َّ ٌ
ٌ
النقاش عند هابرماس
ِّ
مقدمات نقدية حول أخالق ِّ

د .خلدون النبوانيحامػت الظىزبىن  -بازَع 1

ًهىم ػمىح مؼسوع هابسماض في الػهالهُت الخىاصلُت غلى الخسوج مً
قلظكت الراث  -ذاجُت اإلاسحؼ  -التي وطمذ الكلظكت الخدًثت مىر دًٍازث؛ لكخذ
ّ
قسدي
الباب أمام قلظكت بِىراجُت ال حػىد قيها الخهاةو والخصىزاث هخاج غهل
ًهِع ألاػُاء َوقو مػاًحره الخاصت ،وئهما خصُلت ئحماع جىاقهي وههاغ غهالوي
ّ
والخكهم والىصىُ ئلى خلىُ للمؼاًل التي جسص حمُؼ اإلاؼازيحن
ٌظعى للكهم
ّ
في الىهاغ .بنى هابسماض مؼسوغه الخىاصلي غلى مُادًً غدة:الاحخماعي في نظرية
الفعل التواصلي ( ،)1981زم الكلظكي في الخطابالفلسفي للحداثة ( ،)1985زم
ً
ألازالقي في ألاخالق والتواصل ( )1983و في أخالق النقاش ( ،)1991وأزحرا
ّ
الهاهىوي في القانون وألاخالق ( )1986و بين الحقائق واملعايير -القانون
والديمقراطية(.)1992
ً
وند ّمحز هابسماض مبٌسا بحن "الكظاء الخاص" و "الكظاء الػام" وخسص
في مؼسوغه الخىاصلي غلى أن ًداقظ غلى هرا الخمُحز لٍي ًدهو ألاقساد أهكظهم
غلى اإلاظخىي الشخص ي مً حهت وٍدههىا الخظامً الاحخماعي قُما بُنهم
ً
أغظاء في اإلاجخمؼ.
بىصكهم
طىداوُ في هرا البدث أن وػسض يُل أن هظسٍت هابسماض في أزالم
الىهاغ  -وغلى السؾم مً مداولتها اإلاىاشهت بحن الكظاء الشخص ي والكظاء الػام
ُ
 لم جىجح في الخد مً ػؿُان اإلاجخمؼ غلى الكسد ،والٍ ّلُت ألازالنُت غلى الراجُتُّ
الخكسد والازخالف ،الخ .طىداوُ ئذن أن هثبذ يُل
والشخصُت ،وؤلاحماع غلى
ّ
ُ
أن ُ
الهىٍاث الكسدًت غىده ال جخددد ،في نهاًت ألامس ،ئال بىصكها هىٍاث احخماغُت
بِىراجُت ،أي ال ًمًٌ الىظس ئليها في نهاًت ألامس ئال طمً ػبٌت الخىاصل
البُيشخصُت ،وأن الكسدًت والكسداهُت والازخالف هي مكاهُم جصعج مؼسوغه
الخىاصلي في حمُؼ مظخىٍاجه ،بدُث جٍاد ال ُجسي في ئػاز هظسٍخه ألازالنُت
اإلايؼؿلتبالخىخُد والدمج والٍل والٍلُت وؤلاحماع والظعي هدى الخىاقو والخهازب
ً
وئلؿاء الازخالقاث والٍىهُت ،الخ .ند ال ٌػُب ذلَ قلظكت حػلً غً هكظها
بىصكها هظسٍت احخماغُت ،لىال أن هابسماض ًىٌس هرا الؼؿُان للػام غلى
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،وٍصس غلى ّ
ّ
أن هظسٍخه في الكػل الخىاصلي جدهو بىاء الكسد واإلاجخمؼ
الشخص ّي
ً
بؼٍل طى ّي وغادُ وجدهو الػدالخحن الكسدًت والاحخماغُت.
مػا
ٍ
ُ
مً هاخُت زاهُت طىداوُ أن وظاةل هظسٍت هابسماض في أزالم الىهاغ غً
ً
ّ
مظاغدتها الكسد واإلاجخمؼ غلى الاوػخام ،وهي قٌسة ػاإلاا مثلذ هاحظا مً
هىاحع الىظسٍت الىهدًت غىد الجُل ألاوُ إلادزطت قساهٌكىزث ،بل وطمً
مصؼلخاث هابسماض في مإلكاجه ألاولى غلى ألانل.
املصطلحات ألاخالقية ومشكلة الترجمة والداللة:
َ
يثحرة جخػلو بكلظكت
مكاهُم
ججد اللؿت الػسبُت هكظها غىد جسحمت
ٍ
أحىبُت ٍ
هترحمبدنتمصؼلخاث ذاث حرز
ألازالم أمام مؼٍلت خهُهُت ،قٌُل ًمًٌ أن
ٍ
ً
ً
ئؾسٍهي أو الجُني ند ال ججد لها مهابال دنُهامً نبُل:
،mœurs/mores،moralité/morality،morale/moral،éthique/ethics
ً
 ،déontologie/deontonlogyالخ؟ ئهىا ال هجد  -ؾالبا  -لدي مترحميهره
ً
اإلاصؼلخاث ألازالنُت غىد الػسب طىي ًلمت أزالم لترحمتها حمُػا غلى السؾم
ً
مً ازخالف مػاهيها ودالالتها .وأخُاها ًجتهد بػع اإلاترحمحن بابخٍاز ًلماث أو
ّ
حػسف هره اإلاصؼلخاث،قىجد بػظهم ًترحم مصؼلح éthique/
زلو جسايُب ِ
 morale/moralباألزالم ،و moralité/morality
 ethicsبػلم ألازالم ،و
باألزالنُت ،و  mœurs/moresباألغساف ،و  deontonlogy/déontologieباألزالم
ٌ
وحهد ٌ
الىاحبت .ومؼ أن هرا الاحتهاد في الترحمت ٌ
يبحر مؼٍىز ئال أهه ًظل
أمس مهم
ً
ً
هانصا ،قهل  éthique/ ethicsهي غلم ألازالم؟ ئن ًلمت "الػلم" هىا جبدو ئطاقت
ً
زؼحرة إلابدث – زؾم ّ
جىىع دالالجه – ال ًصغم هكظه غلما؟ وهل mœurs/mores
هي ألاغساف؟ ئذن ما الكسم غىدها بحن هرا اإلاصؼلح ومصؼلح
ً
 coutumes/customالري َ
ًترحم أًظا ئلى ألاغساف في الػسبُت؟ هٌرا حؿدو
ً
ً
جسحمت اإلاصؼلح ئػٍالُت قلظكُت ُجظاف ئلى ئػٍالُت اإلاصؼلخاث هكظها .ختى
لى ًاهذ الترحمت دنُهت قاهىا طىدخاج هىا –ختى هدً اإلاؼخؿلىن بالكلظكت  -ئلى
ًل منها.
مص ٍٍد مً الؼسح لظبؽ الكسم بحن هره اإلاصؼلخاث وداللت ٍ
لًٌ هل ًخػلو الخلؽ بحن هره اإلاكاهُم ألازالنُت باللؿت الػسبُت
ً
ً
قهؽ؟ لىػترف أوال أن ألامس أيثر حػهُدا باليظبت للؿت الػسبُت مىه في اللؿاث
ّ
ألاهجلىطايظىهُت،ألنها مصؼلخاث صُؿذ في زهاقت ولؿت
الهىدوأوزوبُت أو
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مسخلكخحن (يما واحه ابً زػد غلى طبُل اإلاثاُ صػىبت في جسحمت مكسداث
ألزطؼى لم ًًٌ لها مهابل ال في اللؿت وال في الثهاقت الػسبُت آهراى مثل اإلاظسح
والتراحُدًا والٍىمُدًا) .وند هىاحه بالؼبؼ هكع الهدز مً الصػىبت غىدما
ً
هترحم أغماُ الكالطكت الػسب مثال ًالكازابي وابً زػد ئلى اللؿاث الؿسبُت .لًٌ
ً
ً ً
الخمُحز بحن اإلاصؼلخاث ألازالنُت ًبدو أمسا ّئدا أًظا ،ختى في اللؿاث ذاث ألاصل
الالجُني ،بل وغىد قالطكت الؿسب أهكظهم،قها هى قُلظىف الهحرمىىػُها
الكسوس ي باوُ زٍٍىز ًدظاءُ بدوزه:
ّ
moraleو éthique؟الخهُهاُ،الش يءقُاألصاللدالُ
هلُجبالخمُحزبحن
ٍساطخسدامالٍلمخِىماًكسطرلَ
:
ًأوقُخاز
قىاخدةمىددزةمىالالجُيُت،والثاهُتمىاإلؾسٍهُتالهدًمت،وًلخاهماجذ
1
ًالهالىكٌسةا).mœurs (ethos, mores
ل
 moraleو
هكهم مً زالُ يالم زٍٍىز أن الكسم بحن اإلاصؼلخحن
 éthiqueؾحر مدظىم يرلَ في اللؿاث ألاحىبُت مثل ؤلاهجلحزًت والكسوظُت .ولى
جدههىا مً قسطِخىا هره بمساحػت بػع الهىامِع الػامت في اللؿت الكسوظُت
ً
مثل نامىض  Petit Larousseأو  LePetit Robertلىحدها أن هىاى زلؼا بحن
اإلاصؼلخُحنقٌالهما ًبدو ويأن له هكع اإلاػنى وهكع الدوز والداللت ،ولِع ألامس
ً
بأقظل مىه في نىامِع اللؿت ؤلاهجلحزًت التي ال جمحز ؾالبا بحن  ethicsو .moral
ومؼ أن نىامِع الكلظكت اإلاسخصت جداوُ ػسح الخماًص بحن اإلاصؼلخاث
ألازالنُت اإلاؼسوخت أغاله ،ئال أهىا وظخيخج أن ؤلاحماع غلى حػسٍل هره
اإلاصؼلخاث ووظُكتها وازخصاص ّ
ًل منها ٌ
أمس ال ًلهى ئحماع الكالطكت أهكظهم.
ٍ
ً
هٌرا ًهُم الكالطكت جمُحزهم بحن هره اإلاصؼلخاث بؼٍل شخص ي ؾالبا مؼ
مُل مظؼسد لسبؽ ال  éthiqueبالخحر والخُاة الصالخت الجُدة ،وزبؽ ال morale
باإلاػاًحر وؤلالصام ألازالقي يما ًكػل زٍٍىز غلى طبُل اإلاثاُ ال الخصس.
ّ
وبما أن مىطىغىا هى أزالم الىهاغ غىد هابسماض قظىداوُ أن هىضح اإلاػنى
الري ًمىده هرا الكُلظىف لهره اإلاصؼلخاث.
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الفرق بين morale/moralو  éthique/ethicsعند هابرماس
يما أػسها أغاله ،ال ًٌكي الخػسٍل الهامىس ي للمصؼلخاث لكهم قلظكت
قُلظىف ما ،قالكُلظىف الخهُهي بىظسها هى مً ٌػؼي داللت حدًدة للمكاهُم،
ٍ
حهت أولى ،بحن  éthique/ethicsالري
وهرا خاُ هابسماض الري ًمحز بىطىح ،مً ٍ
حهت
ٌػهد له بمهمت امخدان الهُم وجهدًم جصىز غً الخُاة ألازالنُت ،و ،مً ٍ
زاهُت ،بحن  morale/moralالري ًسبؼه بكلظكت اإلاػاًحر ونىاغد الىهاغ .بهرا
ً
الخمُحز ئذن ًمىذ هابسماض لهرًً اإلاصؼلخحن داللت حدًدة ودوزا ًظؼلؼ به ًل
منهما في هظسٍخه الخىاصلُت الخداولُت .ومؼ أن هابسماض ًمحز بحن هرًً
ً
مباػس مؼسوخا يمهازهت أو
بؼٍل
اإلاصؼلخحن ،ئال أهىا ال هجد هرا الخمُحز غىده
ٍ
ٍ
ّ
وصكي للكسم بُنهما ،ومؼ ذلَ ًمًٌ للهازب أن ٌظدؼل بِظس
يػسض مدزس ّ ٍي
ٍ
ذلَ الخمُحز الىظُكي الري ًمىده هابسماض للمكهىمحن مً زالُ هصىصه
اإلاُ ّ
ٌسطت إلاػالجت بػع اإلاظاةل ألازالنُتً .مًٌ لىا يرلَ  -إلًظاح جمُحز
هابسماض بحن اإلاصؼلخحن اإلاػىُحن  -الاطترػاد برلَ الخمُحز اإلاٌثل الري
ٌػسطه أخد أهم مترحمي أغماله ئلى الكسوظُت و أخد أبسش اإلاسخصحن بكلظكخه
وهى يسَظدُان بىػِىدوم ئذ ًهىُ غً اطخسدام هابسماض لهرًً اإلاصؼلخحن:
ً
تهخم ألازالم اإلاػُازٍت moraleبخؼىٍساإلاػاًحروامخدانها ههدًا ،أي
بهىاغد الكػل التي ًمًٌ لها أن ُج َ
هب َل غلى هدى ّ
ًىوي بكظل
ٍ
اوػٍاض مخبادُ لؤلدواز واإلاىانؼ وهي حظخجُب ،بىصكها يرلَ،
ٍ
خُاةغادلت؛ في خحن أنأزالم ما ًجب أن ًٍىنl’éthique
إلاػاًحر ٍ
قهُتهخم بخؼىٍسالهُم وامخدانها ،أي بالهىاغد التي حظمذ بخثبِذ
ػسوغ الخُاة ّ
الخحرة للراث أو لجماغت هيخمي ئليها .ال جهترح
ِ
ً
ألازالم اإلاػُازٍت همىذحا للخُاة وهي ًىهُت؛ بِىما جهترح أزالم ما
ً
ً
2
هىٍت ما
ًجب أن ًٍىن همىذحا للخُاة وجدُل أطاطا ئلى ٍ .
هٌرا ٌػخمد هابسماض غلى  morale/moraleلىطؼ أطاض مػُازي ألزالم
الخىاصل ،بِىما يهُب بال  ، éthique/ethicsالري ال ًسلى مً مػُازٍت في هظسٍخه
الخىاصلُت ،ئبساش الجاهب اإلاثالي أو ما ًجب أن جٍىن غلُه أزالم الىهاغ وػسوغ
الخىاصل اإلاثالُت ،وهرا ما طىداوُ غسطه للمصادنت غلُه أو دخظه.
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حول نظرية هابرماس في أخالق النقاش:
ئذ وػلً أهىا مهخمىن بمػالجت طإاُ ألازالم غىد هابسماض ،قهرا ٌػني
نظرية
أهىا طىدزطه في طُام جلَ اإلاسخلت التي أغهبذ ظهىز مإلكه الؼهحر
الفعل التواصلي ( ٌ.)1981ؼحر هابسماض ئلى اوؼؿاله بظإاُ ألازالم وغالنخه
بالهاهىن في مهدمخه التي ّ
 )1987إلاإلكه ألاضخم
يسطها للترحمت الكسوظُت (
بالهىُ:
ُ
ً
أقٌس خالُا بالػالنت اإلاػهدة بحن الهاهىن وألازالم والخُاة
ألازالنُت ) (Sittlichkeitوأجدهو مً أػسوخاحي خىُ ُّ
جىطؼ
الهاهىن والتي ند جٍىن ناػػت أيثر مما ً3.جب
طُػٌل بدثىا ئذن غلى مإلكاث هابسماض في قلظكت ألازالم جلَ التي
ً
ظهسث مىر مؼلػالثماهِىاث جهسٍبا وختى بداًت الدظػُىاث مً الهسن اإلااض ي،
ّ
الصىزٍت" اإلاإطظت غلى الىهاغ
والتي نام قيها بخؼىٍس هظسٍخه في "أزالم اإلاػسقت
ّ
والخىاصل .طىالخظ في بدثىا هرا يُل جؼىز (أو باألخسي حؿحر) جكٌحر هابسماض
في اإلاظاةل ألازالنُت غلى مساخل؛ئذ طحراحؼ الػدًد مً آزاةه الظابهت خىُ
اإلاىطىع.
ً
ًبدو حلُا أهه وبػد أن أهجص مإلكه الطخم نظرية الفعل التواصلي ،
وحد هابسماض أن مً الظسوزي اطخٌماُ جلَ الىظسٍت الاحخماغُت في الخدازت
والػهالهُت الخىاصلُت باطاقت بػد أزالقي مٌمل لهاً .ان هابسماض ٌػلم غلم
الُهحن أن الخىاصل ًدخاج ئلى نىاغد ومػاًحر جظبؼه وئال اهخهى ئلى مجسد زسزسة ال
ؼل ُو غلُه اطم
هدُجت لها أو ئلى طىء جكاهم أو زصام أو غىل ،وهى ما ًُ ِ
ّ
الخىاصل اإلاُ َّ
ؼىه .لرلَ طعى ُمىظس الكػل الخىاصلي ئلى وطؼ مػاًحر وطىابؽ
ً
أزالنُت للىهاغ ِئن التزم بها ألاقس ُاد اإلاخداوزون جىصلىا ئلى هخاةج وخهاةو وخلىال
ً
إلاؼاًلهم ًجمػىن غليها حمُػاٌ .ؼسح هابسماض خاحت الخىاصل ئلى مػاًحر
أزالنُت بداقؼ أن الخػبحر اللؿىي:
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ً َّ ً
مدددائاللدًرا ٍجهادزة
الٌظخؼُػأهُمخلٌمػىى
ُ
ً
،غلىاألنل
لهاولراجأزسي .
غلىاثباغهاغدةجٍىهصالخت
ٍ
لت،بػدذلَ،أهخهىمبخىظُكخػبحر
والحظخؼُػالراجاإلاىهادولىحُتاإلاىػص
ٍ
4
َّ
دئالبهاغدةًخماجباغها،غلىىدى .زاص
ماذًمػىىمدد
ٍ
ًُ ّ
دسز الخىاصل ،بدظب هابسماض ،الٍامً الػهالوي في لؿت الخساػب
ً
ّ
ٌػىُ حدا بهرا غلى قٌسة الىُت
الُىمي ومكسداث الخُاة الػادًت .ال ػَ أهه ِ
الؼُبت في الخىاصل ،أي اطخػداد اإلاخداوزًٍ للكهم والخكاهم وجهسٍب وحهاث
ُ
هظسهم وجىخُد مىظىزاتهم ،وذلَ غلى زلكُت غاإلاهم اإلاػاغ الري ًىخد
كسض الخهُهت ّ
جصىزاتهم وأهداقهم بدُث ال ُج َ
بالهىة وال حػىد زازحت غً
اإلاىسسػحن في الىهاغ أو مكسوطت غليهم مً الخازج ،وئهما خصُلت ههاػهم
وجىاطػهم غلى خهاةو جىاقهُت ،هي بدوزها وظبُت؛ ئذ ًمًٌ لهم مساحػتها
ً
وحػدًلها أو اطدبدالها والخسلي غنها بأقظل منها ئن جىاقهىا حمُػا غلى ذلَ .ال
ً
ػَ أن مثل هرا الؼسح ًدىاطب جماما مؼ مبدأ الدًمهساػُت ،بل هى ٌػُد بىاءها
ً
وجسمُمها يما طُجتهد هابسماض لُكػل الخها في يخابه بين الحقائق واملعايير -
القانون والديمقراطية.
ً
ٌعي هابسماض أن هظسٍخه هره جدمل ػِئا مً اإلاثالُت أو الؼىباوٍت التي
ًصػب جؼبُهها في الػالم اإلاػاغ أو في غالم الُىم غلى ألانل ،قهىاى مً ٌظعى
ألن ًكسض آزاءه غلى آلازسًٍ ،وهىاى مً ال ًسٍد الخكاهم بهدز ما ٌظعى
إلاصالخه الشخصُت ،الخ .لهرا ًخددر هابسماض هىا غً ػسوغ ههاغ مثالُت أو
ّ
اإلاثالُت" التي جبدو ًالدلُل أو اإلاسػد الري ًهىد طلىيىا
ما ًدغىه ب "خالت الٌالم
أو مثل " الكٌسة ّ
اإلاىحهت" أو الظابؼت غىد ئماهُىٍل ًاهؽ.
ِ
ّ
ّ
في مهاله اإلابٌس الري ًدمل غىىان "الىظسٍاث اليظبُت للخهُهت" ( طُظمىه
ً
الخها في يخابه منطق العلوم الاجتماعية )ّ ،
ًددد هابسماض "ػسوغ خالت الٌالم
ِ
اإلاثالُت" بأزبػت ػسوغ ًهدمها يما ًلي:
)1
ٌ
ًجبأهٍُىنهىايكسصمخٍاقئتلجمُػاإلاؼتريُىاالقتراطُِىكُالىهاػلخى
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ً
ظُكأقػااللٌالمبىظام ّ .
خىاصلي ]…[ ً )2جبأهُدصلىاحمُػا
ٍ
غلىكسصمخٍاقئتلػسطالخأوٍالث،والخأيُداث،واإلاؼالب،والؼسوخا
ث،والدالةل،ويرلٌؤلػٍلت،أوحظىَـ،أودخظدغاوًالصالخُت
)3 .
ُ
الًهبلكُالىهاػاالاإلاخددزىهالرًً–بىصكهمممثلحن–
ً
ًمخلٍىهكسصمخٍاقئتلخىظُكأقػالٌالمظبؼُت،أًمً زالُ
ا
)4
]…[
ػسخمىانكهمىمؼاغسهمىأماهيهم
.
ُ
الًهبلكُالىهاػاالاإلاخددزىهالرًً–بىصكهمممثلحن–
ً
ًمخلٍىهكسصامخٍاقئتلخىظُكأقػالٌالمظبؼُت،أًالؼلب،والاغترا
ض،والظماح،ومىؼ،وقػل،ونبىاللىغىد،ويرلَ
5
لالػالغىاإلاؼالبتباإلاداطبت،الخ
.
ً
ًؼلو هابسماض -مهخدًا بأقٍاز اإلادزطت البراؾماجُت  -اطم ادغاءاث
الخهُهت أو دغاوي الصالخُت  validityclaimsغلى ما ًهىله الشخص بىصكه
ادغاء بهىُ الخهُهت ،قهى ًظً أهه غلى خو ،وند ًٍىن ألامس يرلَ ،لٌىه
ًخىحب غلُه الدقاع غما ًساه خهُهت بالدجج الػهالهُت أمام اإلاؼتريحن مػه في
الىهاغ ،قاذا جىاقهىا غليها نبلىا بها يدهُهت مجمؼ غليها بُنهم ،وئن لم جهىؼ
حجج ُمؼلهها وحب غلُه حؿُحرها أو الخسلي غنها .هٌرا وخدها الدجج ألانىي،
ً
أي ألازبذ غهالهُا ،هي مً لديها قسصت ألن جدظى باإلحماع وٍخم نبىلها
ً
خهُهتغىد حمُؼ اإلاخىانؼحن.
مرجعيات أخالق النقاش عند هابرماس
ً
ًبني هابسماض مؼسوغه في أزالم الىهاغ غلى أطاض مػُازي مػخمدا
غلى حملت مسحػُاث يأزالم الىهاغ غىد ًازُ أوجى أبل ومؼسوع ًاهؽ في ههد
الػهل الػملي ويرلَ غلى قلظكت الخدلُل اللؿىي والكلظكت البراؾماجُت .لرا
ولكهم أقظل لىظسٍت الىهاغ غىد هابسماض ههترح مهازهتها بأقٍاز بػع
ٍ
ّ
الكالطكت الرًً مثلىا باليظبت لهابسماض في مؼسوغه ألازالقي أهمُت يبحرة ،قهد
اطخكاد مً أػسوخاتهم واهخهد بػظها َ
وط ّمً الٌثحر منها في غمله.
هابرماس وأبل:
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في هظسٍخه الخىاصلُت وبساصت في حاهبها ألازالقي جأزس هابسماض بأغماُ
مىاػىه وشمُله في الدزاطت في حامػت بىن الكُلظىف ألاإلااوي ًازُ أجى أبل الري
هجح في الخىقُو بحن الكلظكت الخدلُلُت ألاوؿلىطايظىهُت والبراؾماجُت ألامسٌٍُت
ً
والهحرمىهؼُها ألاإلااهُت مؼُدا برلَ "بساؾماجُت جساوظىدهخالُت" طمً ئػاز
هظسٍخه في البِىراجُت .بمسحػُت ًاهؼُت جكصح غً هكظها طعى أبل لىطؼ أطاض
مػُاز ّي ألزالم الىهاغ ،وغمل غلى ئغادة ئخُاء دوز الػهل الػملي التراوظىدهخالي
ً
الٍاهؼي مً حدًدُ .مخٌئا غلى قٌسة ًاهؽ خىُ الخدوض الهبلُت يددس ّي الصمان
واإلاٍان الظابهحن غلى الخجسبت واإلادددًً لهاً ،صىؽ أبل قٌسة الاقتراطاث
الهبلُت التي غلى اإلاؼتريحن في الخىاز اخترامها ئذا ما أزادوا الىصىُ ئلى هدُجت
ً
ً
اهخداء بٍاهؽ أًظا
مىؼهُت لىهاػهم ولػصمتهم مً الىنىع في الخىانع ألاداتي.
ًهترح أبل أن خهُهت ؤلاحماع جلَ هي خهُهت جساوظىدهخالُت.
ً
ً
ًهىم هابسماض  -مظخلهما وهاندا في الىنذ هكظه هظسٍت أبل في أزالم
ً
ّ
أزالقي غلى أطاض مػُاز ّي وحده طسوزٍا الطخٌماُ
بػد
الخىاصل  -باطاقت ٍ
ّ
الخىاصلي .حؼهد ألاغماُ ألازحرة ألبل غلى حػاون وزُو
هظسٍخه الخاصت في الكػل
ً
بِىه وبحن هابسماض؛ئذ غمال مػا غلى بىاء ناغدة مػُازٍت ألزالم الخىاصل حظمذ
للىهاغ أن ٌظحر بؼسٍهت صخُدتً .ان هم الكُلظىقحن ئذن البدث في ػسوغ
وئمٍاهُاث الكهم والخكاهم اإلاخبادُ ألشخاص في خالت ههاغ أو يالم ُم ِىخج ًخػلو
ّ
ًإػسها ما ٌظمُه
بهظاًا جسصهم وٍمع مصالخهم وخُاتهم اإلاؼتريت التي ِ
هابسماض "الػالم اإلاػاغ".
ً
ٌػخمد هابسماض غلى مسحػُاث أبل الكلظكُت هكظها جهسٍبا لبىاء أزالم
ُ ّ
ظمً
الىهاغ ،قهى ٌظدىد غلى ًاهؽ وقلظكت الخدلُل اللؿىي والبراؾماجُت .وهى ً ِ
ً
مىجصاث هظسٍت أبل وٍؼىزها مهدما ػسخه الخاص ألزالم صىزٍت للخىاصل
وألداء اإلاخداوزًٍ ولئلػاز ؤلاحساتي الري ًمًٌ له أن ٌظمذ للمخىانؼحن بالىصىُ
ئلى هدُجت ًُجمػىن غليها .يما ًمحز مؼ أبل بحن الػهل ألاداحي الىكعي اإلاصلحي
الري يؼل غىه الىهاب مايع قُبر ويرلَ هىزيهاًمس وأدوزهى ومازًىش وبحن
ّ
ً
ً
ًىظسان له مػا بىصكه غهال ًهىم غلى اإلاػاًحر والهُم.
الػهل الخىاصلي الري ِ
لٌنهػلى السؾم مً هرا الخىاقو والخػاون بحن الكُلظىقحن ألاإلااهُحنّ ،
ًهدم
ِ
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هابسماض بػع الاهخهاداث لىظسٍت أبل في أزالم الىهاغ جخػلو بالخصىص
بالصامُت الاقتراطاث البراؾماجُت الهبلُت التي ُّ
ًصس غليها أبل .6
هابرماس وكانط :
ً
ً
ّ
جمثل قلظكت ًاهؽ ألازالنُت مسحػا مسيصٍا باليظبت ألزالم الىهاغ
ِ
ً
غىد هابسماض الري وحد دوما في ؤلازر الكلظكي لصاخب نقد العقل العملي
ً
مػُىا ال ًىظب لىظسٍخه الخىاصلُت طىاء حػلو ألامس بالكلظكت اإلاػُازٍت أو
ّ
الػملي أو بظإاُ اإلاػسقت أو بالهاهىن الخ .قُما ًسص قلظكت ألازالم
بالػهل
ً
أًظا ٌػخمد هابسماض غلى ًاهؽ وٍخدسز مىه بىكع الىنذ .قهى ئذ ٌظخػحر
الػدًد مً مكاهُم صاخب نقد العقل املحض  ،قاهه ًيخهد لدًه بػع ّ
الىهاغ
ِ
ً
ومؼى ًزا َ
ّ
بػظها آلازس .مً بحن ألاقٍاز التي ٌظخػحرها هابسماض مً
ػازخا بػظها
ّ
لُىظكها في هظسٍخه خىُ أزالم الخىاصل والىهاغ هجد مكهىم الٍىهُت
ًاهؽ ِ
" ."l’universalisme/ universalismؾحر أن هابسماض ٌػترض غلى ذاجُت هرا
ً
ّ
الٍاهؼي له  .وػلم حُدا أن هره الكٌسة ند أزرث في
اإلاصؼلح في الخىظُل
الكلظكت ألازالنُت غىد ًاهؽ مىنؼ الخهُهت الراجُت التي جكسض هكظها يدهُهت
ومٍان،وٍلخصها قُلظىف الىاحب ألازالقي
شمان
ٍ
ًىهُت جىؼبو غلى الجمُؼ في أي ٍ
ً
ّ ْ
7
جصسف بدُث ججػل مً قػلَ ناهىها لَ ولآلزسًٍ"  ،أو ،في
بالػبازة آلاجُت" :
ً
ّ
مًٌ زؾبخَ مً أن ُجصبذ ناهىها
مٍان آزس" :،جصسف قهؽ بدظب اإلابدأ الري ًُ ِ
ٍ
ً
ً 8
ًىهُا"  .ئذن وقها لٍاهؽ قان الصالخُت ألازالنُت قسدًت ،ذاجُت اإلاسحؼ ،بدُث
ً
ئذا التزم الكسد بالخصسف وقها للهىاغد الػهلُت لً ًٍىن جصسقه طىي همىذج
ّ
ّ
الٍىوي".
الػملي غلى ناغدة "مبدأ الدؼسَؼ
ًىوي .هٌرا خاوُ ًاهؽ بىاء الػهل
ً
ً
ًؼسح ًاهؽ هرا اإلابدأ بىصكه "أمسا نؼػُا" ٌظبو ػسوغ ُ
الخٌم ألازالقي
ً
ً
ً
ً
ّ
وٍدددها( لىخريس أن ًاهؽ ًجػل مً "الىاحب" مبدءا أزالنُا ًىهُا ُمؼلها
ِ
ُ ّ
ً
وؾاًت في ذاجه ) .وئذ ٌ ِؿلب ًاهؽ الىاحب غلى أي مبدأ أزالقي آزس ًالىُت الؼُبت
أو الػىاػل ،أو اإلاصالح ،قاهه ًداوُ بىاءه غلى ناغدة مػُازٍت صلبت حؼبه
نىاهحن الػلىم البدخت؛ ولرلَ ٌُ ّ
ؼبه غمله بػمل السٍاطُحن الرًً ٌػالجىن
ِ
اإلاظاةل السٍاطُت ً
بىاء غلى مػادالث زٍاطُت دنُهت.
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مثل ًاهؽ ،أزاد هابسماض جأطِع ألازالم غلى نىاغد مػُازٍت ونىاهحن جظمً
صالخُت مهدماجه ْ
الهب ّلُت وطحروزجه وهخاةجه .ومً أحل هره الؿاًت اإلاػُازٍت
ًإطع قُلظىف الخىاصل إلابدةحن ازىحن يأطاض ألزالم الىهاغ :مبدأ
الٍىهُت « U »principe d’universalisation9ومبدأ الخؼاب « D » principe de
.discours
ّ
ّ
الٍاهؼي
الهؼعي
مً زالُ مبدأ الٍىهُت ًداوُ هابسماض جظمحن ألامس
في الٍامً البراؾماحي واإلاػُازي لالقتراطاث الهبلُت يما قػل أبل .لًٌ غلى زالف
ً
أبل الري ًجػل مً مبدأ الٍىهُت ئحابت غً طإالحن ازىحن ألاوُ مػسفي وهى:
ّ
وحىدي وهى ،:غلى الؼسٍهت
يُل جٍىن ألاخٍام ألازالنُت ممٌىت ،والثاوي
الظهساػُت (أو ألازطؼىػالِظُت الجدًدة ند ًهىُ هابسماض) ،مػسقت ماذا ٌػني
ً
أن جٍىن أزالنُاً ،سٍد هابسماض للمبدأ الٍىوي أن ًدخكظ قهؽ بالجاهب
اإلاػسفي وَظخؿني غً الجاهب الىحىدي لرلَ ًيخهد أبل بخدمُله هرا اإلابدأ
بظإاُ أزالقي شاةد وال خاحت له  .10هٌرا جظل أزالم الىهاغ غىد هابسماض
ّ
ُمؿلكت بهرا الؿالف الخُادي البازد جدذ مظمى اإلاػُازٍت والخهُهت .لٌىهً ،سكل
مً بسودة الخٌم ألازالقي الهؼعي الٍاهؼي الري هى ؾاًت في ذاجه بالخكاجه ئلى
ً
مصالح اإلاخداوزًٍ ئذا ًاهذ مؼتريت ومخىاقها غليها مً نبل الجمُؼ ،ولِع ئلى
حؿلُب الىاحب غليها يما هى الخاُ غىد ًاهؽ.
ّ
ًسىُ هابسماض مبدأ الٍىهُت ّ U
مهمت اإلاصادنت غلى اإلاػاًحر ومسانبت غملها
ِ
بدُث:
ًجبػلىٍلمػُازصالخأهِظخجُبللؼسػالرًخٍىهالىخاةجىآلازازالجاهبُت
ً
هاججت
–
وقهاله– بؼسٍهتًمٌىالخيبإبها
ًلىاخدوأهخٍىهخلَ
غىمالخظخهالٍىهُتوذلٌبؿاًتئزطاءمصالح
11
ألاشخاصاإلاػىُحن
.
حمُؼ
الىخاةج مهبىلتدوهايساهمىهبل
ً
ً
وقها لهابسماض ُح َ
ؼخو هره الهاغدة اإلاػُازٍت بىصكها ناهىها ألزالم
الىهاغ مً الاقتراطاث الهبلُت البراؾماجُت الٍىهُت للدجج اإلاهدمت الخاطػت
للىهاغ .وهي برلَ ال حػىد نبلُت بؼٍل مؼلو وئهما ًمًٌ للمخداوزًٍ حؿُحرها
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ً
ً
زلال ،قهبلُتها ٌ
أمس مبدتي قهؽ ًمًٌ أن ًخؿحر هدُجت
ئن وحدوا قيها ئيساها أو
للىهاغ.
ّ
الٍاهؼيً ،هترح
وبسؼىة زاهُت ُلُسسج ألازالم مً سجً الراجُت
هابسماض اإلابدأ ) (Dأي مبدأ الخؼاب  discours/discourseالري هى ،بدظب
ً
ً
هابسماض" ،مػُاز ال ًُصبذ صالخا قػلُا ئال ئذا خاش غلى ئحماع ألاشخاص
اإلاػىُحن الرًىِىبغي غليهم الهدزة غلى اإلاؼازيت بالىهاغ 12 ".بكظل مبدأ ً Dىجح
هابسماض بجػل الخهُهت ألازالنُت خصُلت ئحماع اإلاؼازيحن في الخىاز،أي
ً
خهُهت لم حػد دازلُت قهؽ يما ًاهذ غىد ًاهؽ ،وئهما زازحُت يرلَ غلى
ّ
ّ
الٍاهؼي
الهؼعي
الكسد الري ػازى بصىػها .بهرا الؼسح ٌظدبدُ هابسماض ألامس
بخىاقو جىاطعي ًيخج غً الخىاصل اإلادٍىم بمػاًحر أزالنُت .وبمػنى آزس ًيخهد
ّ
ّ
الراحي الري ًصكه باإلاىهىلىؽ أي خىاز
الٍىوي
هابسماض قٌسة ًاهؽ خىُ اإلابدأ
ً
اإلاسء مؼ هكظه وٍهترح الىهاغ البِىراحي بدًال له بدُث ال حػىد الخهُهت خهُهت
ّ
ّ
ًمثل الجمُؼ ،بل خهُهت الجمُؼ التي جمثل ًل قسد في مجمىغت اإلاخىانؼحن،
قسد ِ
أي هدُجت جىاقو وئحماع غام وجكاهم مخبادُ ًيخج غً الىهاغ وال ٌظبههٌ .ؼسح
هابسماض قٌسجه هره بالهىُ:
ً ً َّ ُ
ً ً
ً
،غلُأهأ َر
بدالمىأهأقسطػلىاازسٍىجمُػامبدأأز ٍُدلهأهٍُىههاهىهاًىهُا
طػمبدةُلآلزسٍىمىأحؤلن ًُمخدً بالىهاػادغاؤهالٍىهُت .
ً
هٌراًددزاهصالنالٌػىدمػهمسيصالثهلمهُماقُماًخمىىٍلشخصأهٍُىن
ً ً
ً
ُ َّ ً
هدزاغظُمالخهدًس -بدوهأهِثحراغتراطابىصكههاهىهاًىهُا -
م
ً ً 13
بلكُماٌظخؼُػالجمُػباإلحماغاالغتراقبهمػُازاًىهُا.
في ئغؼاةه ألاولىٍت غلى الراجُت ال ٌػترض هابسماض غلى ذاجُت ًاهؽ قهؽ وئهما
غلى ذاجُت هُجل يرلَ يما طجري.
هابرماس وهيجل:
ً ُ ً
ً
ّ
ال ػَ أن قلظكت هُجل ال جمثل مسحػا مباػسا أو ملهما لىظسٍت
هابسماض في أزالم الخىاصل ،لٌىه ٌظخىحي بػع اغتراطاث هُجل غلى قلظكت
ًاهؽ ألازالنُت ،يما ّ
ًهدم بػع الاهخهاداث لكُلظىف السوح خىُ بػع
الىهاغ ألازالنُت.
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ً
ػترطا غلى الهىاهحن ّ
اإلاجسدة لؤلزالمٌ ،ظدىد هُجل ،وقو هابسماض،
ُم
غلى ناهىهُت الخُاة اإلاُؼتريت .هٌرا ٌؼُد هُجل الؼاب (في ّ
روح
مإلكه
ً
ّ
ألازالقي ،بدظب هابسماض دوما ،غلى البِىراجُت
املسيحية ومصيرها ) مىنكه
ولِع غلى الػالنت ذاث/مىطىع التي وطمذ الكلظكت الخدًثت ،أي قلظكت
الراث ذاجُت اإلاسحؼ .بُد أن هابسماض ًسي أن هُجل ند قؼل في مخابػت هرا
الؼسٍو ختى آزسه وجدهُو اإلاصالخت قهى وقو ما ًىهده:
[]...ما أن ًلجأ ئلى البِىراجُت الخاصت بػالناث الخكاهم ،وبما أهه ال
ً
ًكٌس بالىطعي بخلَ الؼسٍهت التي حظمذ بخجاوشه اهؼالنا مً
ً
ً
هكع اإلابدأ الري وؼأ مىه– أي ،جددًدا ،اهؼالنا مً مبدأ
الراجُت –  ،قان هُجل ًسؼئ الؿاًت ألاطاطُت لبىاء الخدازت
14
لىكظها
.
هٌرا َ
قه َدهُجل الؼاب بىظس هابسماض قسصت الاوػخام مً طلؼت

الػهل اإلاخمسيص غلى هكظه ،هره الكسصت التي ًاهذ ممٌىت غىدما ّ
جىطل الخل
غً ػسٍو أزالم بِىراجُت طسغان ما جسلى غنهاٌ .ؼسح هابسماض طبب جسلي
هُجل غً البِىراجُت بالهىُ :ئن هرا ألازحر ند اطخػاض غً هرا الؼسٍو
باطخػادجه لكٌسة "الٍلُت ألازالنُت" التي لِع لها حروز في خهبت الخدازت والتي
ً
ّ
مثالي مكترطا وحىده في اإلادًىت الُىهاهُت واإلامازطاث
جداوُ اطخػادة ٍ
ماض ٍ
15
الدًيُت للجماغاث اإلاظُدُت ألاولى.
لٌىىا هسي أن الكلظكت ألازالنُت لهابسماض هي هكظها حػُد ئهخاج هىع مً "الٍلُت
ً
في
ألازالنُت" التي اهخهدها هابسماض غىد هُجل .لىهسأ مثال ما ًهىله في يخابه
أخالق النقاش:
ّ ّ
الإلاخددزىهىاإلاظخمػىوػلىدبادلسؤاهم
.
ُػى
قُالكػاللخىاصلُ ِ
اقبؼٍل
باهسساػهمكُاإلاىنكاألداةُلػالنتبُيشخصُتًٍ،ىوػليهماالغتر
ٍ
مخىاظسببػظهمالبػظٌرواجمظإولتنادزةغلىخىحيهكػلهاوقهادغاءاث
َ
الصالخُت وفي الظُام اإلاػُازي لػالم الخُاة ،جظل جىاقهاتهم
.
الظلىيُت مخهاػػت قُما بُنها بػظها باازس غلى هدى جبادلي.
ُ ّ
ؼٌالنتراخاتهمالظسوزٍتللكػاللخىاصلُبيُتجدخُتللذ
بهرهالؼسٍهتح ِ
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ً
ّ
الىىاةألازالنُت
–
قاهمالبُيُاإلامٌىمخظمىت
قٌسةالبِىراجُتالخالُتمىاإليس16اه
.
ئن هرا الخأيُد اإلاخٌسز غىد هابسماض غلى ًل ما ّ
ّ
ّ
وٍهسب،
ِ
ًىخد ِ
وٍجمؼِ ،
ُ
ُ
ُ ّ
هسب ،وٍصل ألاقٍاز وآلازاء والظلىى ووحهاث
وَؼسى ،وٍهاػؼ ،وٍخهاػؼ وٍ ِ
ً
ً
الىظس مظخثىُا برلَ ًل ما هى قسدي وشخص ي ومخمحز واطخثىاتي ًظهس لىا حلُا
ّ
بالٍلُت ألازالنُت وبالخصالح
ئلى أي خد جيؼؿل أزالم الىهاغ الهابسماطُت
الاحخماعي وباإلاػُازٍت الػهالهُت لؤلزالم غلى خظاب الكسدًت والكسداهُت
والازخالف .ئهه غلم الاحخماع خحن ًؼغى غلى غلم الىكع.
ُ
كصح هره ألازالم الخىخُدًت غً هكظها في يثحر مً اإلاكسداث
ج ِ
ّ
الهابسماطُت مً نبُل قٌسة ؤلاحماع  consensusوالٍىهُت
واإلاصؼلخاث والخػابحر
َّ
والخىاقو وجىخُد آلازاء ،الخ .هٌرا حظعى أزالم الىهاغ الهابسماطُت أن جخلىن
وجلىن الجمُؼ بلىن واخد بدُث ّ
جخددد أهداقها في جدهُو ؤلاحماع الري جخهازب
ً
ً
قُه آلازاء ػِئا قؼِئا وذلَ بمػالجت ًل ما هى زالفي في وحهاث الىظس واإلاصالح
ّ
والؿاًاث وئطهاغ ما هى ّ
قسدي وشخص ّي واطخثىاتي وػازب والري ند ٌػؼل
مهمت الخكاهم اإلاؼترى وئحماع اإلاخداوزًٍ .لىهسأ هابسماض ئذ ًهىُ:
بالدزىُ في مداججت أزالنُتً ،خابؼ أولئَ الرًً ًىسسػىن قيها
ّ
الخىاصلي ،في مىنل جكٌس ّي ،مً أحل ئغادة بىاء
وؼاػهم
ً
ؤلاحماع الري ًان ُمظؼسبا .جكُد الدجج ألازالنُت ئذن ،في
لًٌ الصساغاث
الكػل
ؤلاحماع ،في ئلؿاء الصساغاث التي جىلد في .
ً
التي جىبثو في ئػاز الخكاغالث اإلادٍىمت بمػاًحر قهي جصدز مباػسة
17
اإلاػاًحر
غً اطؼساب في الخكاهم اإلاخبادُ خىُ .
وبمػنى آزس ،وهى ما ال ًهىله هابسماض مباػسة ،لٌىىا ههسأه بىطىح بحن
طؼىزه :ئن لم ًخدهو ؤلاحماع قالبدًل هى الصساع وزلل في اإلاػاًحر .هٌرا ،لِع
ً َّ ً
ً
هىاى مٍان ّ
مؼىها أو
قػلي لالزخالف غىد هابسماض ئال بىصكه غىكا أو جىاصال
ً
ً
ال غهالهُت أو زلال مػُازٍا.
في عالقة ألاخالق بالقانون عند هابرماس:
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ً
ً
يما ذيسها نبال ،قهد ًان هابسماض مؼ مىخصل الثماهِىاث جهسٍبا
ً
ميؼؿال بػالنت ألازالم بالهاهىن ،وند غالج هره اإلاظألت في هصحن لهً ،ان ألاوُ
بػىىان  Tanner Lecturesأو القانونوألاخالق الري ًدخىي غلى مداطسجحن
ػىٍلخحن ،جىاوُ في ألاولى غالنت ألازالم بالهاهىن ،وفي الثاهُت غالنت الهاهىن
بالظُاطت ،أو باألخسي بالظُام الدًمهساػي .طُػىد هابسماض مؼ بداًت
الدظػُىاث إلاػالجت هاجحن اإلاظألخحن بؼٍل مىطؼ في يخاب ضخم ومهم بػىىان
بين الحقائق واملعايير -القانون والديمقراطية  .في مداطسجه ألاولى مً يخابه
ألاوُ والتي جدمل غىىان "يُل ًمًٌ أن جٍىن الؼسغُت ممٌىت غلى ناغدة
ّ
ّ
الكلظكي الهدًم خىُ غالنت ألازالم
الهاهىهُت؟"ً 18سحؼ هابسماض ئلى الظإاُ
ً
حدًدا ئذ ّ
جهدم الهاهىن الىطعي غلى
بالهاهىن الري أزر مؼ الخدازت مىحى
أهماغ ناهىهُت أزسي مػسوقت مثل الهاهىن الؼبُعي أو الهاهىن ؤلالهي ،الخ .غلى
ناغدة غهلىت الخدازت لٍل مظاهس الخُاة واإلاإطظاث ،ػالب مايع قُبر غلى
طبُل اإلاثاُ بكصل الهاهىن غً ألازالم قالهاهىن الخدًث ،بدظب زأًه ،ند
حػهلً بؼٍل ًاف وصاز ٌظخمد ػسغُخه مً غهالهِخه ولم ٌػد بداحت للجىء ئلى
ُ ّ
ؼسع
ما اهكصل غىه في طُام الخدازت ًاألزالم والظُاطت .وند ذهب اإلا ِ
الىمظاوي/ألامسٍٍي هاوع ًلصن ئلى أبػد مً ذلَ لُإيد أن أي مداولت للخلؽ
ً
ً
ّ
جمثل زؼسا خهُهُا غلى مػُازٍت الهاهىن الىطعي
بحن الهاهىن الخدًث وألازالم ِ
ُّ
حظخمد طبؼها ودنتها مً
الري ًمخلَ  -وقو حجج ًلصن  -بيُت هسمُت مػُازٍت
بيُتها ذاتها.
لًٌ وصىُ هخلس غلى زأض الخصب الهىمي الاػتراًي الىاشي ئلى الخٌم
ّ
دطخىزٍ ًا زم الخسب الػاإلاُت الثاهُت التي ّ
ّ
حسها غلى
وناهىوي
بؼٍل دًمهساػي
ً
أإلااهُا ًل ذلَ دعى مؼسعي وقالطكت ألاإلاان ئلى مساحػت ما ًان ند صاز بديهُا
نبلها :أي قصل الهاهىن غلى ألازالم والهاهىهُت .وبمػنى مسخصس لم ٌػد الدطخىز
ً
ً
ّ
الظُاطُت .جمذ ئذن مساحػت يبحرة للػالنت بحن
طامىا ًاقُا لؼسغُت الظلؼت
الؼسغُت والهاهىهُت في أإلااهُا ولػالنت ألازالم بالهاهىنً .ان مً بحن الرًً اهبروا
لهره اإلاهمت ًىزؾحن هابسماض الري لم ٌػمل في اإلاداطسة ألاولى مً يخاب
القانون وألاخالق التي هىانؼها هىا ئلى ئغادة الاغخباز لؤلزالم في ئػاز بيُت
الهاهىن الخدًث قهؽ ،وئهما ئلى جأيُده يرلَ غلى أن ألازالم هي اإلادخىي
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ّ
الٍامً للهاهىن
الىطعي وأنها ،بىكع الىنذ ،جخػالى غلى الهاهىن لخظمً غدم
اهدساقه .هٌرا ًداوُ هابسماض نلب آلاًت بخأطِع الهاهىهُت غلى الؼسغُت
ولِع الػٌع يما ػالب برلَ قُبر وًلصن.
ًان هابسماض ًدزى أن قٌسجه خىُ ئػساى الكظاء الػام في مىذ
الؼسغُت مً زالُ الخىاصل جدخاج ئلى مػُازٍت أزالنُت
مظبىػت  moral/moraleوئلى  ethics/éthiqueللىهاغ أي ئلى بسهامج مىحه
للهاهىن وطامً ألزالنُخه .خىُ هره الىهؼت ألازحرة ًهىُ هابسماض:
َ
وال ئحساء مً ؤلاحساءاث ًمًٌ له أن ًصل ئلى ؾاًخه دون أمثلت
 idéalisationختى ولى ًان مً اإلامًٌ جبُان أنهره ؤلاحساءاث–
ًاالقتراطاث الهبلُت الخىاصلُت للممازطت الدجاحُت– هي،
ُ ّ
مثل طسوزة جساوظىدهخالُت طػُكت،
باإلاػنى الري جخظمىه ،ج ِ
19
الطدبدالها
.
خخمُت ال مكس منها أو ال ًىحد خل
ّ
ًإيد قيها غلى أهه
هٌرا ًان غلى ألانل مىنل هابسماض في هره اإلاداطسة التي ِ
ً ًّ
ًٌكي وحىد مخداوزًٍ حادًً في طُام مثالي للٌالم ختى ّ
ًهدمىا مثاال خُا،
ِ
بكظل أزالم الىهاغ ،غً الىظسٍت ؤلاحساةُت للػدالت.
طحراحؼ هابسماض في يخابه بين الحقائق واملعايير-القانون والديمقراطية مىنكه
ً
مً غالنت ألازالم بالهاهىن .قبػد أن أغؼى لؤلولى في القانون وألاخالق مٍاها
ً
ً
ّ
الهاهىوي وجلػب دوزا
ممحزا بىصكها الٍامً اإلاػُازي الري ًىحد دازل اليظو
َ
ً ّ
ً
جساوظيخدهخالُا في جىحُه الهاهىن جىحيها نُمُا ،نلص هابسماض مً دوز ألازالم
َ
وأهمُتها باليظبت للهاهىن 20 .قبػد أن ًاهذ ألازالم جدظى في مداطسحي Tanner
ً
ً
ّ
دازلي باليظبت للهاهىن بىصكها ًامىا مػُازٍا ،جىكصل قٌُخاب
 Lecturesبمىنؼ
ٍ
بين الحقائق واملعايير -القانون والديمقراطية غً الهاهىن لُصبدا " همىذححن
للمػاًحر الػملُت مخماًصًٍ ،لٌنهما مخٍامالن" ٌ .21ؼحر هابسماض بهرا الخصىص ئلى
أن الهاهىن وألازالم ًاها مترايبحن أخدهما في آلازس في اإلاجخمػاث ما نبل
الخدًثت ،لٌنهما زاخا ًىكصالن وٍخماًصان في طحروزة الخدازت ألاوزوبُت التي
وطػذ جدازلهما مىطؼ طإاُ ومساحػت .هٌرا ًتراحؼ هابسماض غً ههده لكٌسة
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ً
مايع قُبر خىُ اطخهالُ الهاهىن غً ألازالم التي ًان ند اهخهدها طابها في
يخابه ألاوُ لُخبىاها بؼٍل ػبه جام في يخابه الثاوي .لىالخظ يُل ًتراحؼ
ً
مثال غً اإلاىنؼ التراوظىدهخالي الري ًان ند ّ
زصاألزالم به في اليظو
هابسماض
ّ
الهاهىهُاذ ًهىُ" :لِع غلى ألازالم أن جهىدها ئلى وطؼ ألازالم قىم الهاهىن يما
لى ًان هىاى هسمُت مػُازٍت" 22 .طِثحر هرا اإلاىنل الجدًد لهابسماض اهخهاداث
شمُله الكُلظىف ًازُ أوجى أبل التي طُظمنها في مهاُ ػىٍل ههسأ قُه:
اؾماحي التراوظىدهخالُاألزحرلؤلزالم
الًسقظهابسماطاألطاطالبر -
ً
قهؽ،وئهماأًظا -بؼسٍهتغامت -
ُّ
الخظمىاإلاباػسإلابدأألازالنكُمبدأالىهاغ؛هٌراًخىحبػلىهرااإلابدأ
ً
ً
ً
ألازحرمىااهىصاغداأهٍُىʼن
مداًدامػُازٍا.ʽ
بهرهالؼسٍهتجخىنكأزالنالىهاػػىدهابسماطػىأهخٍىهاإلاُداهاألطاس ي
23
للكلظكتالػملُت
.
وبمػنى آزس ًمُل هابسماض في يخابه خىُ الهاهىن والدًمهساػُت ئلى
وحهت الىظس التي جدبنى اطخهاللُت الهاهىن الىطعي غً ألازالم .ال ػَ أهه ال
ّ
ًمىطؼ هظسٍخه
ٌػلً ذلَ صساخت وزبما ال ًهصده ،وئهما ًداوُ ،يما ًهىُ ،أن
في مىنؼ وطؽ بحن الهاهىن الىطعي والهاهىن الؼبُعي.قبما أهه ند أزسج ألازالم
مً وظو الهاهىن وصازا غلى ًدًه مُداهحن مىكصلحن قاهه ُيهُب بىظسٍخه في
الكػل الخىاصلي أن جهىم بدوز الىطُؽ بُنهما ،هره الىظسٍت التي ،بدظب ما
24
ههسأ غىده" ،جبدس بحن صخىز الىطػُت الدؼسَػُت والهاهىن الؼبُعي".
بُد أن ؤلادغاء بهىُ الخهُهت ،ال ٌػني بالظسوزة الخهُهت ،لى اطخسدمىا
مكسداث هابسماض ،قهساءة الٌخاب جٌؼل بؼٍل واضح أن طكُيخه جبدس مً
ً
ّ
مبخػدة غىه هدى بدس الهاهىن
الىطعي.
مُىاء ألازالم
خاثمة:
لهد خاولىا في هرا البدث أن وػسض يُل أن أزالم الخىاصل
البِىراجُت غىد هابسماض ،هي أزالم جىخُدًت جهىم غلى ما هى غام وحمعيّ
ّ
ومىخد مما ًؼغى  -غلى السؾم مً ًل ادغاءاث هابسماض الىاقُت لهرا السأي -
ِ
غلى ألازالم الكسدًت والازخالف.
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هٌرا جدل ال "هدً" مٍان ال "أها" ،قاإلاهم في أزالم الىهاغ الهابسماطُت ئلؿاء
الكىازم والخهسٍب بحن وحهاث الىظس والخسلص مً الاطخثىاتي والكسدي خُث
ّ
ألازالقي أن جؼغى اإلاصلخت الػامت غلى
ًبخلؼ الٍل مجمىع مٍىهاجه .ال ػَ أن مً
ّ
الخاصت ،لًٌ مً الخلل حؿُِب ألاها والكسداهُت في اإلاجخمؼ والٍل والتي ند جهدم
صىزة مىازبت غً اإلاجخمػاث الؼمىلُت ،ال اإلاجخمػاث الدًمهساػُت .ال ػَ أهىا
ُ ً
هىا وػىد ئلى ػسح مؼٍلت ندًمت ندم الكلظكت هكظها (هجد أزسا لها غلى طبُل
اإلاثاُ في خىاز السفسطائي ألقالػىن) ّ
وههدم اغتراطاث حؼبه  -ولى مً بػُد -
ِ
اغتراطاث يسيُجازد غلى قلظكت اإلاؼلو الهُجلُت ،لًٌ ال بد مً ئزازة اإلاؼٍلت
في ًل مسة ُجؼدً قيها قسداهُت الشخص َوج ُمحزه َوج ُ
كس ُده جدذ زهل بنى اإلاجخمؼ
وآلُاث الخىخُد وزهاقت الاطتهالى ومجخمػاث البػد الىاخد.
ال .لم ًىجح هابسماض بىظسٍخه الخىاصلُت بسأًىا في زأب الصدع بحن الخدًً:
ً
ّ
ّ
ّ
الاحخماعي غلى الىكس ّي ،وقلظكخه ال
والجماعي؛ ئذ ًخؿلب لدًه دوما
الكسدي
ً
ً
ّ
جهدم ختى ػٌال مً أػٍاُ اإلاصاوحت بحن مازيع وقسوٍد مثال يما اخخكلذ
أدبُاث الجُل ألاوُ إلادزطت قساهٌكىزث .هابسماض قُلظىف الخصالح مؼ الىانؼ
وغالم الاحخماع الري ًسٍد ،وند زلو  -غلى السؾم مً ًل مداوالجه
بامخُاش ِ
وئهٍازاجه  -مجخمػاث مخجاوظت ،وزبما هدزي زؼس هرا ،لِع غلى ؤلابداع والخىىع
ً
ُ
ّ
الثهافي قهؽ ،وئهما غلى الصػُد الظُاس ّي أًظا لؼؿاة ًخسلصىن مً اإلاسخلكحن
أو الساقظحن للىانؼ لئلبهاء غلى مً ال ٌػترطىن ُوٍجمػىن غلى الهبىُ بالىانؼ
ً
ً
ختى ولى امتهنهم قِظمىن برلَ "مجخمػا مخجاوظا".
ومؼ أهه ال ٌُ َػ ُّد َّ
أهم مإلكاث هابسماض قدظب ،وئهما أخد أهم هصىص الكلظكت
ً
الىهدًت أًظا ،قان يخاب بين الحقائق واملعايير  -القانون والديمقراطية الري
واضح في مىنل هابسماض مً غالنت الهاهىن باألزالم ًدُلىا
احؼ
ٍ
ػهد غلى جس ٍ
ئلى هابسماض الري وػسقه :قُلظىف الخصالح مؼ الىانؼ بامخُاش .في يخابه هرا ال
ٌػمل قُلظىف الخىاصل غلى جىهُت الهاهىن مً مسحػُخه الهاهىهُتوَظهؽ
َ
التراوظىدهخالُت ألازالنُت التي ًان أهاب بها ،مؼ أبل ،أمثلت الهاهىن ومداطبخه
ً
أزالنُا ئن صح الخػبحر .هٌرا ًدخكظ هرا الٌخاب ،بىظسها ،بمىنل مداقظ
ًخصالح مؼ الىطؼ الهاةم لؤلػُاء والػالم وألاقٍاز اإلاإطظت الظاةدة في
اإلاجخمػاث الخدًثتً .ىدبه قُلظىف الهاهىن الكسوس ّي حان -قساوظىا يحرقُؿان
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لهره الىهؼت غىد هابسماض الري ًصل يخابه بين الحقائق واملعايير-القانون
والديمقراطية بالهىُ:
ئن ئغادة بىاةه للهاهىن لِع لها هدُجتأزسي طىي ػسغىت ألاػُاء
ػسغىتدولت الهاهىن
الاحخماغُتالتي
ʽ
ʼ
الهاةمت ،واإلاهصىد هىا،
ّ
حظمي حمهىزٍت أإلااهُا الاجدادًت هكظها بها يىىع مً اإلاػُازٍت
ّ
الدطخىزٍت لىحىدها ،وأن هابسماض ًخسلى برلَ غً الٍامً
الاوػخاقي للىظسٍت الىهدًت ،مؼ أهه ّ
ّ
ّ
أيد غليهما في
الىهدي والخىحه
25
ألاولى
أغماله .
ال هسٍد للخظت بىهدها هرا أن وؿكل ألاهمُت الٌبحرة ألغماُ هابسماض في
أزالم الىهاغ ،جلَ التي حؼهد غليها يثرة ألابدار والىدواث والدزاطاث
وألاػسوخاث الجامػُت التي خكلذ وال شالذ جدكل بمىانؼتها ،ويرلَ ألازس الري
جسيخه في حُل حدًد مً الكالطكت .لٌىىا وددها – دون أن ٌػني ذلَ أهىا ال هسي
قيها طىي ما هيخهد  -أن هثحر اغتراطحن أطاطُحن غلى هره الىظسٍت ابخؿاء لكذ
ّ
الخىخُدي ودمج الجصء بالٍل ،زؾم مداولتها
الاهدباه ئليهماً :ان ألاوُ ئذن هصوغها
جكادي ذلَ ،دون أن جكلح بسأًىا .والاهخهاد الثاوي هى أن هابسماض اهخهى ئلى هصغت
مداقظت ّ
حظىؽ وانؼ اإلاإطظت الهاهىهُت والظُاطُت الخالُت في أإلااهُا الاجدادًت
ً
ّ
غىدما زلص الهاهىن مً جساوظيخدهخالُت ألازالم منهُا برلَ مداولت غخو الكسد
مً طلؼت اإلاإطظاث ُوبىاها الهاةلت الظاخهت للكسدًت في اإلاجخمػاث الخدًثت
ّ
الخرزز والكسداهُت.
التي ّجدعي أنها مجخمػاث

69

قائمة املصادر واملراجع

1

Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 200.

2

Christian Bouchindhomme, Le Vocabulaire de Habermas, Ellipses Edition,
2002, p. 46.
3

J. Habermas, Théorie de l’Agir Communicationnel, tome I : Rationalité de
l’agir et rationalité de la société, trad. J. M. Ferry, Paris, Fayard, 1987, P.910.
4

J. Habermas,PostmetaphysicalThinking.PhilosophicalEssays, trans. William
Mark Hohengarten, MIT Press, 1996, p. 68.
5

J. Habermas, Logique des Sciences Sociales, trad. Rainer Rochlitz, PUF,
2005, p.323-324.

: فامي خيص انتقادات هابرماس لنظرية أبل يف أخالق النقاش انظر6
J. Habermas, De l’éthique de la discussion, trad. M. Hunyadi, Paris,
Flammarion, 2006, pp. 165-177.
7

Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad fr. François Picavet,
PUF, 6e édition, 2000, p. 30.
8

Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. fr. V.
Delbos, Paris, Delagrave, 1986, p.137.
:انظر نقاش هابرماس لهذا املبدأ يف9
J. Habermas, Morale et communication, trad. Christian Bouchindhomme et
Rainer. Rochlitz, Paris, Éd. Du Cerf, 1988, pp. 107-120.

: انظر نقد هابرماس لبل حول هذ ه النقطة10
De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 66.
11

Ibid., p. 34.

12

Morale et communication, op. cit., p. 87.

:وانظر كذكل
De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 34.
13Morale et communication, op. cit., p. 88.
14

Le discours philosophique de la modernité, trad. Christian Bouchindhomme
et Rainer Rochlitz, nfr, Gallimard, 1988., p. 35.
15

Ibid., p. 36-37.

16

De l’éthique de la discussion, op. cit., p. 90.

70

17

Morale et communication, op. cit., p. 88.

18

J. Habermas, « Comment la légitimité est-elle possible sur la base de la
légalité ? » dans Droit et Morale, trad : Christian Bouchindhomme et Rainer
Rochlitz, Paris, Cerf, 1988. pp. 13-54.
19

Ibid., p. 47.

:حول مراجعة هابرماس ملوقفه من عالقة الخالق ابلقانون انظر20
Droit et démocratie, op.cit., p. 10.
21

Ibid., p. 121.

22

Ibid., p. 122.

23

Karl-Otto Appel, "La relation entre morale, droit et démocratie. La
philosophie du droit de Jürgen Habermas jugée du point de vue d’une
pragmatique transcendantale", trad : Jean-François Kervégan, Les études
philosophiques, no 1, 2001, p, 67-80.
24

Ibid., p. 483.

25

J.F. Kervégan, " Quel est le sens de ‘l’autonomie du droit’ ? A propos du
débat Habermas / Luhmann ", Où en est la théorie critique, La Découverte,
2003.

71

