  ةممكن ذات أنامبا  ،يّ املوضوع

 باإلمساك بهأن يسمح  للتقسيم الجتماعيّ  كيف ميكن هلذا السياق املوضوعيّ   يتساءل هابرماس: ولكن
 ل إىل إعادة اإلمساكة لتتوصّ ميكن أن ترتكز الذات النقديّ  ،رفكُّ ة حركة تَ وأيّ  ،ة طريقةىل أيّ إمن قبل ذات عارفة؟ 

 ؟ةاملعرفة املوضوعيّ  ذاتَ  اعتبارهاالذي يطرحه ب إىل اإلطار الجتماعيّ  وصول   باملوضوع،
ة يّ إنشاء الرؤيا النظر  يعين العالقة بني وموضوعهابني ذات املعرفة حول العالقة طرح هذا السؤال  إنّ 

الذي جيب جتاوز  عند هوركهامير على عتبة املوقف النقديّ كما   ،تموضعيل و حيث يتدخّ  والسياق العمليّ 
 ةة املوضوعيّ للمعرف فصل املشروع النظريّ  شيء عدمَ  قبل كلّ  املوقف النقديّ ب األخذ لويشكّ صعوباته بوضوح. 

 ر هذه املعرفة.حيث تتجذّ  عن الظرف العمليّ  أكثر وبشكل عامّ  ،ةللشروط الجتماعيّ  ر الذاتّ عن التفكّ 
 صّ خيهد ويكون جب .ر الذاتّ من صدق التفكّ  قمن منظور التحقّ املشكلة تركيُز فيلسوفنا على بقى وي

املشكلة هي و ف عن الفعل فيها. ول تتوقّ  ،اجتعل منها ذات  ة اليت ة الجتماعيّ يّ لتعيد اإلمساك بالشروط املادّ  ،لذاتا
الوهم الذي  ، هوة املشاهد النظريّ حلياديّ  الوهم الوضعويّ  ضدّ  ناعةامل طريقة تكسبه بدوره عطاء املوقف النقديّ إب
ة يّ املادّ دراج للشروط هذا اإل . إنّ 58ةة املعرفيّ من غري أن يعيق ذلك مزاعمها اخلاصّ  نكره املوقف التقليديّ ي

ّالذي ل جمال له خارج اجملتمع. هو ميزة اإلنسانّ  ة ي النشاط املعريّ الجتماعيّ 
ّ

 الفردّاالجتماعيّ 

                                                                 
58 Habermas, l’Espoir de la discussion , op. cit., pp. 21-24. 
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ته وخضع للمجتمع. وقد ساد يّ حرّ  فقد. هذا اإلنسان الذي ولكن الجتماعيّ  ،اإلنسان الفردعلى هابرماس  رّكز
ي الوقت نفسه،  ،اجملتمع حّول باع نظام العقل. ولكنّ تّ اومتّكن من  ،ر من قيود الطبيعةه حترّ ة طويلة أنّ العتقاد ملدّ 

 أعطى هابرماس ،بالنتيجة ر ويفعل.يفكّ  ؛واجملتمع هو اإلطار الذي فيه ينشأ اإلنساند أداة. هذا اإلنساَن إىل جمرّ 
باملمارسة ان يهتمّ  نيالعلمَ ن يهذ ، فإنّ حيث يظهر الفعل الجتماعيّ  ،ةة لعلم الجتماع واإلناسة الثقافيّ يّ األمهّ 
أشكال توجيه الفعل بواسطة  بعني العتبار كلّ  األخذعليهما  ،بالتايل ،وحتّتمش. ية وبشروط العامل املعاليوميّ 

 ة اجملتمع. ويأخذ علمُ هناك ترابط بني علم الجتماع ونظريّ ف ،شيىن العامل املعالرموز. ويلجأ هذان العلمان إىل بُ 
للمفاهيم  والتجريبّ  ،، واملنهجيّ بعد النظريّ  ة. ويطرحها على مستويات املاه مشكلة العقالنيّ الجتماع على عاتق

ب ي حني يتطلّ  .ة من منظور الفهم احلديث للعامله ملفهوم العقالنيّ ة للفعل املستعملة. ويأت طرحُ الجتماعيّ 
 .59ة ي عالقة مع املعرفةهابرماس يناقش العقالنيّ  ، فإنّ ة النشاط التواصليّ مسار احلجاج نظريّ 

ر وجهة النظر صوّ جيري تو  ،بطبيعته ق من مفهوم الفرد الجتماعيّ طالالنعند  هإنّ ويقول هابرماس هنا 
ة والعدالة ، فاألخالق اخلاصّ اة  ي بنية العرتاف املتبادل بني األفراد الفاعلني، بشكل تواصليّ ة مرتسّ األخالقيّ 

 .60للتفاعالت ساتّ ط املؤسّ ، ولكن بالنسبة إىل درجة التنظيم والتوسّ اتتمايزان مبدئي   نتعودا ة لالعامّ 
، بني من يريد أن يوصل هابرماس بينهمايقارن ني مها الكالم والفعل. و مبمارستَ  ز اجملاُل الجتماعيّ ويتميّ 

احلقيقَة اليت  األوىل يّدعي الفعل التواصليّ . ي احلالة )الفعل( ا، ومن يريد أن يدخل إىل العامل غائي  )الكالم( اشيئ  
إىل  الفعل الغائيّ  يسعى ،تعود إىل وجود حالت األشياء ي العامل، وتقول ما هو حاصل. وي احلالة الثانية

قول ما جيب أن حيصل. و  ،بفضلها ميكن إنتاج أشياء كثرية ،ة إىل أشكال تدّخل ي العاملالنجاح. وتعود الفعاليّ 
ها واألسباب اليت ميكن إنتاجُ  ،ةة بني حمتوى الدللة لشروط الصحّ ين بالعالقات الداخليّ ة التعبريَ نيّ وتقاس عقال

موضوع  الني بقدرهتما على أن تشكّ ة احلالتَ عقالنيّ  تعينيلتربير حقيقة املنطوقات أو فعالية قواعد الفعل. وميكن 
 .61نقد وتأسيس
وإلبراز دور  ،ة بني الفردنة والجتماعتواصليّ العالقة الة إعادة إنشاء ه حنو كيفيّ ه هابرماس مشروعَ ويوجّ 

بتجهيز  ليست منتظمة  ها ولكنّ  ،ناذجاليت حتتاج إىل  ة للنوع اإلنسانّ الزمانيّ -ةالفردنة املكانيّ اجملتمع ي تكوين 
 ،أفرادمبا هم  ،الكالم والفعلذوات القادرة على ن ال. وتتكوّ من النوع إىل اجلسم الفرديّ  ينتقل مباشرة   ،جيينّ 

 ي سياقاتو عامل احلياة. ي  ،ةة جزئيّ أعضاء مجاعة لغويّ مبا هم  ،وبالتقاسم ابينذاتي   ،تندمجو  ،واقعالبواسطة 
مع  ،ة املنشئة لالجتماعتظهر البينذاتيّ و . جذريّ  بشكلة اجلماعة ة الفرد وهويّ تتشارك هويّ  ،ةل التواصليّ التشكّ 

 .وبوساطتهاة ة، من اللغة اليوميّ منظومة الضمائر الشاصيّ 
                                                                 
59 théorie de l’agir communicationnel, op. cit., pp. 21-24. 

60 De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 150. 

61 Théorie de l’agir communicationnel, op. cit., pp. 24-25. 
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ما يزداد  ه بقدرنّ إوميكن القول  .العالقة بني الفرد واجملتمعي ورغم التباين بني بىن احلياة، هناك تالزم 
 ال الفرد داخلي  شكّ هبدف احلاجة إىل احلماية املتبادلة. وهبذا يت ،يتنامى اندماجها ي اجملتمع ،لفردنةل التعيني الذاتّ 

 ق بالتواصل.تتحقّ  ،عالقات بني األشاا الي إطار استالبه إىل 
املتبادلة. هي محاية  ته بواسطة احلمايةضمان محايإىل  استلزمت منه السعي رة الفرد للتأثّ ة هويّ قابليّ  إنّ 

تبادلة، حيث ل العرتاف امله حنو الشاص الفريد بأكمله، كما إىل شبكة احلياة الضرورية، وإىل عالقات تتوجّ 
ته د هويّ تبادل. بل ول ميكن ألحد أن يؤكّ بال تهم سريعة العطب إّل هويّ  يضمنوا استقرارَ ميكن لألشاا  أن 

اإلقصاء. ول  ضدّ   ي فعل النتحار اليائس. وعلينا أن نستجيب للمصري بشكل مشرتك وبينذاتّ لنفسه حّت 
عنده،  اول على خماطر مرحلة الرتبية الطويلة استثنائي   ،سان وعلى البيولوجيايقّصر هابرماس كالمه على ضعف اإلن

ر العميقة لإلنسان واليت جتعل ة التأثّ تعويض. وتصبح قابليّ ك  أُنشئتة نفسها اليت ه يطال املنظومة الثقافيّ ولكنّ 
 .62نيباحلماية والحرتام املتبادلَ  ،ي السلوك ة  ضمانة ألن تكون فعليّ الة لألخالق املشكلة الرئيسيّ 

 ا، أي بني ما هو أخالقي  ي العادل واخلريّ بني مفهومَ  ات هابرماس ي اإلطار الجتماعيّ جتمع أخالقيّ و 
األخالق على  . وميكن توضيح هذه الفكرة كما يلي: تتعنّي 63لمرغوب أو مفضّ  امنتظم وعادل، وما هو أتيقي  

 :مها ،ينمبدأَ على دائم ي إىل العتماد الا يؤدّ ممّ ة، املفردنة بواسطة التنشئة الجتماعيّ ة ة الكائنات احليّ قياس قابليّ 
 ؛واحد، وعلى املستوى نفسه فرض الحرتام املتساوي لكرامة كلّ عن طريق ألفراد ل ضبالتعرّ عدم السماح ( 1)
ي مجاعة. ويقابل هذين  األفراد أعضاء   واليت بواسطتها يستمرّ  ،ة لالعرتاف املتبادلمحاية العالقات البينذاتيّ ( 2)و

فرد،  يفرتض الحرتام والتساوي ي احلقوق لكلّ  لوّ األ العدل والتضامن. وي حني أنّ  آني مبدين املتكاملَ املبدأَ 
ة، كما يعود التضامن يّ من أجل خري القريب. وتعود العدالة ي املعىن احلديث إىل احلرّ  اعون  أو  ايفرض اآلخر تأييد  

ب ارتكاب . ويفرتض مبدأ اخلري املشرتك جتنّ اخري الشركاء املرتبطني ي عامل احلياة الذي يتشاركون فيه بينذاتي   إىل
 اخلري. هبدف عملاألخطاء 

 بتتطلّ ر اليت ة التأثّ نفسه إىل قابليّ  املصدر األخالقيّ بن يأَ املبد ربط أسباب تردّ ات املناقشة أخالقيّ  ولكنّ 
أن حتمي بلألخالق  بشكل ل يسمحة،  بالتنشئة الجتماعيّ ة اليت ل ميكنها أن تتفردن إّل للكائنات احليّ  اتعويض  

عن هنا  هابرماس منتمي إليها. ويتكلّ يخري اجلماعة اليت و حقوق الفرد تتالزم  ، حبيثالواحد من غري اآلخر
. ويبدو 64اواضح   نيين األخالقي  الرابط بني املبدأَ هبدف جعل  ع مبدأها األساسيّ ات الشفقة اليت يتوسّ أخالقيّ 
 .ة والتطبيق، فال مبادئ لوحدها من غري اختبارها ي الواقع الجتماعيّ النظريّ  تالزمُ  اأيض   اواضح  

                                                                 
62 De l’éthique de la discussion, op. cit., pp. 19-20. 

63 Ibid, p. 158. 

64 Ibid, pp. 20-21. 
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ّ
ّوالتطبيقاتّبينّالنظريّ األخالقيّ  ّة

 . واهتمّ 65شيي أفق العامل املع أخالقيّ  حجاج منطق امعتمد   ،اتلألخالقيّ  أراد هابرماس إقامة تأسيس عقليّ 
. وجتمع 66باملناقشة عينّ شاص م ة، حبيث يشارك كلّ ة للحجاج بطريقة تعاونيّ قيادة فعليّ لة، يّ بصياغة مبادئ الكلّ 

نزل إىل ات املناقشة تُ أخالقيّ  . إنّ 67ة  يّ كلّ   ة  ب مرجعيّ ة، فاحلجاج يتطلّ املناقشة بني التعايل واملسائل العمليّ  اتأخالقيّ 
وغري قابلة  ،ةة اصطالحيّ يّ من جعلها ترتبط حبرّ  ة ملعايري فعلنا. وبدل  يّ ة الكلّ للصحّ  األرض الفرَض األخالقيّ 

ة بإعادة اخلاصّ  ة  األشكال األكثر أساسيّ  اا حتيل إىل إجراء جتعله ممكن  ، فإنّ ق ي العامل التجريبّ للاضوع للتحقّ 
 .68إنتاجنا الجتماعيّ 

ة صلااإلنسان احل لافعة، ي أي املسائل األخالقيّ  والعمليّ  الفصل بني النظريّ  ر هابرماس عدمَ ويفسّ 
. وهذا ما يسمح بإعادة النظر ةبعامل احلياة اجلزئيّ  مشبع ي سياق تارخييّ  ةدرجوامل ،ةات عينيّ ي وضعيّ  ادائم  

هناك من جهة  من أجل تعديلها: ،احلياةة الدقيقة املرتبطة بعامل ي ضوء املقاييس األخالقيّ  ،سائلهذه املعاجلة مب
ة اليت تتناول يتعنّي بنتيجة املناقشات العمليّ  فاق معياريّ اتّ  حيث تنشأ العالقات، ومن جهة أخرى عيينّ  واقع

بشكل دائم ومفاجئ مع الذوات  وحتصل هذه املشكالتالتفاوض ي شأنا.  حتتاج إىلمواضيع ومشكالت 
ة، دة ي املمارسات اليوميّ ة املتجسّ القيم الثقافيّ  نّ إيقول هابرماس هنا و  .ة  أو اعتباطيّ  ة  عشوائيّ  ا ليستة، إنّ العينيّ 

ا  أنّ إّل ة، ة البينذاتيّ من الصحّ  افرض   ،ي الواقع ،ي ذاهتاحتمل ما، لشاص  الفهم الذاتّ  تساعد علىواملثل اليت 
 .69ة  أو فرديّ  ة  سواء كانت مجاعيّ  ،ةاصّ اخلياة احلطريقة  مع متداخلة   تبقى

ة عينيّ التويات احملو  ،ةامشيّ اهلة شكالنيّ الات خالقيّ األهابرماس أشكال التجريد اليت تفرضها  مينظّ  ،هبذا
ة اليت أصبحت واملعايري الفرديّ  تعيد األفعالَ  ام أخالقي  ة اليت حتاكِ النظرة الفرتاضيّ  على قاعدة أنّ  ،للنزاعات

. هذا قة بالواجب ي الواقعة املتعلّ من وجهة نظر الصحّ  اة املنتظمة شرعي  إىل جمموع العالقات البينذاتيّ  ة  إشكاليّ 
البعض ي لبعض حيصل تداخل ل، منه مسافة اذاختّ بعد  ،ة عامل احلياةعندما تتناول احلجاجات األخالقيّ ه ألنّ 

ة. وختتلط الواجبات دائرة احلياة األتيقيّ  ، ي إطارةرييّ تعبالة و خالقيّ األة صليّ األات يقينيّ ال من عامل ، ياآلخر
طرح فيه داخل فتُ  ،ا مسائل العدالةة. أمّ ات اخللفيّ ة اليت ميكن استاال  بداهتها من اليقينيّ بعادات احلياة العينيّ 
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عامل  ي إطار ة،األحكام العمليّ  جواهبا. كما أنّ  اقة باحلياة احلسنة اليت سبق ووجدت دائم  أفق املسائل املتعلّ 
م نفسها مع وتقدّ  ،ة مع فكرة احلياة احلسنةهتا القادرة على دفع الفعل إىل عالقة داخليّ ها وقوّ تَ تستعري عينيّ  ،احلياة
هات ة، تتجاوز توجّ ة القائمة. وي أشكال احلياة العقالنيّ ة مل يعاد النظر هبا. هي عالقة مع احلياة األتيقيّ صحّ 

 اهة تبع  واحد املوجّ  مصلحة كلّ  ه علىي حني أنّ ة اليت جيب توضيحها. صاحل اخلاصّ الفعل اإلطار احملدود للم
 .70فق هنا مع مصلحة الكلّ أن تتّ  لتحقيق ذاتّ 

 عن هابرماس ميتكلّ ، والفعل األخالقيّ  من أجل التعويض عن التباعد احلاصل بني احلكم األخالقيّ 
 اهة تبع  ة املوج  للسلوك الذي يستند إىل األحكام األخالقيّ ة ضرورة أن يكون هناك منظومة من الرقابة الداخليّ 

ه على هذه املنظومة أن . ويفرتض أنّ ، وتسمح عند القتضاء بسلوك ذاتّ اىل قناعات دافعة عقالني  إ اللمبادئ، إذ  
هبا ة املعرتف لألنظمة الشرعيّ  عن الضغط الناعم، ولكن اخلارجيّ  أي بشكل مستقلّ  ،ةتعمل بطريقة مستقلّ 

 .71اواقعي  
تأسيس  بشكل أنّ  غموض،، وبال ات املناقشة واضحة  ة بأخالقيّ ويريد هابرماس أن تكون الصياغة اخلاصّ 

، ى معياريّ حمتو   أيّ  ايعود إىل الفيلسوف وحده، ولكن بوصفه قاعدة حجاج. ول حياكم هذا املبدأ مسبق  ما  إمبد
ة. وميكن للمناقشة الواقعيّ  تابعة   أن تكون، جيب ة  كانت أساسيّ   مهما ،احملتوياتب قمعايري الفعل اليت تتعلّ  ألنّ 

. ولكن ل ميكنه أن خيوض هذا اخلطاب ا، وي احلالة القصوى بوصفه خبري  املنّظر األخالق أن يشارك بوصفه معني  
نسيج  ي حممولة  ة املساواة ي احلقوق بني األفراد والحرتام املتبادل لكرامتهم الشاصيّ  . وتصبح72ةمببادرته اخلاصّ 

قاس بدرجة التضامن ة احلياة عند مجاعة ما ل تُ نوعيّ  إنّ . تبادلةاملعرتاف الشاا  وصالت عالقات بني األال
بطريقة متساوية  ،فرد تؤخذ بعني العتبار مبسألة معرفة إذا كانت مصاحل كلّ  افقط، أو حبال الرفاهية، ولكن أيض  

مل ينتجها الفالسفة ولكن  األخالقيّ  إ عنها ي ضوء املبداحملتويات اليت ُعربِّ  نّ يبقى أة. من منظور املصلحة العامّ 
 ولكنّ  .ا تفرتض التطبيقإنّ  فقط، ةعلى الناحية الشكليّ  فة  متوقّ  األخالقيّ  إاملبد ةل تعود صحّ  ،. وهبذا املعىناحلياة

 .73ةاإلجباريّ ة يّ قة ميكنها أن تكتسب صفة الكلّ القواعد املطبّ  السؤال هل أنّ 
ّ

ّاإلنسانّحرّ الخالصة:ّأخالقيّ  ّأوّطبيعتهيّ اتّالمناقشة:ّاستعادة ّته
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 ،74وهو القريب من مركز األحداث ،ألخالق مبلكة تنظيم نزاعات الفعل بشكل حياديّ لهابرماس  تعريف إنّ 
ق احلجاج الذي يتعلّ  ق بشكل واضح ية، وتتحقّ تبين احلياة الجتماعيّ  اليت ةتبادليّ العالقات الإىل  هايردّ  جعله

 ة.يّ ته الكلّ ، وتكون املناقشة فيها على صالحيّ ة املرتبطة بالتواصل العاديّ باملصاحل العمليّ 
فعل أو  ة، فكلّ نسانيّ اإلذوات الاألفعال حتصل بني  منطق يفرتض بالضرورة األفعال. وألنّ  كلّ   هذا ألنّ 

ة. يّ ر فقط من ناحية مادّ من الفعل واملوقف بقيمة ومعىن، فال يفسّ  ع كلّ موقف يقابله فعل أو موقف. ويتمتّ 
 ة.يّ وجتمع بينهما احلرّ 

مع اآلخرين، للفهم املتبادل والقبول املتبادل. على  ر الذاتّ ة هو القدرة على التفكّ يّ ما يطلق هذه احلرّ 
، الفرد مع يّ مع الكلّ  يتالقى اجلزئيّ  ،يهيتالقى األفراد األحرار املتساوون كما تتالقى اجلماعات. وعل ،هذا املستوى

ميكن الكالم عن التأسيس على  ،املعيش. وعلى هذا املستوى مع الواقعيّ  ، العقليّ مع النظريّ  اجملتمع، العمليّ 
متداخلة  مع  اتاملعايري اليت تنشئها األخالقيّ املبادئ، من غري إنزال املبادئ من األعلى إىل الواقع األدىن. وتصبح 

فق وجهات النظر اليت تأت هبا احلجُج مع املثل العليا، والعادل مع اخلري، والتقليد مع ة، كما تتّ ادئ األخالقيّ املب
 احلداثة، واإلنسان مع الطبيعة.

 ة اإلنسان، بل إىل تعريفه. وهي مدخل إىل النظام الجتماعيّ يّ إىل حرّ  ات املناقشة مدخال  وتصبح أخالقيّ 
بني البشر. هي  اأو متييز   ل تقبل مفاضلة   ،باألفراد كما باجلماعات اة حتمل اعرتاف  ته عمليّ عقالنيّ  . ولكنّ العقالنّ 
ي اخلالفات، ومن قبول ر بال إعاقات أو قيود، وميّكن من ختطّ بالتفكّ  ت جمتمع مساواة وعدالة يسمحاأخالقيّ 

 ني. هي مناقشة تبغي املعرفة أو تبادل املعرفة وصول  د التسوية أو التعايش الشكلي  الختالفات. ليست املناقشة جملرّ 
 ة بطبيعة اإلنسان.هي مناقشة خاصّ  ة.ة وهي هلذا أتيقيّ ستقلّ املة و رّ احلذوات البني  ةعقالنيّ العالقات الإىل بناء 

من ، حيتاج إىل هذا النوع ةالتواصليّ  هذا الزمن وهذا العامل، زمننا وعاملنا الذي يفتقر إىل العالقات إنّ 
بني األفراد واجلماعات. وميكن بواسطته ختفيف أشكال األعمال  ة اليت تسمح بالتفاهم احلقيقيّ املناقشات احلرّ 

، ي سوق إثبات الوجود بني الشعوب كما بني أو سلعة   اة اليت بتدمريها اإلنسان جعلت منه شيئ  العنفيّ 
 سان إىل طبيعته.اإلن ، وبواسطتها نردّ بالطبع بني األفراد ااجلماعات، وأيض  
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