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 .شىشيىلىجية املعرفة الفلصفية لدي مدرشة فراهكفىرت

كيف يمكن ثحىيل املفاهيم و ألافكار الىظرية إلى ممارشة و ثطبيق ؟ 

. شىشيىلىجية املعرفة الفلصفية لدي مدرشة فراهكفىرت

 غليزان–املركز الجامعي –خن جمال /د

 critiqueEspritالّروحالىقديةٌػّشف مشاد وهبت في نامىظه الكلعكي :مقدمة

جكُذ الدعاُؤ غً نُمت أي نمُت ، أما مً خُث مممىنها ، قِعمى "بأنها 

ال ؼَ .(  1)"ههذ داخلي ، وأّما مً خُث مفذسها ومبذؤها قِعمى ههذ خاسجي 

ت زىسٍت ، حععى ألن  ت الىهذًت أنها هظٍش أن مً أبشص خفاةق الىظٍش

ت الخهلُذًت ، قالىهذ وظُلت للخػبحر غً مىالب  جٍىهبذًال خهُهُا للىظٍش

الخؿُحر ؤلاحخماعي مً أظاظه ،هزا الخؿُحر ال ًهخفش غلى ألاهماه و ألاؼٍاُ و 

 socialesإلاجحماعية و Economiqueإلاقحصاديةالخىظُماث 

ٌؽملبيُت الخكٌحر و اإلاىانل و اللؿت التي ٌعخخذمها "بلculturelالثقافيةو

، لهذ ظلخمذسظت قشاهٌكىسث جىالل سؾم الهضاث و (2)"حخمؼ مامالىاط في 

الىٌعاث يما ظلذ مدؽبشت باألمل في سؤٍت وانؼ ئوعاوي حذًذ ًٍىن قُه 

 ،أظاظه الخكاهم و الحىاس بحن البؽش ،هذقه ؤلاوعاهُت و لِغ 
ً
الػهل ظُذا

ُل الىعي  قهذ ئغخمذث قلعكت . ؼيئ آخش خُث ًخخكي الظلم والهمؼ و جٍض

ت اإلاػشقت الٍاهىُت و غلى مؽشوغاث مػشقُت فراهكفىرثالىقدية  غلى هظٍش

ضخمت مشل قُىمىلىحُا الشوح لذي هُجل و ههذ الاًذًىلىحُاث لذي 

غخبرث بأنها مشاحػت ؼاملت إلاىانكها بػذ الحشب الػاإلاُت الشاهُت ماركض،
ُ
 لزا أ

جماما  critiquerationalité ، يما أنها لم جخشج في بشهامجها غً غهالهُت ههذًت

مشلما قػل سوادها ألاواةل ، أي غهالهُت جدشسٍت جمُهذ ًّل وعو مؿلو غلى 

راجه، لزا اظخدو أصحابهالهب الكالظكت و غلماء ؤلاحخماع ، لهذ أغادث 

جىلبذ منها ئغادة الىظش في .الّىظش في ًل ألادبُاث اإلاػاـشة للػلىم ؤلاوعاهُت 
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هزه ألادبُاث الجمؼ بحن مهاسباث غذًذة و مخخلكت مً الخدلُل الىكس ي 

يُت لبُاحُه و  الكشوٍذي و غلم الىكغ اإلاػشقت و ؤلابِعخمىلىحُا الخٍٍى

ظخػملذ لخدلُل .اللعاهُاث الدؽىمعٌُت
ُ
ًل هزه وؾحرها مً ألادواث أ

 ، Société Capitalismeunstrumentale  اإلاخهذماملجحمعالصىاعيالرأشمالي

ويزلَ لخدلُل لهىي و اإلافالح اإلادشيت للػهالهُت الػلمُت والخهىُت التي أدث 

لشوسة ؤلالتزام بىهذها و " ئلى ؤلاظخؿالُ و ؤلاؾتراب و حؽُإ الػهل ومً زم

مهاومتها جمهُذا لخؿحراث مً حزوسها و بزلَ الخىحه للخىخُذ بحن الكلعكت و 

 . (3)"الشىسة 

ش مً  ولى ظهام الىهذ التي ُوحهذ ئلى غهالهُت الخىٍى
ُ
ًان بمشابت أ هزا الخىخُذ 

 أّهه لم ًًٌ مىحه ئلى غهالهُت ألاهىاس في خذ 
ّ
ت الىهذًت ئال وشف سواد الىظٍش

كها و ظىء قهمها ، لُبلـ الىهذ رسوجه مؼ  راتها و لًٌ هى مىحه الى جدٍش

اإلاجخمؼ الشاظمالي و الفىاعي و الزي يشط اظخػباد الاوعان ، لزا ًمٌىىا 

ش و غهالهِخه بل ًىّىس و ًمّجذ غهالهِخه، و  الهىُ أن هزا الىهذ ال ًلغي الخىٍى

زمت دوس للكلعكت ًٌمً في مشاحػت الػهالهُت التي جهط ي غلى الىعي الكشدي 

الخكٌحر رو البػذ الىاخذ الزي ًخطح بأحلى " و الخىاـلي و حػمل غلى مداسبت 

ظلىب الخكٌحر الػلمي و الخهني يما حػّبر غىه الكلعكت الىلػُت 
ُ
ـىسه في أ

قالى أي مذي ًمٌنها جدهُو . (4)"بأؼٍالها اإلاػاـشة و الكلعكت البراحماجُت 

ت الى مماسظت  ل اإلاكاهُم وألاقٍاس الىظٍش رلَ؟ وما مذي نذستها غلى جدٍى

وجىبُو؟ 

ت قشاهٌكىسث :مدرشة فراهكفىرت والفلصفات الكبري -1 لم جٌخكي هظٍش

اث و الخىحهاث يما لم جٌخكي بخهُُم الكالظكت و ئبشاص  الىهذًت بىهذ الىظٍش

نفىس وحهاث هظشهم بل جخىحه أخُاها و جفىب ظهامها الىهذًت للىهذ راجه 

أي ههذ الىهذ الزي ًبّرسه هابشماط أخذ أبشص وخىهها باغادة البىاء التي 
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جذخل في ئًىاس الخىلُذ ال في ئًىاس ؤلالؿاء خُث هجذه ًهىُ في مذخل يخابه 

لم أخزف غىاـش الىشاقت التى جظل مممىهت بهزه ألاغماُ  " بعد ماركض

 زمت جدىُ نذ خذر ولًٌ ال ًخػلو (5)" التي ُخّشسث في مىاظباث مخخلكت 

ألامش في ئغادة الىظش هزه باغادة مشاحػت ألاقٍاس واإلاىانل التي  واإلاا داقػذ 

غنها اإلاذسظت بل ًخػلو ألامش بؿحره، يما ًخػلو ألامش بالكٌش اإلااسيس ي الزي 

تها- ئلى جٌُُكه خعب اإلاػىُاث  الجذًذةمدرشة فراهكفىرتحععى  .  لىظٍش

ش إلاا جشيه العابهىن و مً  قمذسظت قشاهٌكىسث ئرن جكهم الىهذ غلى أّهه جىٍى

ش الجىاهب اإلاضعجت في هزا الترار، وهزا هى ظّش ئسجباه  زم جصحُذ و جىٍى

الىهذ بؽٍل يبحر بترار مذسظت قشاهٌكىسث و هى ألامش الزي ًجػل 

قالظكتهاأوقُاء لترار اإلاذسظت التى جشغشغىا قيها و رلَ بىهذها و ئبشاص مٍامً 

شها  . لػكها و الػمل غلى جىٍى

و SciencesSocialesالعلىماإلجحماعية بحن الكلعكت و هابرماسلهذ دمج 

رلَ ختى ال جبهى الكعكت في ئًىاسها الىظشي و لً جخمًٌ الكلعكت مً 

 بخذخل 
ّ
ججعُذ أقٍاسها  اإلاجشدة و الفىسٍت و جدلُالتها اإلاىىهُت ئال

العىظُىلىحُا، لخدّىُ جلَ ألاقٍاس ئلى وانؼ خُث جٌؽل غً ألامشاك 

و ؼشوه الػهالهُت و  ؤلاحخماغُت  لخجػل الخىاـل و الحىاس ممٌىا غً وٍش

اث ئلى الخزواث مػخمذة في رلَ غلى 
ّ
رلَ باإلهخهاُ مً الز

صاهيات
ّ
 و مً زم ًهُم هابشماط جىاظشا بحن الخدلُل  الىكس ي linguistiqueالل

ت الاحخماغُت الىهذًت خُث ًٌمً في الىكار ئلى وعي ظلىى اإلاٍشن  و الىظٍش

 et socialepensée critiqueالفكرالىقدياإلجحماعيبؿُت ئـالح الحاُ و هكار 

ئلى أمشاك اإلاجخمؼ  بؿُت ئـالخه ، جماما يما هى مىحىد في الخدلُل 

شي لذي قشوٍذ  مه خُث ًذوس الحىاس بُنهما للىـىُ ئلى Freudالّعٍش  مؼ مٍش

. مىاقز الُػهذ 
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ولخدهُو رلَ ئغخمذث مذسظت قشاهٌكىسث وبالخفىؿ حُلها الشاوي اإلاخمشل 

أساء غذًذة مً غلماء ؤلاحخماع " في هابشماط في جدلُله للكػل الخىاـلي غلى 

 و ئظخػان باروصىهز وهىكهايمر و ماكض فيبرو الكالظكت في مهذمتهم 

ئلاقت لزلَ باإلاىهج ؤلازىىمُخىدولىجي والكُىىمىلىجي و قلعكت اللؿت مشلما 

 بالشؾم مً مهىالتهما اإلاخػاسلت يما ئظخػان كىلبرغ  و بياجيهئظخػان بأساء 

وشوخاث 
ُ
ش أغماله هىكهايمر و لىكاجش و ماركضبأ  الىهذًت  مً أحل جىٍى

الكلعكُت ألاولى و حػذًل ما ًىحذ قيها مً أقٍاس ؾحر مخماظٌت أو ؾحر 

 بهذس ما هابرماس ومىه ًمٌىىا الهىُ أن (6)"ميسجمت مؼ الضمً الحالش 

ًاهذ هزه اإلاهىالث و  ئظخػان بهزه اإلاهىالث و اإلاىاهج و الكلعكاث  بهذس ما 

خه الخىاـلُت مً  اإلاىاهج غشلت لىهذه بؿُت ئظخٌمالها و جٌُُكها مؼ هظٍش

 .حهت و ؤلاظخػاهت بها لحل أصماث الىانؼ الشاهً مً حهت زاهُت

 

 ألن أصحاب اإلاذسظت ملدرشة فراهكفىرت دوس اإلاىهز هابرماس لهذ لػب 

 أن هزا لم ًدفل ، 
ّ

صغمى أنهم جخلفى مً الخأزحر الٍاهىي الهُجلي ،ئال

قالىانؼ ًشبذ غٌغ رلَ و هزا دلُل غلى الخىانن الزي جهؼ قُه 

 لُلػب  دوسه في ججىِب هزه اإلاذسظت هابرماسًأحي . مدرشةفراهكفىرت

أخىاء الكلعكت التروعىذجالُت الٍاهىُت و الجذُ الؽمىلي الهُجلي خُث 

ت اإلاىلهت الكلعكُت التى جىمذ و  "هيجلًهىُ غً  ؼ أظاط الىظٍش
ّ
هُجل ون

ًاهي قهذ الخهي  حعتهذف دوسا أيبر للكلعكت مً رلَ الزي ومذ ئلُه 

ًاهي و أبشصها و وّىسها مً هىع مً الىهذ اإلاػشفي  تالحذازت الٍامىت غىذ هظٍش

ئلى هىع مً الىهذ لألؼٍاُ اإلاخىانمت للحذازت و هزه ؤلاوػىاقت الهامت هي 

خُت غاإلاُت في غالنتها يٍل  . (7)"التي أغىذ للكلعكت نُمت جاٍس
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قدعب مذسظت قشاهٌكىسث قان اإلاجخمؼ الحذًث الٌػخمذ غلى الخهذم 

الخٌىىلىجي قدعب ولًٌ ٌػخمذ أًما غلى نذسجه الىهذًت خىُ الخهالُذ 

ل دوس الػهل مً وظُكت  ت الىهذًت جٌمً في جدٍى العاةذة،أي أن مهمت الىظٍش

ت جكاغلُت  مخػالُت جشوعىذهخالُت التي جدذد لٍل واخذ مٍاهه ئلى وظُكت خىاٍس

ت ؤلاحخماغُت ًجب أن ًبذأ مً الػهالهُت، خُث  خشيُت ، و ئغادة بىاء الىظٍش

جخدىُ هزه ألاخحرة مً غهالهُت ئحخماغُت ئلى غهالهُت جىاـلُت، لزا 

 Weberماكض فيبرهجذهابشماط في ئغادة بىاء الػهالهُت ًىىلو مً غهالهُت 

max به، قمايغ قُبر يما هى التي ًشي قيها ههق يبحر ًجب حؿىُخه وجفٍى

مػلىم ًبني الػهالهُت غلى زالزت مجاالث، مجاُ الىناتؼ الػلمُت، اإلاػاًحر 

ت وظُمُل لها هابشماط مجاُ  واإلاؽشوغُت، والهُم والذالالث الشمٍض

ألاخالم الػملُت ،وهزه هي ئغادة البىاء التي ًشمي هابشماط ئلى جدهُهها مً 

أهمُت الػهالهُت ألاداجُت اإلاىحهت لهذف وال " خالُ الػهالهُت، قهى الٌؿكل 

دوسها في جلبُت اإلاخىلباث اإلاادًت في اإلاجخمؼ و لٌىه أًما ًإيذ غلى حاهب آخش 

قمهمت . (8)"غلى نذس يبحر مً ألاهمُت و هى قهم الخكاغل الذاخلي بحن الزواث

الكلعكت ئرن جٌمً في ئغادة بىاء الػهالهُت خُث جشبي بحن اإلاجاالث التي 

 بحن ألابػاد اإلاػشقُت و ألاداجُت و اإلاماسظت ماكض فيبر،قفل بُنها 
ٌ
سبي

هت نام هابشماط  ت "ألاخالنُت و الجمالُت وبهزه الىٍش باغادة بىاء الىظٍش

الىهذًت و حػل لها دوسا أيثر جىالػا و أدمجها داخل الحُاة الػملُت و الػلىم 

بُت مؼ اخخكالها بذوسها الخهلُذي يداسظت للػهل  الاحخماغُت و الخجٍش

ت الىهذًت  الجخمؼ للمكاهُم اليعهُت  " ،خُث الكلعكت غىذ أصحاب الىظٍش

ت يما أنها الجىفاع للمىحهاث اإلاشجبىت بهزه اإلاهىالث و مً هىا حاء  و الهٍى

ت الىهذًت جدلُال ههذًا . (9)"سقمهم  لكلعكت الىعي  لهذ نّذمذ الىظٍش

ذ 
ّ
لت يما أّنها ظل

ّ
للكلعكت  الىلػُت و اغخبرتها قلعكت غلم مػاـشة و ممل
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غاحضة غً قهم الحُاة  ؤلاحخماغُت ئلى حاهب أّنها قلعكت مخىاوئت مؼ 

 غلى ؤلاوعان باغخباس أنها قلعكت ؤلاججاهاث 
ً
العلىاث التي جماسط  نهشا

العُاظُت اإلاداقظت، أي أنهم ًىظكىن  الػلم و اإلاػشقت في خذمت العُاظت 

يما أنها جخدالل مؼ العلىت لذؤلاوعان لزلَ ئغخبر الكالظكت الىهذًىن 

الىلػُت ظاغذث غلى خلو ؼٍل حذًذ مً الدعلي والههش ًمًٌ جأن 

ت الىهذًت جشبي بحن الػهل و ججلُاجه و .وعمُه بالدعلي الخٌىىنشاوي  قالىظٍش

ًاهذ هزه الىظم ظُاظت   
ً
بحن الىظم الؽمىلُت التي أهخجها هزا الػهل ظىاءا

ت الىهذًت أن  أو ئحخماغُت أو أخالنُت أو ختى زهاقُت ، ومىه ئغخبرث الىظٍش

هُت و الّذًيُت في   غً العلىت اإلاُخاقحًز
ً
الػهل ماسط ظلىخت ألُو مشة بػُذا

غفش ألاهىاس ،وهزا هى ظش ئغتزاص بػن قالظكت قشاهٌكىسث بالػهل ألاهىاسي 

 .و دقاغهم اإلاعخمُذ غىه

ل جمشد و ئغتراك غلى   ئن ئغتراك هابشماط و جمّشده غلى هُجل هى في ألـا

أبىاء غؽحرجت مً أهفاس مذسظت قشاهٌكىسث ،خُث ٌػخبرأن ههذ سواد 

 هى ههذ لهُجل و يزا هُدؽه ألنهم و هىركهايمر و أدورهىقشاهٌكىسث أمشاُ 

ىا خالػحن للمدىس 
ّ
ببعاوت لم ٌعخىُػى الخخلق مً هزا الكٌش و ظل

قكٌشتهم غً الػهل " الهُجلي الىدؽىي ئر ًفكهم في اخذي يخاباجه بهىله 

ًان ًدخلها غهل حامؼ  ألاداحي ، ظلذ جكهم بىـكها ئؾخفاب للمٍاهت التي 

بىاظىت أخذ غىاـش اإلاهذم بىـكه ؼِئا مىلها بل ئن اظخػمالهم لكٌشة 

ًاهى ٌػخهذون  ًان بذوسه ئظخػماال تهٌمُا ألنهم  خفىـا )الػهل ألاداحي 

أن الػهل ألاداحي لِغ غهال باإلاشة بل قهم ًخادع هكعه غىذما ًخىهم  (أدوسهى

ولًٌ ههذهابشماط إلاذسظت قشاهٌكىسث غمىما و ألدوسهى و (  .10)"أهه غهل 

ي هابشماط نهاةُا غً هزه اإلاذسظت بل غلى 
ّ
هىسيهاًمش خفىـا ال ٌػني جخل

قبالشؾم مً ئههالبه واغتراله غلى أهم الاقٍاس و . الػٌغ مً رلَ جماما 
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 أهه خاقظ غلى الشوح الػامت للىهذ 
ّ
ت الىهذًت ئال الهماًا ألاظاظُت للىظٍش

ت ، ودقؼ بها ئلى الخىىس في اًىاس ماٌعمُه باغادة البىاء التي  لهزه الىظٍش

ججاوصث بػن اإلاهىالث و ؾحرث و غمهذ مهىالث أخشي حذًذة و هي جبذو "

ت الىهذًت في بذاًت وؽىئها لهذ ؾّحرث . (11 )"آلان و يأنها أمش ال غالنت له بالىظٍش

ت   الىهذًت مكهىم الحهُهت قلم حػذ هزه ألاخحرة و اخذة و هابرماسهظٍش

هُت يما اغخهذ   بل هىركهايمرمىلهت بل هي حػذدًت يما لم حػذ مُخاقحًز

أـبذ الػمل الىهذي غىذ ًخممً الكلعكت بالمشوسة مً أحل جدهُو ؾاًت 

ش ؤلاوعان مً الهمؼ ، لخفبذ الكلعكت هي الخكٌحر  واخذة جٌمً في جدٍش

الىهذي مً خُث اإلاماسظت ومً الػلىم الىهذًت مً خُث الاهخماء، للػمل 

الؽشوه الػامت المٍاهُت اإلاػشقت و الكهم و الكػل و حػمل "غلى يؽل 

للخدشس ؤلاحخماعي و الكشدي مً الهُىد الالواغُت التي حػُو غملُت الدؽٍل 

تها مؼ الػلىم الىهذًت  غلى الػلىم .  ألاخشي sciences critiqueالزاحي وأولٍى

اإلاػبرة غً اإلافالح الخهىُت و الػملُت جأحي مً نذستها غلى جصحُذ هزه 

و باليعبت للمجخمؼ قالكلعكت لم حػذ جكٌش قهي في اؼباع الحاحاث .الػلىم 

. (12)"اإلاادًت و الشهاقُت

ت و  لهذ اجطح أن مذسظت قشاهٌكىسث حععى لخىلُذ الػالنت بحن الىظٍش

ًاهذ مً نبل لم ججعذ الخىبُو بالشؾم  ت الىهذًت يما  اإلاماسظت، قالىظٍش

ًان أخذ أهذاقها ،و هزا ما ًداُو هابشماط اظخذسايه مً  مً أن الخىبُو 

ت الىهذًت و الخدلُل الىكس ي  خالُ ئحشاةه لىىع مً الهُاط بحن الىظٍش

خ الكٌش ألاوسبي  ت لخاٍس الكشوٍذي،وهزا الاظخذساى دقؼ به ئلى نشاءة حزٍس

اللزان اسجبىذ بهما اإلاماسظتال lucacsلىكاجشو Marxماركضلِعخيخج أن 

ٌػىُان لهاجه ألاخحرة ما حعخدهه خُث لم ًخشحا غً ئًىاس ًىن اإلاماسظت 

ت و هابػت منها ، وأي مماسظت جخشج غً هزا الؽٍل قهي خاوئت، و  مجشد هظٍش
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 قخهشس ما هي اإلاماسظت املاركصيةأما .هزا الخفىس هى ؼٍل مً الىلػُت 

هت جهىُت مدمت وختى    في لىكاجشالفاةبت و اإلاماسظت الؿحر ـاةبت بىٍش

 ٌػُذ هكغ 1922التي يخبها غام "  هدى مهاسبت مىهجه إلاؽٍلت الخىظُم"مهالخه 

ت بىكغ سؤٍت  .  ألاداجُتماركضاقترالاث ماسيغ و هظش ئلى اإلاماسظت و الىظٍش

اث جٌمً في يؽل الخىانماث  هت هابشماط الىهذًت إلاخخلل الىظٍش ئن وٍش

ت التى جٍىن مىلؼ حذاُ و هزا ما ٌػبر غً اظتراجُجُت  الذاخلُت في الىظٍش

سجالُت ًخمحز بها هابشماط غً ؾحره مً قالظكت الىهذ ٌعخخذمها لذخن 

هت ًذغىها هابشماط ب  ت أخشي و هزه الىٍش الزي " الخىانن ألاداتي"أّي هظٍش

هت  ٌػني ـشاع بحن الذغىي الظاهشة التي جىلو في نىُ مً ألانىاُ و الىٍش

 ُ . التي ًىلو بها هزا الهى

 غام ألدورهىلهذ أغلً هابشماط أهه خُىما غاد ئلى اإلاػهذ لُػمل معاغذا 

 ، يما لم ًًٌ هىاى مزهب مخماظَ ئلى هظريةهقدية لم جًٌ هىاى 1955

ت الكػل الخىاـلي أًً جم  ولؼ و ئبشاص اإلاهماث التي  ؾاًت ظهىس غمله هظٍش

ت الىهذًت و بالخالي ئهكفاُ مؽشوع هابشماط غً  ًيبغي أن جهىم بها الىظٍش

ًان ًشاه غُىبا و .  ماركيىو  وأدورهى و هىركهايمرمؽشوع  خُث جم ججاوص ما 

 سدا غلى "هظرية الفعل الحىاصلي"سؿشاث في أوشوخاتهم بل اغخبر غمله 

ت الىهذًت و ئغادة بىاءها و لهذ خذد  ت الخهلُذًت العابهت للىظٍش آلن الىظٍش

 زالزت أؼُاء والها la Théorie de critiqueالىظرية الىقدية في يخابه هاو

ت و مكهىم الحهُهت و غالنتها " و هيهابرماسالىهذ لذي  الاظغ اإلاػُاٍس

 يما أن اسجباه سواد (13)"بالػلم جبخِغ الذًمهشاوُت والذولت الذظخىسٍت 

مذسظت قشاهٌكىسث بأخٍام و أقٍاس هُجل و ماسيغ هى ما أصعج هابشماط 

خ و هزا ما حػل ههذهم  ألنهم في هظشه عجضوا غً الخدشس مً قلعكت الخاٍس

مىلؼ ؼَ ،و مكهىمهم غً الػهل ألاداحي هى هكعه الكػل الػهالوي الهادف 
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خ اإلااسيعُت مما حػل الجُل ألاُو ماكصفيبرغىذ  جزع هدى قلعكت الخاٍس  ٍو

ت الىهذًت في وسوت خهُهُت ألن الخمعَ بالػهل ألاداحي ٌػني  مً الىظٍش

و غىذما خاولىا ئظخػماُ الػهل لجػل الػالم أيثر . جشاحؼ الخدشس ؤلاوعاوي

و الىهذ وحذوا أن هزا الػهل ألاداحي أـبذ rationalitéغهالهُت   غً وٍش

أداة للمجخمؼ ،لزا غاد هابشماط  ئلى الىساء للخخلق مً هزه الىسوت التي 

. جخىلب ئغادة بىاء مً ألاظاط 

مدرشة ال ؼَ أن الجُل ألاُو مً :الفلصفة والصىشيىلىجيا -2

ًان ًكخهش ئلى اإلاكاهُم العىظُىلىحُت الهاةمت غلى الكػل و فراهكفىرت  

س غليهم herbet meadميدو  Weberفيبرالخكاغل مشلما هى ألامش غىذ 
ّ
لزا حػز

ت  سؤٍت الػالم بىلىح ، ولعذ هزا المػل وئغادة ججذًذ و جدعحن الىظٍش

فلصفة الىهذًت ظُدعلح هابشماظبأخذر الىظاةل وألادواث مً 

غة
ّ
لُت  Witgensteinفىجشحين لذي Langagephilosophieالل و مً جأٍو

 لذي جالٍىث باسوعىهض هظرية الىظمو مً  Gadamerغادامير

Parsonstalcott و مً غلم الىكغ اإلاػشفي و ألاخالقي لذي

لُىىلو هابشماط لخدهُو ماعجض غىه أظالقه في قهم بياجيهىكىلبرغ

اث ئلى الخزواث 
ّ
الػالناث الخزواجُت لٍي ًهكض بالخدلُل العىظُىلىجي  مً الز

ي جكاغلي مىخج إلاكاهُم ؾابذ غً  بذأ الحذًث غً غهل حذًذ ،غهل خًش ٍو

، غهل ًٌبذ الكػل ألاداحي و ٌػمل غلى وشده مً مجاُ   الجُل ألاُو

الخىاـل لُػىد ئلى بِخه و ًدل مدله الكػل الخىاـلي الهاةم غلى اللؿت التي 

معاقت جهُمها بُيىا و بحن ألاؼُاء يما جدُذ ظامػا ًخخز مىنل " جىقش لىا 

اإلاىاقهت أو الشقن ججاه ما ًهىله اإلاخٍلم و الىدُجت ئرا ما خالل اإلاخٍلم 

ذا مً ألادلت إلنىاع العامؼ بىحهت  ًان غلى اإلاخٍلم أن ًهذم مٍض العامؼ 

هظشه وما حػىُه الىبُػت الخبادلُت التي حعم هزه اإلاهخمُاث هى أن الهذسة 
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. (14)"غلى الخىـل ئلى الخىاقو ؤلاوعاوي ئهما هي مخأـلت في الكػل الخىاـلي

قالكػل الخىاـلي غىذ هابشماط ًهىم غلى الخماًل بحن ما هى ناةم و بحن ما 

ت  ىه مً اإلاداقظت غلى الىابؼ الىهذي في الىظٍش
ّ
ًمًٌ أن ًهىم و هزا ما ًمٌ

خه  ت الكػل الخىاـلي غىذ هابشماط وسٍؤ الىهذًت ، ومً زم جخطح لىا هظٍش

التي  التي جهىم  غلى أن الػالناث ؤلاحخماغُت ًجب أن جهىم غلى دسحت 

ؤلاجكام الخىاـلي و هزا ما لم جبلؿه اإلاجخمػاث الؿشبُت،خُث ألاقػاُ 

لهذجدىُ هابشماط مً اهخماةه . الخىاـلُت جخػشك ئلى حؽىهاث خاسحُت 

إلاذسظت قشاهٌكىسث مدؽبػا بكٌشها و مخأزشا بمىىلهاتها ئلى هانذ لها مً 

الذسحت ألاولى ،خُث والها ههذه ؼانها في رلَ ؼأن اإلاذاسط و اإلازاهب 

ألاخشي و لم حعخكُذ ختى مً بػن مجامالجه أو جخكُل مً خذة ههذه 

ًان ٌػخبر سجاله مػها سجاُ غاةلي  ٌُت التى  مشلما قػله مؼ الكلعكاث ألامٍش

هزا و لهذ اوؽؿلذ "، وهزا ما أغلىه في يخابه الخىاب الكلعكي للحذازت 

مذسظت قشاهٌكىسث يشحرا بمفحر الكشد في ظل الػهالهُت التى ئسجبىذ بمؽشوع 

العُىشة العُاظُت، و رلَ أهىا الخظىا أنها غهالهُت ظُىشة غلى الىبُػت و 

ؤلاوعان مػا و هزا ما ًدذر الُىم في اإلاجخمػاث اإلاخهذمت ـىاغُا بىاظىت 

اإلاإظعاث العُاظُت وغلى سأظها الذولت بدُث في ؼٍلها ألاداحي ئمتزحذ 

ذه هابشماط مً .  (15)"أخحرا مؼ العلىت مخخلُت غً نىتها الىهذًت  ئّن ما ًٍش

خو 
ّ
تها إلاىانمت الخىىس الال ت الىهذًت هى أن ٌػىيها قـش بشهامج الىظٍش

خه الىهذًت في مجاُ العىظُىلىحُا ئلى  إلاإظعيها يما ٌععى مً خالُ هظٍش

خ التي ظهشث بفىسة قاضحت في ألاغماُ  جخلُفها مً غبئ قلعكاث الخاٍس

، قالعىظُىلىحُا غىذ هابشماط أداة هىركهايمر و ألدورهىاإلاخأخشة 

خ لزلَ ساح ًضاوج بحن غلم  ت الىهذًت مً قلعكت الخاٍس إلظترحاغالىظٍش

ؤلاحخماع و الكلعكت ، و الخكٌحر الكلعكي خعبه ًضّود غلم ؤلاحخماع 
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بالخىلُذ الىهذي خىُ راجه و مً زم جىبُهاجه الكػلُت للعىظىلىحُا ًٍىن 

لها ألازش ؤلاًجابي، قػلم ؤلاحخماع باإلغخماد غلى راجه قهي جٍىن قػالُخه 

هانفت و باإلغخمادغلى الكلعكت جخطح سهاهاجه و ـالخُاجه و خذوده، قهى 

ت الىهذًت لُخمًٌ مً بلىؽ أهذاقه اإلاخمشلت في الدعلُم  بداحت ئلى الىظٍش

وهزا ؤلادماج الحاـل بحن الكلعكت و غلم ؤلاحخماع لم . بدىىع أؼٍاُ الػهل 

ل خُث هالخظ جهلق  ًخم دقػت واخذة بل جىلب مشاخل غذًذة و ـبر وٍى

الكاـل بحن الكٌش الكلعكي و الكٌش العىظُىلىجي لذي مذسظت قشاهٌكىسث 

. ؼُأ قؽُأ

ٌُت  ايدؽل أصحاب  غىذما جدىُ مهش اإلاذسظت الى الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

هزه اإلاذسظت مجخمػا حذًذا ناةم غلى مبادب ئنخفادًت و بالخفىؿ 

 لزلَ ئظخدىرث الشأظمالُت غلى حل أقٍاسهم ،Capitalisme الشأظمالُت

 لُظهش فراهكفىرت  ئلى 1949واغمالهم ومً زم ّ حؽاؤمهم لذي غىدتهم غام 

ا في يخاب  ُّ  الزي ـذس غام هىركهايمر و جداللحىىيرألدورهىهزا الدؽاؤم حل

ت و 1947  خُث ظاد ؤلاغخهاد  أن الػلم و الخهىُت ًخذمان خاحاث البؽٍش

أنهما ال ًخشحان غً الػهالهُت ومىه جدىلذ الػهالهُت ئلى أداة للعُىشة و 

 مما أدي ئلى قهم غٌس ي لػملُت هىركهايمر و أدورهىالهُمىت بدعب حػبحر 

ش قخدىلذ   ئلى أداة  unstrumentaleCapitalismeالرأشمالية الصىاعيةالخىٍى

 وأخٌمذ نبمتها غلى ؤلاوعان قبذُ أن جهىم  الػملُت dominatoinهيمىة

ش ؤلاوعان أّدث ئلى خمىغه الٌلي للىبُػت في ؼٍل  ت بخدٍش عقل ألاهىاٍس

 الزي ٌػني غىذ ههاده أن الػالم ؤلاحخماعي raison instrumentaleأداجي

ًاإلاادة الجامذة  ؾحر نابل للخؿُحر و خاسج  أـبذ له وبُػت زاهُت خُث أـبذ 

ش  ًاجىاو هزا الدؽاؤم اإلاخمشل في الحٌم العلبي غلى الخىٍى غً أقػالىا وظلى

 في غملهما اإلاخػلو أدورهى و هىركهايمروالزي جمحز به ًل مً 
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هى ما ظُػمل هابشماط غلى delumièresDialektike"جداللحىىير"ب

. الخخكُل مً خذجه

:  الفلصفة والحعقيل إلاجحماعي-3

ئن جشيحز مذسظت قشاهٌكىسث غلى الػهالهُت و الخػهُل ؤلاحخماعي هى الزي ناد 

ت  ًاالبِعخمىلىحُا الىظٍش مذسظت قشاهٌكىسث ئلى الخفذي للهماًا اإلاجشدة 

للمػشقت و قلعكت اللؿتوهزا ما ٌػني أن الػهالهُت مىحهت للمجخمؼ بؿُت 

ت ، وهزا  ئـالخه مً أمشاله و حؽىهاجه التي جفِبه حّشاء اإلاماسظت الىظٍش

الامش نادهاللػمل غلى ئـالح هزا الىلؼ مخخزة مً هضغتها الىهذًت 

الح بؽٍل صحُذ و ظلُم و جٍىن  الخُت و ظُلت لخدهُو رلَ ولُخم ؤلـا ؤلـا

بالشؾبت غلى ؤلاهكخاح غلى " هخاةجه مشمشة و اًجابُت ًجب ان ًٍىن مصحىب

الػلىم ؤلاحخماغُت ،ولِغ قهي غلى ؤلانخفاد بل أًما غلى غلم الىكغ و 

خ الكً و ألادب و الػلىم العُاظُت و الهاهىهُت   وتهذف ئخذي (16)"غلى جاٍس

أقٍاس مذسظت قشاهٌكىسث ألاظاظُت ئلى الٌؽل غً الىظُلت التى بمىحها 

ه غملُت الخكاغل و جشحر قيها ؤلالىشاب،  ئر أن  جهىم البنى ؤلاحخماغُت بدؽٍى

ظىء الكهم  واسد بحن البؽش يما ًمًٌ خذاغهم و جملُلهم بؽٍل مىظم و 

 مً خالُ أغماُ 
ّ

ه بدعب هابشماط الًمًٌ أن ًكهم  ئال هزا الدؽٍى

ىحرها غلى قهم ما Hermeneutiqueفالهرمىهيطيقا،  Gadamerغادامير
ُ
 ج

ًهىله البؽش و ما ًكٌش به و غالنت رلَ بأقػالهم، قهي مً الػلىم الىهذًت 

ه الهاةم في " الهاةمت غلى مفلحت الخدشس جشمي ئلى الٌؽل غً الدؽٍى

.  (17)"الخكاغل و الخىاـل و ئـالخه

ًذغى هابشماط الى الخدشس مً قلعكت الىعي التي جشي أن الػالنت بحن اللؿت و 

هت ًجػلىا أظحري  الكػل يػالنت الزاث و اإلاىلىع  وقهم الػالم بهزه الىٍش

الػهل ألاداحي، قالػهالهُت مىحىدة في لؿخىا راتها و هي حعخلضم وعها 
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ئحخماغُا دًمهشاوُا ٌؽمل الجمُؼ و ال ٌعدبػذ أخذا، هذقها لِغ 

 بل الىـىُ ئلى الخكاهم، قاللؿت هي الىظُلت التي ًدّىُ dominatoinالهيمىة

 أن هابرماسولهذ الخظ . بىاظىتها البؽش بِئتهم لىحىد مفلحتهم الػملُت

بهُمىت الذولت غلى ؤلانخفاد و غلى اإلاجاالث "الشأظمالُت الحذًشت جخمحز 

ألاخشي للحُاة ؤلاحخماغُت ، و لم ٌػذ ًىظش ئلى ؼإون الحُاة الػامت باغخباسها 

مجاال للىهاػ بل باغخباسها مؽٌالث جهىُت جدل بىاظىت خبراء ٌعخخذمىن 

لذ غهلىت الهشاساث اإلاترجبت غً جذخل .  (18)"في غملهم غهالهُت أداجُت  لهذ ـو

ن الٌمبُىجش للهُام بهزا الذوس بذال مً  الذولت في الؽأن الػام ئلى خذ جكٍى

الخىظُماث ؤلاحخماغُت ألامش الزي أدي ئلى اظدبػاد  جلَ الهشاساث مً مجاُ 

اإلاىانؽاث الػامت جماما ،هزا الىلؼ لم ٌػذ غلم الانخفاد و غلم الاحخماع 

ت  ً غلى قهمه و قَ مالباظاجه ووالظُمه ، لزا حػخبر هظٍش اإلااسيعُحن نادٍس

ت مىكخدت غلى مباخث قلعكُت و غلمُت مخخلكت  مذسظت قشاهٌكىسث هظٍش

.   تهذف ئلى قهم اإلاجخمؼ و جدلُل الػالناث ؤلاحخماغُت

ت يكٌش  ج مً الشؤي الكٌٍش ولهذ جىـل هابشماط مً خالُ ئدخاله إلاٍض

ً مً هىابـ الكٌش داخل أوشحيىىآبل و غادامير و قٌش فحجشحين  و آخٍش

الكلعكت التى تهخم بفىسة ههذًت وجلغي ؤلاسر الٍاهىي و الهُجلي و اإلااسيس ي 

ئلى سؤٍت قلعكُت حذًذة و خذًشت، خُث ًمؼ ألُو مشة قلعكت جدؽىم 

ذ أن جأخز وبُػت غلم مػاـش و خذاسي دون هكي نابلُت الخىأ . للؽمىلُت  جٍش

. التي جالصمها 

ئن الىهذ العىظُىلىجي ًجب أن ًٍىن مىّحه هدى جدهُو ؤلاهذماج 

ل ما ٌػُو هزا اإلابخغى و الزي ًيبغي أن ًىىلو مً الىحىد  ؤلاحخماعي ًو

قالىحىد " ؤلاحخماعي و يزلَ ؤلانخفاد ؤلاحخماعي، وفي هزا ًهىُ هابشماط

ؤلاحخماعي الخّحر و ؤلانخفاد ؤلاحخماعي أـبدا باليعبت لي اإلاىلىع الشاوي في 
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ت وُلت خُاحي قخّضان الػىل اإلاهّىُ الزي اهكجش في الىفل  اوؽؿاالحي الكٌٍش

 و هزا الىحىد ؤلاحخماعي و ؤلانخفادي (19)"ألاّوُ للهشن اإلااض ي لِغ له مشُل

جىلب ئغذاد مىهج خاؿ به لهزا ئغخمذ هابشماط غلى مىهج ظىظُىلىجي 

ت للمجخمؼ خُث جىىس هزا اإلاىهج في أغماله اإلاخأخشة هخق بالزيش  يىظٍش

ت الكػل logique des scienses socialesمىطق العلىماإلجحماعية و هظٍش

 يباس هابرماس خُث خاوس  théorie de l’agir communicationnelالخىاـلي 

 و بذا ئهخمام لىهمان و ماركصباروصىهز و دوركايمالعىظُىلىححن مشل 

هابشماط باإلاىهج الػلمي لػلم ؤلاحخماع في خل ألاصماث و نذسجه غلى 

ذ اإلاشلُاث التى أقشصتها الحذازت وهزا ما غّبر غىه ألاظخار  حشخُفها و ـس

ًان الكُلعىف بدذًشت هى وبِب الحماسة قان " مدّمذ ألاؼهب بهىله  قارا 

العىظُىلجي غىذ هابشماط هى وبِب اإلاجخمؼ الحذًث الهادس غلى حشخُق 

 في الٌشحر مً أوشوخاجه ئغادة ـُاؾت هابرماس و لهذ خاُو (20)" أمشاله 

 ماركض و حػذًلها جماما مشلما قػل مؼ الىظرية الىقديةملدرشة فراهكىفرت

خُت و يزا مؼ   في الػهالهُت ، و رلَ ماكض فيبرفي ئغادة بىاء اإلاادًت الخاٍس

مً أحل ئبشاص ويؽل العلىت التى جماسظها الخٌىىلىحُا غلى ؤلاوعان، قارا 

ًاهذ غهلىت اإلاجخمؼ جشجبي بخهذم اإلاإظعاث الػلمُت و الخٌىىلىحُت قػلُىا 

الحزس مما نذ جماسظه هزه اإلاإظعاث مً ظلىت غلى الاوعان لزا ًمػىا 

هابشماط امام هىغحن مً العلىت، الاولى نمػُت والشاهُت جدشسٍت ،قالعلىت 

وما ًترجب غنها مً غىل و نهش هي التي ًخىحب ان ًفّىب الىهذ 

 ال بذ مً لهابرماسوبالخالي ًمًٌ اغخباس أن زمت نذسة مىظىغُت ججاهها

الٌؽل غنها و ال ؼَ أن هزه الهذسة جٌمً في ايدؽاقه ما عجضث غىه هزه 

اث في خذ راتها خُث ٌعخكُذ منها أيثر مما حعخكُذه هي مً هكعها  الىظٍش

ئن اغادة البىاء حػني في العُام الزي يهمىا أن هكٌَ "ًهىُ هابشماط .
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نها في ؼٍل حذًذ مً أحل الخمًٌ مً بلىؽ الهذف  ت و أن وػُذ جٍٍى الىظٍش

ت ًجب أن جٍىن مشاحػاث .الزي سظمخه  ئنها الفىسة الػادًت إلاػالجت هظٍش

ت لم حعدىكذ بػذ يُل ظُػُذ (21" )خىُ غذة ههاه يما أن وانتها الخدكحًز

خُت ت الخىاـل ؟*هابشماط ارن بىاءاإلاادًت الخاٍس   في لىء هظٍش

كها الػذًذ مً بعدماركض لهذ ججلى هزا البىاء  في يخابه   ،هزه الػملُت ـو

الهشاء باإلههالب والشقن لترار الجُل ألاُو إلاذسظت قشاهٌكىسث و لػل هزا 

الخشوج لهابشماط ظُمٌىه مً الخكشؽ أو الخدشس إلاىاحهت أولئَ الزًً هاحمى 

ها ومً زم ظٍُىن الػهل أهم نمُت للىهذ و رلَ  الػهل بحجت ههذ اإلاُخاقحًز

باغادة بىاءه والبدث له غً دوس ووظُكت حذًذة  جخخلل غً جلَ التي 

سظمها الشواد ألاواةل إلاذسظت قشاهٌكىسث ،أي البذ مً ئًجاد بذًل للػهل 

هي و خاـت بػذ أن بعىذ البراؾامخُت و الىلػُت و الكلعكت  اإلاُخاقحًز

الخدلُلُت ظُىشتها غلى الكٌش ألاوسوبي ،أًً جم الخخلي غً الػهل و الػهالهُت 

يمكاهُم أظاظُت و غلى الػٌغ مً رلَ ظُجذ هابشماط ظُاناث أخشي 

ًظهش قيها الػهل و جخدهو الػهالهُت و مً زم والدة مكاهُم غهالهُت حذًذة 

الخ و الخُي الشابي ...... الىقاط ،العاملاملعيش،الحىاصاللحىارمشل مكهىم 

بحن هزه اإلاكاهُم هي اللؿت، قاللؿت هي الػهل خُث ًدذر في 

اًىاسهاالخىاـل ؤلاحخماعي وهزه  اإلاكاهُم التي ًىىىي غليها الخىاـل  هي 

مكاهُم غهالهُت، مما ٌػني  بػذ هزا ؤلايدؽاف الجذًذ ظىي ؤلاغالن غً 

ها و نهاًت قلعكت الىعي و ًل الكلعكاث التي جهىم غلى الػهل  نهاًت اإلاُخاقحًز

ًاهي  .                                                     الخالق يكلعكت 

ًان هابشماط نذ حعاءُ في يخابه   غً قاةذة ملحات فلصفية و شياشيةئرا 

 ًدعاءُ غً قاةذة اإلااسيعُت الىظرية و الحطبيقالكلعكت ؟ قاهه في يخابه 

؟  لهذ غٌل في هزا الٌخاب غلى ئبشاص مذي جأزحر الجاهب ؤلانخفادي غلى 
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اإلاخؿحراث ؤلاحخماغُت و العُاظُت في الػالم  الؿشبي، يما حعاءُ غً نذسة 

و لإلحابت . الكلعكت ؤلاحخماغُت غلى قهم اإلاػمالث العُاظُت و ؤلاحخماغُت

هت يشوهىلىحُت ًدبؼ معاس الكٌش هابرماسغً هزا العإاُ ساح   و بىٍش

و ئلى ؾاًت الاججاهاث اإلاػاـشة التى اهبشهذ مً  الكلعكي مىز ؤلاؾٍش

 التى حؽٍل كاهط و كهيجلاإلااسيعُت و اإلازاهب الكلعكُت اإلاػاـشة الٌبري 

 مً أحل ايدؽاف الىابؼ الىظرية و الحطبيقاإلادىس ألاظاس ي لٌخاب 

الىهذي للماسيعُت ورلَ بمهاسهتها و سبىها بالكلعكاث ألاخشي و بالخفىؿ 

الهُجُلُت، و لػل ظعي هابشماط اليدؽاف الىانت الىهذًت داخل 

اإلااسيعُت ٌػىد ئلى اجفاُ اإلااسيعُت الّذاةم بالكلعكت ؤلاحخماغُت و قلعكت 

 أن ؤلاؼٍاُ الحهُهي الزي ٌععى هابشماط لإلحابت غىه مً 
ّ

خ ئال الخاٍس

ت ئلى  ل اإلاكاهُم و ألاقٍاس الىظٍش خالُ هزا الٌخاب يُل ًمًٌ جدٍى

مماسظت و جىبُو ؟ وما ًهفذه هابشماط هى اإلاكهىم ألاظاس ي في الكلعكت 

ل 
ّ
ت و الخدشس ، بدُث ًجب أن ًخدىُ  هزا الحلم اإلاخمش وهى  مكهىم  الحٍش

ت،  في  جدشس ؤلاوعان و اوػخانه ئلى وانؼ ملمىط و لِغ مجّشد خالت وىباٍو

ظريةقاؼٍالُت 
ّ
 لِعذ ئؼٍالُت حذًذة لذي هابشماط بل هي الحطبيق و الى

ؾاًت نذًمت هجذ ئسهاـاتها في أولى خىىاث البدث لذًه التي جمشلذ في 

، ار أهىا هٌدؽل هابشماط في هزا الػمل الكُلعىف امليدان العامغمله 

والعىظُىلىجي مػا، قهى ٌععى ئلى قخذ الكلعكت غلى مهاسباث غذًذة منها 

ئن ئغادة البىاء التي . الخ...العُىظُىلىحُا و ؤلانخفاد و العُاظت و الهاهىن 

ؼٍلذ اإلادىس ألاظاس ي لبرامج هابشماط الىهذًت ظىاءا ما حػلو منها 

ت العُاظُت لم  بالعىظُىلىحُا أو بالكلعكت أو باللؿت و الخىاـل أو الىظٍش

ًاهذ مدىس ههاػ و  اث ألاخشي التى  جهخفش غلى ئغادة حؽٌُل و بىاء الىظٍش

.      سجاُ مػه بل والذ مىانكه هكعها  
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ش  ت الىهذًت يما جماسظها مذسظت قشاهٌكىسث جداُو جدٍش ئن الىظٍش

الػهالهُت مً ظلىان اإلاىلو و مداسبت ؤلاًذًىلىحُا و ألاهظمت الؽمىلُت 

خ مً كاهط و ماركض،ولهذ أغاد هابشماط نشاءة ًل مً   غبر قلعكت الخاٍس

 ورلَ بالجمؼ بحن 
ً
 حذًذا

ً
 و املمارشةأحل ئغادة بىاء الخكٌحر الكلعكي بىاءا

قهابشماط ًىسٍث ؼشعي إلاذسظت قشاهٌكىسث و مىخمي ئليها و .الحطبيق

مخخلل غنها في هكغ الىنذ خاُو ئغادة الىظش في أهم نماًاها ، ورلَ 

ذ  أن  شها وجأـُلها  ، مخجاوصا أخىائها وغُىبها ،قهى ال ًٍش مً أحل جىٍى

ذهاأن جٍىن   خه الىهذًت الخىاـلُت مىكفلت غً الىانؼ بل ًٍش جٍىن هظٍش

 باخماع الػلم و الخٌىىلىحُا للشنابت 
ّ
ى ئال

ّ
مماسظت وجىبُو وهزا لً ًخأح

الػامت و مىه ًمٌىىا   الهىُ اهه ٌععى للشبي بحن  بحن الهىُ و اإلاماسظت 

،ألّهه ًمّحز بحن هىغحن مً الػهل، غهل حُذ ًشجبي   بالؽَ و الىهذ 

والخكٌحر  و الخدشس و هى ٌػاوي مً ؤلاظدبػاد و التهمِؾ ويزا الهمؼ  و غهل 

ظلبي  و ًخمشل في الػهل ألاداحي  وهزا الػهل ًخخكي وساء الخهىُت، و نىاهحن 

الّعىم هي التي جدٌم خُاة البؽش قُه مّما أّدي ئلى جضاًذ أظالُب  الهمؼ و 

قٍل مً الىظام العُاس ي و ؤلاحخماعي و . ؤلاؾتراب في الػفش اإلاػاـش

ألاخالقي و اإلازاهب الكلعكُت أخزث خّفتها مً الىهذ و بهي الػلم بمىأي 

غىه ، خُث حػامل مػه اإلاكٌشون و الػلماء بىىع مً الهذاظت مما خاُ 

دص ي  ًُ دون ههذه و هزا ما ظٍُىن له غىانب وخُمت غلى الاوعان ، و 

إدمىهد هابشماط في هزا الفذد غمل حاد و هىعي رلَ الزي نام به 

 خُث الخظ هزا ألاخحر أن الػلىم جذعي أومة العلىم ألاوربية في هىشرل 

اإلاىلىغُت و هزا ؾحر صحُذ في اغخهاده ئر ٌعخدُل أن ًخجشد الػلم  مً 

ذه هابشماط في مجاُ الىهذ ظِىػٌغ .بػن اإلافالح  هزا الخدىُ الزي ًٍش

غلى دوس الكلعكت خُث لم ٌػذ مً واحبها أن جىضح  يُل ًجب أن ًٍىن 
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الػالم ، بل غلى الكلعكت أن حعاًش آخش وأخذر ؤلايدؽاقاث الحاـلت في 

 جلَ اإلاخػلهت بالػلىم الىبُػت ، أو جلَ اإلاخػلهت 
ً
مخخلل الػلىم ظىاءا

ًاهذ الكلعكت ههذًت قان الىانؼ لم ٌػذهى الزي جماسط .بػلىم الشوح  و إلاا 

ذاث الؿاممت التي جىذط بحن الىعي الزاحي و الػهل "لذه بل ـاسث الخجٍش

  قالخىحه الجذًذ ًشجٌض غلى نشاءة حذًذة (22)" الزي ـاس مىلىغُا 

للكلعكت ؤلاحخماغُت الؿشبُت ،قهي جشي أهه ًيبغي للكٌش الشاهً أن ًٍىن 

له ئلى  قٌش ئخخالفي يما ًيبغي أن ًٍىن الخكٌحر خىُ اإلاجخمؼ الحالش و جدٍى

 غبر خلو وئًجاد هىع مً 
ّ

مجخمؼ أيثر مشوهت و جىىغا و هزا لً ًخم ئال

اث اإلاػشقُت الهاةمت  الخىاـل بحن الػهل و الػالم و الشىسة لذ ًل  اإلاشيٍض

ت وهىاى معألت أخشًخٌدس ي أهمُت يبحرة لذي . غلى ؤلاظدبػاد و الػىفٍش

الىهذ غىذ مذسظت قشاهٌكىسث و هي معألت اإلاػشقت خُث حععى ئلى جأظِغ 

ابعخمىلىحُا ههذًت لخدذًذ مجاالث الػلىم و اإلاػاسف و اإلافالح الٍامىت 

ًاهذ أم غملُت، و رلَ ختى ًخم الخمُحز بحن الػلىم  وساء ًل مػشقت  غلمُت 

اتها و ججىب الىمىرج الىاخذ الزي ًىبؼ الجزغت  و غذم الخلي بحن معخٍى

الىلػُت ، لزا جىحهذ بىهذها للمفالح الٍامىت وساء الػلىم الىبُػُت و 

لُت مؼ مُلها ئلى اإلافلحت الخدشسٍت الٍامىت وساء  الشوخُت و الػلـىم الخأٍو

 داخل الكػل الىهذي " الػلىم الىهذًت 
ّ

قهزه اإلافلحت ال جٍىن وؽىت ئال

الزي ٌػشي اإلافالح اإلاخدشيت لألوؽىت التى حعمذ بها المؿىه اإلاإظعُت 

(23)" ، وجىحه ئيدؽاف أؼٍاُ هزه المؿىه هدى الخدشس   

 

: خاثمة
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وفي ألاخحر ًمٌىىا الدعاُؤ ئلى أي مذي ًمًٌ للكلعكت أن جإزش غلى اإلاجخمؼ ؟ 

وأي دوس حػىُه مذسظت قشاهٌكىسث لكػل الخكلعل داخل اإلاجخمؼ ؟  

ئن الكلعكت في جفىس مذسظت قشاهٌكىسث غمىما وفي جفىس هابشماط 

خفىـا مىالبت أن جلػب دوس حذًذ في اإلاجخمؼ اإلاػاـش ًخخلل غً رلَ 

خ بحن الخالؿ  ًاهذ جإدًه ظابها ، و هي التى  ماقخأث جخأسجح غبر الخاٍس الزي 

هىث  (الُىهان )
ّ
الػفش )و اإلاماسظت الشىسٍت  (الػفش الىظُي  )و خذمت الال

و رلَ léspace publicالفضاء العمىميقهي الُىم مىالبت بخذمت  (الحذًث

مً خالُ مػشقت الكُلعىف هكعه لذوسه  في الػفش الشاهً ألهه بكهم  دوسه 

 .هكهم دوس الكلعكت

جٌمً الىظُكت الجذًذة للكلعكت في اإلاماسظت الىهذًت للكٌش الػلمي 

ذه هابشماط في يخابه 
ّ
 ملحات فلصفية وشياشيةاإلامىلىع و هزا ما ًإي

ئن ههذ الكٌش ألاداحي ًمًٌ أن ٌعخخذم بالكػل يمكخاح لىهذ " بهىله 

ؤلاًذًىلىحُا و لخكعحر ألاغمام اإلاإهلت إلاىاحهت أًت غملُت ممىلىغت لىحىدها 

ًان مً اإلامًٌ أن جىحذ " يما ًهىُ في هكغ العُام ( 24)" الكاظذ  ئرا 

قلعكت ًمٌنها أن جىنل اظخمشاس وشح ظإاُ ما الكاةذة مً الكلعكت قال 

ت للػلم   قلعكت ال غلمٍى
ّ
 و هزا ٌػني أن الكلعكت (25)" ًمًٌ أن جٍىن آلان ئال

التي تهخم باإلاجشد و باإلازاهب و ألاوعام الٌبري لم ٌػذ لها وحىد الُىم ،أما 

الكلعكت اإلاىحىدة و التي لها مٍاهتها في الػفش الشاهً قهي التى بامٍانها الهُام 

بمهام ظُاظُت ، قمعخهبل الكٌش معألت جخق اإلاماسظت العُاظُت ، يما 

ل و ئغادة ئهخاج الػالم اإلاػاػ وهزا ما ًإيذ غلُه  أنها قلعكت جخق الخأٍو

لي ًمٌنها أن جخىحه هدى " هابشماط بهىله  قالكلعكت و في اواس دوسها الخأٍو

الػالم اإلاػِؾ و أن جدحن غالنتها مؼ الٍلُت و هزا ما ظُجػلها حعاهم في 

جدٍشَ ألالُت الشابخت اإلاشجبىت باألداجُت اإلاػشقُت و اإلاماسظت ألاخالنُت و 
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ت و الجمالُت  ش للكلعكت دون ؤلاهخمام (26)" الخػبحًر  قاألمش ًخػلو بىظُكت جدٍش

بذو أّن هابشماط مً خالُ ئغىاءه  باإلاهاسبت اإلاعجمُت و الذاللُت الػهُمت، ٍو

هزه الىظُكت الجذًذة للكلعكت ٌععى ئلى جفكُت الحعاب مؼ الترار 

هي و الجزغت الىلػُت ، لزا ًىلو هابشماط غلى الكلعكت الجذًذة   اإلاُخاقحًز

ها  . بكلعكت ما بػذ اإلاُخاقحًز

ل   ئلى الىظريةئن الكلعكاث الحذًشت و اإلاػاـشة بهُذ غاحضة غلى جدٍى

ًاهي ألاخالنُت ئلى قلعكت ثطبيق خُت ئلى قلعكت   قمً قلعكت هُجل الخاٍس

ها ئظخمشث الكلعكت خاملت إلافحر الػالم غلى  ٌت للمُخاقحًز
ّ
هُذؾش اإلاكٌ

يخكيها لزا ًجب غليها في ئًىاس جفىسها الجذًذ للػالم و لإلوعان الخخلي غً 

مىنل خاسط اإلاػبذ و جبذأ بالخىحه هدى غالم الحُاة لتربي الفلت باإلاجخمؼ 

ورلَ باإلحتهاد لخىلُذ ألاظغ الػهلُت للمػشقت و للؿت و الكػل قخىخشه في 

الخػاون مؼ الػلىم ألاخشي مخخلُت غً اظخػالءها و ادغاءاتها اإلاتزمخت قخيخهل 

خشي 
ُ
مً غلم آلخش لخيخج الخىاب جلى آلاخش و جترحم اإلاػشقت مً لؿت ئلى أ

جبهى يما الػلىم مىحهت ججاه معاةل الحهُهت لٌنها " ،قالكلعكت ًجب أن 

غلى  خالف الػلىم جهُم غالنت داخلُت مؼ الحو و ألاخالم و الكً و هي 

 مً مىظىسها الخاؿ بمعاةل اإلاػُاس و الخهُُمىباهخشاوها في 
ً
جخكدق ئهىالنا

ذة  معاةل الػذالت و الزوم و الخجاسب الجمالُت جدخكظ لىكعها بالهذسة الكٍش

 خاـت في ظل الدؽدذ الزي ٌػشقه الػالم (27)" غلى ؤلاهخهاُ مً خىاب ألخش 

اإلاػاـش مىز قترة الدعػُيُاث مً جىانماث زهاقُت بحن الؿشب و الخُاساث 

ت ما ًكخذ اإلاجاُ للكلعكت  ىلُت و يزلَ بحن الؿشب و الخهالُذ آلاظٍُى ألـا

تها ، لخػمل دوس اإلاهاسب ومً زم ًٍىن دوسها مشؾىب قُه في ونذ  إلهتهاص قـش

 .جداـش الكشد و الجماغت قُه ظلماث الػىل و الههش و الهمؼ مً ًل الجىاهب

: الهىامؾ
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، داس نباء للىباغت واليؽش معجم املصطلحات الفلصفيةمشاد وهبت ، (1)

. 210،ؿ1998والخىصَؼ،الهاهشة ،

 ، 1 ، داس ؼشنُاث لليؽش ، ه ثجارب فلصفيةغبذ الؿكاس مٍاوي ،  (2)

  .95، ؿ 2006الهاهشة ، 

. 96،ؿهكعهغبذالؿكاس مٍاوي، اإلاشحؼ  (3)

  .93اإلاشحؼ هكعه ، ؿ (4)

مدمذ مُالد ،داس الحىاس لليؽش ، :  ، جشبعد ماركض ، ًىسؾً هابشماط (5)

. 21 ، ؿ .2002 ، ظىسٍا، 2ه

 ، داسالعاقي ، الىقد بين الحداثة و ما بعد الحداثةابشاهُم الحُذسي ،  (6)

. 262، ؿ 20، 1ه

ً ، داس اإلاػاسف ،  (7) غىُاث ابى العػىد ، الحفاد الكلعكي ، للهشن الػؽٍش

 .  80ه  ، ؿ 

 .82،ؿاإلاشحؼ هكعهغىُاث ابى العػىد، (8)
ت الؿشبُت ، اإلاشيض الشهافي الػشبي ، ه ( 9)  ، 1997 1غبذ هللا ابشاهُم ، اإلاشيٍض

. 339الذاس البُماء ، ؿ 
مدمذ ظبُال ، غبذ العالم بً غبذ الػالي ، الحذازت و اهخهادها ، داس (10)

 . 93جىبهاُ ، دقاجش قلعكُت ؿ 
ت هابشماط الىهذًت ، قلعكت الىهذ و ههذ الكلعكت (11)  هؽام غبذالىىس، هظٍش

. 159،مشيض دساظاث الىخذة الػشبُت،ؿ
 . 168اإلاشحؼ هكعه ،ؿ(  12)
. 79 اإلاشحؼ هكعه ، ؿ ( 13)

 . 83اإلاشحؼ هكعه ،ؿ ( 14)
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ت الىهذًت لذي هابشماط جٌمً في *  ئغادة بىاء "زمت مهمت حذًذة للىظٍش

همارج الٌكاءاث الاوعاهُت اإلاخػذدة بما قيها الٌكاءاث الخىاـلُت و مهاسبت 

الىمي اإلاشالي مؼ رلَ الزي ًدفل بالكػل في اإلاجخمؼ و ًلما انترب ماًدفل 

في اإلاجخمؼ قػلُا مً اإلاشاُ، صادث نذسجىا غلى الهىُ ان هزا اإلاجخمؼ ايثر 

ت الىهذًت جشحمت زاةش دًب ؿ.غهالهُت   . 84أهظش ألً هاو،الىظٍش

(15) Habermas J, le Discour philosophique de la modernité, Tr; Jean- 

Renée Ladmiral, Gallimard, 1974.p143. 
ت ، ث ( 16) الخُت الجزٍس ًىسؾً هابشماط ، الكلعكت الىهذًت و الجزغت الـا

 1991 ، 1مدمذ ظبُال ، خىاساث في الكٌش اإلاػاـش داس اإلاػاسف الجذًذة ، ه 

. 94، ؿ 
ت الاحخماغُت مً باسظىهض الى هابشماط ، ث مدمذ ( 17) ب ، الىظٍش اًان يٍش

ل 244خعحن ؾلىم ، ظلعلت غالم اإلاػشقت الػذد  ذ ؿ 1999 اقٍش  ،الٍٍى

909 .
 .314  اإلاشحؼ هكعه، ؿ (18)

ألاؼهب غبذالعالم،الكلعكت والعُاظت غىذ هابشماط،دقاجش (19)

 .109ؿ ،2006 1ظُاظُت،مىبػت الىجاح الجذًذة،ه
 .173،ؿاإلاشحؼ هكعه( 20)
. 21 ًىسؾً هابشماط، بػذ ماسيغ،مفذس ظابو، ؿ (21)

ش *  دُت غىذ هابشماط جضامىذ مؼ مؽشوع جىٍى ان اغادة بىاءاإلاادًت الخاٍس

خه في الحذازت غام  Dupeyrixأهظش يخاب . في آن مػا 1970لىظٍش

alexandre,comprendre Habermas,ed ;Armond colin,2009 p121. 
غبذالػالي باحى - ًىسؾً هابشماط ، مكهىم الحذازت غىذ هُجل ، ث(22)

. 178،ؿ،مجلت مذاساث قلعكُت
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ت الىهذًت ، اإلاؽشوع الكلعكي لهابشماط ، (23)  هىس الذًً اقاًت ، في الىظٍش

 .74،ؿ1990مجلت الكٌش الػشبي اإلاػاـش، 

(24 )JHabermas, profils philosophiques et politiques, Tr; Jean- 

Renée Ladmiral, Gallimard, 1974 ,p256. 

 ibid,p48.  (25) 

(26) Habermas J, Morale et communication: conscience morale et 

activitcommunicationnelle, Tr ; Flammarion, p39 

ت و الخىبُو ، ث غذهان  (27). ًىسؾً هابشماط ، غً الػالنت بحن الىظٍش

،   اإلاإظعت الجامػُت لليؽش 2هفب الذًً ، مجلت قلعكاث مػاـشة ، الػذد

ؼ ،   .86 ، ؿ 2009و الخىَى

 


