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  تقديم

هذا البحث هو ترجمة للفصل الثاني من كتاب الفلسفة يف زمن الرعب) االرهاب( 

ن حوارات اجرتها املؤلفة مع للفيلسوفة االمريكية جيوفانا بورادوي. والكتاب عبارة ع



 

الفيلسوف االملاني يورغن هابرماس والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا يف مانهاتن بعد 

قليله، حيث جمعت بني فيلسوفني مختلفني يف مناهجمها  بأسابيعاحداث سبتمرب 

وكما ان  .وقدمت لكل حوار مستعرضة فكر الفيلسوف ثم تعليقا عن الحوار نفسه الفلسفية.

فهي االن مدعوة لحمل السالح ضد االرهاب كما ، لسفة كانت مهمة يف عصر التنويرالف

  .عربت جيوفاني للمساهمة يف تحمل مسؤوليتها يف املجتمع

قبل ، والفصل املرتجم يف ادناه عبارة عن مدخل كتبته املؤلفة تمهيدا لتعريف القارئ

احداث القرن العشرين يف  ريتأثعن  والحديث، الولوج للحوارات، بعالقة الفلسفة بالتاريخ

الفيلسوفني وكذلك نوع مشاركة الفيلسوف يف املجتمع واخريا عرض عام ملوقفهما من  نشأة

والحقت الفصل بكامل هوامشه  .احداث سبتمرب متناولة فكرة التسامح وتطورها التاريخي

 .ملن اراد االستزادة ملراجعة املصادر

 املرتجم

 مقدمة 

سبتمرب  11 احداثثمة حاجة عند الحديث عن قد يعجب املرء ان يرى 

واالرهاب العاملي، ان نتطرق وبصورة نقدية للحديث عن املثل السياسية العليا 

لعصر التنوير. وحقا، فاطروحة هذا الكتاب تسعى مثل هذا املسعى الن هجمات 

سبتمرب والرد العسكري منه والسياسي عليها يتطلب فعال اعادة النظر يف صحة 

 .التنويرية ومشاريعها الفكريةاملثل 



 

يتفق هابرماس ودريدا ان النظام القضائي والسياسي، الذي ابتنى عليه 

القانون الدولي واملؤسسات الراهنة، انما منشؤه ومصدره هو االرث الفلسفي 

الغربي الضارب جذوره يف عصر التنوير، وهو عصر تميز بكونه نسق فكري عام 

فمن غري الفيلسوف ، الساسية. وازاء هذه الحقيقةمرتكز على عدد من النصوص ا

يمتلك العدة ليتفحص نقديا صحة االطار القائم ازاء سوابقه التاريخية؟ واود ان 

ابني ايضا ان املعركة ضد االرهاب ليست بمثل لعبة شطرنج اذ ليس هناك قواعد 

مسبقة: يف االساس، ليس هناك فرق بني خطوة )حركة( شرعية و خطوة غري 

رعية وليس هناك اساس يتقرر بموجبه اتخاذ افضل الخطوات) النقالت( ؛ كما ش

انه ليس هناك قطع معروفة الهوية. ولوحة الشطرنج ليست مستقلة النها 

كانت الفلسفة منذ . تتطابق مع ماعرفه كانط انه" التملك الجماعي لوجه االرض"

لفلسفة، اذ تصوغ مجال فجرها االغريقي، مكان الحجية مفاهيم من هذا النوع. وا

تخصصها، ماضية يف طريق تقدمها، تعرف اكثر من اي علم اخر كيفية اعادة توجيه 

نفسها حتى لو بدى ان مراجعها واصولها قد تجزات وتالشت .هذه هي املسالة 

 .مع املفهوم املحري لالرهاب ولتجربة الرعب الذي تنبثق منه

يدا بوضوح االخطار الناتجة من يف هذه الحوارات يعرض كل من هابرماس ودر

املنهج الرباغماتي الذي يتحاشى وعن قصد مواجهة التعقيد املفهومي لفكرة 

االسباب التي يوردها الفيلسوفان ملثل هذا التحذير  وسأعرض سأقدماالرهاب. 

التفهم التام لحجج  بإمكانهيف القسم االخري من املقالة. على انني ارى ان القارئ 



 

الوضع الفريد الذي تجد فيه الفلسفة نفسها امام حادثة  بتأملدا هابرماس ودري

تاريخية مفردة ذات اهمية عاملية. بعد ان اوجز هذا السؤال يف الجزء القادم، 

لوصف النموذجني البديلني لاللتزام السياسي والذي سيعرض االطار  سأعود

الحديث الذي يحتوي مداخالت كل من هابرماس ودريدا. وهذا بدوره سيفصل 

ويوسع النقاش عن كيفية ان ماسي تاريخ القرن العشرين وبضمنها الكولونيالية 

على منهجي هابرماس ودريدا يف الفلسفة.  بتأثرياتهاوالشمولية واملحرقة قد القت 

الجديدة، اال ان  لأللفيةالفاتحة  املأساةورأيي هو ان االرهاب العاملي وإن كان هو 

 .ركة ملدى انغماسها فيها وتفاعلها معهاالفلسفة قد التزال غري مد

 هل للفلسفة كلمة عن التاريخ؟ -1

وان التاريخ منشغل  ،اكد ارسطو بما ان الفلسفة تدرس مبادئ الكليات

بدراسة الجزئيات، اي االحداث الفردية،" فحتى الشعر يكون اكثر فلسفة من 

للرتاجيديا. إذ ويف تحليله هذا يعتمد ارسطو على الجنس الشعري  1التاريخ".

وحتى   (Oresteia)نجد ان كل الرتاجيديا االغريقية، بدءا من اورستيا

وبقدر ، وبشكل اساسي، التوق العقالني لفهم، ، تظهر وتبدي(Antigone)انتيجون

االمكان حتى تفسري، احاسيس االبطال وصراعاتهم الداخلية. والرتاجيديا، يف 

لعواطف التي تسوق الوجود االنساني، معنى عقالنيا وكليا ل إليجادمحاولتها 

 يدور حول الكليات وال تسري بطريق موازي للفلسفة. وباملقابل، بما ان التاريخ ال

نعثر، وفقا  يهتم بها، فانه يبقى غامضا وعصيا على التحليل الفلسفي. وبما اننا ال



 

 من مبادئ الكليات فيما اقدم عليه نابليون يف حملته ألراي ارسطو، على اي مبد

الف منهم،  470متسببا يف هالك  1812الف جندي عام  500 بإرسالالروسية 

 11؛ االمر الذي ينطبق ايضا حول الشأنتقوله يف فهم هذا  فليس للفلسفة إذن ما

 .سبتمرب والذي وفقا لهذا التفسري، له وضعية حدث طارئ معزول

حتى ، تاريخبعد ارسطو، ظل موقف الفلسفة، يف الرتاث الغربي، غري مهتما بال

حينما كشفت الثورتان الفرنسية واالمريكية ان  2اواسط القرن الثامن عشر

حوادث الحاضر قد تتضمن امكانية حصول انقطاع جذري عن املاضي من حيث 

بتغريات جديدة وحتى خطرة.  تأتيوبالتالي  ،أعتقد انه من املاضي تغيري ما

سؤولية اخالقية وكذلك وعندئذ فقط بدأت الفلسفة التساؤل ان كان للعقل م

مسؤولية اجتماعية جوهرية حقيقية؛ وبناء على ذلك ان كان على الفلسفة ان 

مع موقفه املحافظ، الروح ، تبني عالقة اكثر فعالية مع التاريخ. وقد اكرب كانط

اعطت االفراد معنى الستقاللهم الذاتي بوجه السلطة وبضمنها  ألنهاالثورية 

ط مثلما تبني لفالسفة اخرين من فالسفة التنوير ان سلطة املاضي. وتبني لكان

تاريخيا الن العقل وحده يمكنه ان يحدد كيفية اعادة  وتأثرياالستقالل العقل وقعا 

صياغة الحاضر اىل مستقبل افضل. مع ذلك، ظل العقل بالنسبة اليهم ملكة ذهنية 

مستقلة  -لعقلاي ا-ينتمي ببساطة اىل النوع البشري وقوته ألنهيملكها كل فرد 

 .بالكامل عن حوادث التاريخ



 

خطى هيجل، بعد كانط بجيل واحد فقط، الخطوة النهائية االخرية يف تضييق 

املسافة بني التاريخ وبني الفلسفة حني بني ان العقل نفسه متصل اتصاال وثيقا 

ليس ملكة ذهنية مجردة يمتلكها  -اي هيغل -بالتاريخ. الن العقل بالنسبة له

اي –على اسس مستقلة بذاتها؛ بل انه  تأكيدهلبشر منذ الوالدة، ويمكن جميع ا

ينمو وينتج من طريقة فهم الفرد لنفسه انه جزء من املجتمع. واذا كان فعل  -العقل

الزمن وفعل الثقافة هما اللذان يشكالن قدرة التفكري بصورة راسخة، فنجد ان 

اننا يف العالم. ومن وجهة نظر دراسة التاريخ وحدها يمكنها تبيان طبيعتنا ومك

بما ان العقل نفسه معتمد على التاريخ، فيجب عكس مقولة ارسطو:  هيجل،

 .الشي اكثر فلسفة من التاريخ، باستثناء الفلسفة

مباشر على معنى املسؤولية  وتأثريوللعالقة بني التاريخ وبني الفلسفة وقع 

 لإلنسانالتاريخ، فيتحصل والحرية. واذا اعتقدنا ان العقل تشكل قبل وجود 

اىل  باإلضافةنفسه وحدة مستقلة ذات ارادة حرة، والتي هي،  اعتبارعندئذ امكانية 

حاجاته االستثنائية، مصدر اختياراته. ويف منتصف القرن التاسع عشر، طور 

الرتاث الليربالي هذا املعنى من استقالل الفرد اىل فكرة الحرية السالبة والتي 

يتدخل احد بشؤوني وقادر على اختيار  حر حني اترك وحدي الوفقا لها انا 

وبضمنهم ماركس وفرويد، ان ، . وكان جواب هيجل والذين جاءوا بعده3مايسرني

يسرب دون السطح ويسأل ملاذا االفراد  ينفذ وال هذا مفهوم واهم كاذب النه ال

 -ملوارديريدون. والن هذه الخيارت محددة بمدى قرب الفرد من كل ا يختارون ما



 

فان فكرة ان يرتك  –االقتصادية، الفكرية، التعليمية، النفسية، الدينية، التقنية 

الناس لوحدهم التخاذ خياراتهم دون تدخل االخرين اليجعلهم احرار؛ بل على 

 .العكس، ترتكهم لرحمة القوى املسيطرة يف ازمانهم

اىل ان الحرية  اكثر فلسفة من التاريخ، ءشيويشري االعتقاد، بان ليس هناك 

ت الفرد تتشكل بتفاوض مستمر مع القوى االحقيقية تبدأ حني ندرك ان خيار

الخارجية. و بذلك تقاس الحرية بدرجة قدرتنا على التحكم بهذه القوى التي قد 

تتحكم بنا بطريقة اخرى. ويف إطار هذا املنظار، تقع على الفلسفة مسؤولية 

فحسب، حول معنى واهمية احداث مشاركة املجتمع، وليس جواز مشاركته 

 .الحادي عشر من سبتمرب، والتي تؤثر على فهمنا للعالم والنفسنا
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يف القرن العشرين، كان لتقويم وتقدير العالقة بني الفلسفة وبني الحاضر 

ملسؤوليتهم تجاه املجتمع والسياسة.  تأثري حاسم على كيفية تفسري الفالسفة

وأود ان اميز بني نموذجني مختلفني من االلتزام االجتماعي وااللتزام السياسي، 

عليهما الفاعلية  وسأطلقاملصطفني تقريبا مع املنهج الليربالي ومع االرث الهيغلي. 

 السياسية والنقد االجتماعي. وخري من يمثلهما الفيلسوف الربيطاني برتراند

، على التوالي. وكالهما انشغال بالسياسة وزاوالها أرندت  رسل واالملانية هانا 

كما اعتقد، فهم ، املجتمع. و كل منهما بأموراملهتمني  بحيث اصبحا من املثقفني



 

العالقة بني الفلسفة وبني السياسة من منطلق غايات مختلفة. فبينما اتخذ رسل 

ساس ان الفلسفة ملتزمة بتحصيل االهتمام السياسي قضية خيار شخصي على ا

كانت وثيقة الصلة دائما  أرندت  وطلب الحقيقة االزلية، نجد ان الفلسفة عند 

بالتاريخ ولذلك فاي اشتغال بها يحمل ويتضمن معنى سياسي. ان التمييز بني 

الفاعلية السياسية وبني النقد االجتماعي الذي سابينه االن يفسر ويبني املدى 

  4هابرماس ودريدا عن احداث سبتمرب واالرهاب العاملي. الفكري ملساهمات

بارزة يف املنطق وفلسفة الرياضيات  كان رسل، وهو شخصية فلسفية

وامليتافيزيقيا، احد اهم الناشطني السياسيني العاملني يف املشهد الدولي. وشمل 

 تاريخ انشغاله السياسي معظم القرن العشرين بدء من الحرب العاملية االوىل

حتى املراحل املتاخرة من الحرب الباردة. وهو داعية للسالم قضى ستة شهور يف 

وخالل العشرينات والثالثينات كتب كتبا كثرية الهبت  1918السجن عام 

وحول نظم التعليم ، وخواء مؤسسة الزواج، واثارت الجدل حول الحرية الجنسية

عضوا منافحا لحملة نزع  1950املتطورة. واصبح بعد منحه جائزة نوبل لالداب

االسلحة النووية. وساهم يف انشاء منتدى السالم االطلنطي املخصص لبحوث 

السالم ومؤسسة رسل للسالم املكرسة لدراسة نزع االسلحة والدفاع عن 

اول محكمة دولية  إلنشاءقادت جهود رسل  1966. عام املضطهدةالشعوب 

اعتربت الواليات املتحدة لجرائم الحرب وسميت هذه املحكمة باسمه وقد 



 

 1970مسؤولة عن االبادة البشرية يف حرب فيتنام مما ادى لتجريمها. ومات عام 

 .92عن عمر 

فهم وادرك ان املشاركة العامة  ألنهلناشط السياسي ل ارسل نموذجيمثل 

املجتمع هي مساهمته الفردية لقضايا ملحة معينة. قد يختار الناشط  بأمور

رية، باملعنى الذي احاول تخصيصه وتعينه، االشرتاك بالسياسة السياسي وبح

والذي يدعوه الختيار القضايا التي يتدخل فيها مساندا او معارضا. ان االفرتاض 

املسبق لكل هذه الخيارات يعني قبول مفهوم الليربالي عن الحرية "عش ودعه 

للعمل والتفكري يعيش "والتي فيها يمنح الشخص قوة السلطة الذاتية املستقلة 

 .خارج القيد االجتماعي

ن شرط الفاعلية السياسية عند رسل هو ان يمنح التاريخ الفلسفة نفس إ

. وبربطه املعرفة بالتجربة، بدت ألفرادهالحرية السلبية التي يمنحها املجتمع 

لرسل انها التوجه الوحيد الذي  ( Empiricism )اي املنهج التجريبي التجريببية

الفلسفة مستقلة عن الضغوطات التاريخية. " التجريبية هي الفلسفة  يضمن بقاء

"بسبب ان الديمقراطية  5الوحيدة التي تمنح الديمقراطية املربر النظري ".

يتطلبان تشويه الحقائق لصالح النظرية."  والتجريبية)املرتبطتان ارتباطا وثيقا( ال

ض ونظرية كوبرنيكوس خذ مثال الجدل بني نظرية بطليموس عن مركزية االر 6

نعرف ببساطة ان بطليموس كان ، عن مركزية الشمس. من خالل املالحظة



 

مخطئا وكوبرنيكوس محقا. يؤكد رسل ان مسؤولية الفلسفة "حسبما تدرس يف 

جامعات العالم الدمقراطي الغربي هي، يف االقل يف النية، جزء من طلب املعرفة 

ن الفصل املطلوب يف العلم ولكنه غري ساعية يف الوقت نفسه اىل نفس النوع م

 7املرغوب من قبل السلطات، للوصول اىل استنتاجات تكون مرضية للحكومة." 

تكمن تخصصية مشاركة الفيلسوف، بالنسبة للناشط السياسي من طراز  

رسل، يف مشاركة املجتمع بادواته التحليلية ومساعدته على التفكري الواضح حول 

عقدة وتمييز الحجج الصالحة من الطالحة ودعم الخرية منها القضايا الشائكة امل

ومقارعة الشريرة. يف السنوات الحالية نرى نعوم تشومسكي كناشط سياسي 

يتبع خطى رسل باالنغماس يف قضايا املجتمع وقد كتب كتابا وجيزا عن احداث 

 . 8سبتمرب.

ان تعريفا والتزامها السياسي يعرضان ويقدم أرندت  ويف املقابل، فان حياة  

وهي احدى مفكري القرن العشرين ، مختلفا لنشاط لفيلسوف يف املجتمع. وكانت

السياسيني البارزين، قد عانت مباشرة اثار صعود النازية يف املانيا والتي هربت 

منها اىل امريكا. ويف عامها الثالث والعشرين قدمت اطروحتها للنشر. القي القبض 

واعتقلت مع امها واستجوبها الشرطة الكثر 1933 عليها بعد حرق الرايشتاغ عام

من اسبوع. بعد اطالق سراحها هربت عرب تشكوسلوفاكيا وسويسرا اىل باريس 

حيث قضت سبع سنوات تعمل للمنظمات اليهودية التي سهلت ارسال االطفال 



 

تزوجت ثانية من املاني يساري غري يهودي والذي كان  1940اىل فلسطني. يف عام 

وقبل انقضاء . سراحه للتو بعد فرتة شهرين من املكوث يف معسكر اعتقالقد اطلق 

السنة كانت مع امها يف معسكر العتقال النساء ومنه هربت والتقت زوجها ثانية 

وركبت السفينة من لشبونة اىل نيويورك. اثناء اقامتها يف نيويورك نقدت تركيز 

كانت احدى القضايا التي  بدال من اوروبا: ونيالحركة الصهيونية على فلسط

واىل  1933ساندتها هي تشكيل جيش يهودي يقاتل اىل جنب الحلفاء. من عام 

حيث اكتسبت الجنسية االمريكية وصفت نفسها انها شخص "بال  1951

 . ودرست يف عدة جامعات امريكية وساهمت يف الصحافة 69جنسية". ماتت بعمر 

 

رسل، هو تعقب املعرفة الالمحدود بزمن، اذا كان االلتزام االول للفلسفة، عند 

القوانني البشرية واملؤسسات البشرية  هو أرندت  فااللتزام االول للفلسفة عند 

ال تعني الحدود  أرندت  التي تتطور عرب الزمن. ومثل هذه القوانني بالنسبة ل

بني املصلحة الخاصة وبني املصلحة العامة بل تهتم ايضا بوصف العالقات بني 

 Origins of ( واصول الشمولية1944. يف كتابيها الحالة البشرية)املواطنني

Totalitarianism (1958)  الضعف الكبري للقوانني  إلدراكحاجة الفلسفة  أرندت  تؤكد

البشرية واملؤسسات البشرية التي تراها ازدادت باضطراد مع انطالق الحداثة 

، فهمت مسؤوليتها الفلسفية التي اعتربتها نموذجا فكريا وتاريخيا. وبهذا املعنى

تقويم التحديات الخاصة التي تواجه الفكر من قبل  -من حيث نقد الحداثة

 .التاريخ االوربي الحديث وفيها يظهر مفهوم الشمولية بانه التحدي االقصى



 

 

وعلى نقيض الطغيان الذي يؤدي للفوضى، لم تسد حالة الفوضى النظامني 

قرن العشرين، الستاليني والنازي. بل على با يف منتصف الوالشموليني يف اور

االصح انهما دعما وعززا القوانني القاسية التي طرحت بصورة قوانني طبيعية 

]القوانني الطبيعية للتفوق العنصري[ او بصورة قوانني تاريخية]القوانني 

فالشمولية هو خطر سياسي  أرندت  االقتصادية للصراع الطبقي[. يف قراءة 

علمانية  بأيدولوجية، ع القهر واالكراه املنهجي املتعسفحديث والذي يجم

"فالرعب الشمولي" الذي مورس يف معسكرات االبادة ويف القوالغ لم  9شمولية. 

باملقابل، فجوهر الرعب ليس  10يكن الوسيلة بل هو "جوهر الحكومة الشمولية." 

التحديد الغاء هو الغاء واستئصال االختالف عند الناس، وب قتل املخالف بقدر ما

فرديتهم وقدرتهم على العمل املستقل ذاتيا. ان احتكار السلطة الذي سعت اليه 

النظم الشمولية "يتحقق ويدام فقط يف عالم االنعكاسات املشروطة، عالم الدمى 

املتحركة بدون ادنى اثر من العفوية. وبما ان موارد االنسان متنوعة وواسعة، 

 11ط حني يصبح من جنس الحيوان." فيسهل التحكم به بالكامل فق

بانها جوهر هوية النظام  أرندت  التي طرحتها ، االختزاليةؤية والنظرة التشي  

تقتصر على ضحايا القتل الجماعي يف معسكرات االعتقال والقوالغ  الشمولي، ال

بل انها مطلوبة من قبل املنفذين ايضا. ويف جوابها عن السؤال الذي وجهته لها 

لتغطية محاكمة النازي الهارب ادولف ايكمان الذي  1961رك عام مجلة نيويو

القي عليه القبض من قبل املوساد يف االرجنتني واحضر اىل اسرائيل للمحاكمة 



 

يف القدس عن صمتها الطويل الذي فرضته على  أرندت  حيث اعدم؛ خرجت 

ا ماغنز نفسها حول "املسألة اليهودية" منذ انشاء دولة اسرائيل وفشل جهود يهود

اتحاد فدرالي دمقراطي بني دولتني يف فلسطني. واعيد مراجعة  لتأسيس

على وصف ايكمان انه  أرندت  وفيها ركزت  12املراسالت ونشرها يف كتاب، 

من افعاله االجرامية.  أليشخص بليد لم يتعلم من الزمن رافضا التدقيق النقدي 

للعامية وعدم الكره الظاهري  استخدامه -بدى ايكمان يف تصرفاته العادية الطائشة

( انه تجسيد "البتذال أرندت  لها)اي ل -لليهود واالفتخار بكونه مطيع للقانون

 .13الشر وتفاهته." 

بال شك ان ايمانها بان الفلسفة تدور حول تبني جو سياسي صحي سليم 

عكست الحاجة  -متشكل من املشاركة العامة والتنوع البشري واملساواة -ورعايته

الخسارة ، حة لردها الشخصي عن الرعب الشامل: رد مبعثه املحنة، التهجرياملل

من االغريق. منذ  أرندت  واملنفى. ومع ذلك، فهو ايضا عالمة التجاه قديم ورثته 

سقراط، احتضنت الفلسفة التوتر والقلق الشديد ولكنه املثمر بني الفعل وبني 

 .تأمليةعلة وبني حياة بني حياة فا، بني الزمن وبني االزلية، التامل

 الفلسفة وصدمات تاريخ القرن العشرين -3

مع االختالف الواسع يف منهجيهما الفلسفي، يبدو ان هابرماس ودريدا 

ينظران لاللتزام  وعلى خالف رسل، ال أرندت  . فهما مثل أرندت  يتبعون نموذج 



 

او  تأجيلهالسياسي على انه مكمل اللتزامهما بالفلسفة وهو خيار يمكن قبوله، 

رفضه معا. فكالهما وجد الفلسفة واعتنقها يف سياق صدمات ومحن التاريخ 

االستعمار والنظم الشمولية واملحرقة. ولذلك تجري : االوربي للقرن العشرين

 .مشاركتهم ملوضوع احداث سبتمرب واالرهاب العاملي يف نفس االتجاه

لى التوالي( وكانا ع 1930و 1929ولد هابرماس ودريدا بفارق عام بينهما )

مراهقني خالل الحرب العاملية الثانية. عاش هابرماس يف املانيا تحت القبضة 

 .الهتلرية بينما عاش دريدا يف الجزائر ايام كانت مستعمرة فرنسية

يتذكر هابرماس حالة الصدمة الذي وجدها واصدقاءه انفسهم حني علموا بفظائع 

وبالتالي يف سلسلة االفالم الوثائقية. "اعتقدنا النازيني يف محكمة نورمبورغ 

وكان التحدي بخصوص كيفية 14بحتمية وضرورة التجديد الروحي واالخالقي ". 

 15تحقيق تجديد اخالقي يف بلد ذات "ماضي استعصى على الفهم والتحليل "

موضع بحث وتحقيق عند هابرماس طوال حياته والذي تابعه بشغف واواله اهمية 

ية من جهة كونه فيلسوف ومن جهة كونه مثقفيهتم بشؤون املجتمع. استثنائ

كانت املهمة ضخمة بحيث يحق للمرء التساؤل كيف انه رفض عروضا اكاديمية 

كثرية جاءته من خارج بالده فلم يغادر املانيا ويلغي "املسالة االملانية" من مركز 

تقاداته العاملية. وعدم حياته وفكره. واخريا، موقفه قد يكون معقوال من وجهة اع

مغادرته املانيا ابدا قد اكربت اعجابي به. ويمثل الدور الحاسم الذي اداه اثناء 

  .دليل مقنع لعمق التزام هابرماس بقضايا املجتمع (Historikerstreit)املناظرة التاريخية



 

 

ئم يف منتصف الثمانينات بدأ عديد من من املؤرخني االملان التشكيك " بتفرد" جرا

النازية وبالتالي فتحوا الباب لقراءة تصحيحية تهدف ملساواتها مع مأسي ونكبات 

ضد  باألخصسياسية اخرى يف القرن العشرين. وقد استشاط هابرماس غضبا 

املؤرخ الربليني ارنست نولت الذي اشار اىل ان "النقص الواضح يف املراجع واملصادر 

 أليتريد االعرتاف  تعرف او ال صادر العن االشرتاكية القومية يبني ان هذه امل

باستثناء تقنية الغاز، قد ورد كثريا يف مصادر ، عمله النازيون الحقا ءشيكل ، مدى

. يدعي نوتل ان املحرقة تتساوى اساسا مع 16تعود لبداية العشرينات"

 ".التصفيات الستالينية وحتى العنف البلشفي، "باستثناء استخدام الغاز

 

تلك املناسبة هو الصوت االكثر صراحة ضد تطبيع املاضي  كان هابرماس يف

االملاني ودفاعا عن حاجة املانيا املطلقة للتعامل مع الجانب املظلم من ماضيها. 

أشار اىل ان "االنكار" ملواجهة حقيقة النازية كان موجودا يف االمة عند سقوط الرايخ 

جهة نظر جيله، قائال" قد الثالث. واشار ايضا اىل خطر هذه االنكار حني وصف و

كرب االن احفاد اولئك الذين كانوا عند نهاية الحرب العاملية الثانية شبابا غري 

بغض  ألنهقادرين على تحمل الذنب الشخصي. ولم تصبح الذاكرة بعيدة جدا " 

"صور ارصفة التفريغ  -النظر عن البعد الذاتي، التزال نقطة انطالقها هي نفسها 

فقط مع  يال تأتالذنب ليس ببساطة فرديا واملسؤولية .  17يف اوسشفتز." 



 

 االختيار الشخصي؛ فهذه مسالة يشرتك بها كل من هابرماس ودريدا النهما مثل 

 .بعد املحرقة من فالسفة ما أرندت 

يوضح هابرماس كيف ان الذنب واملسؤولية متداخلة يف سياق تعاملنا 

ج تنجشتاين، يسمي هذا السياق" الحياتي اليومي مع بعضنا االخر: مقتبسا لودي

 ."شكال )من اشكال( الحياة

هنا الحقيقة البسيطة هي ان االجيال الالحقة قد كربت ونمت ايضا من 

رحم شكل الحياة الذي كانت فيه تلك)االحداث( ممكنة. ترتبط حياتنا الخاصة 

 بسياق الحياة التي كان فيها وقوع اوسشفتز ممكنا ليس بسبب الظروف الطارئة

ولكن بسبب داخلي. إن شكل حياتنا مرتبط بشكل حياة اباءنا واجدادنا عرب 

 -شبكة من االعراف االسرية واملحلية والسياسية والفكرية الذي يصعب تفكيكها

نكر لهذا يستطيع احدنا ان يت يعني عرب وسط تاريخي جعلنا مانحن عليه االن. ال

متداخلة ومحبوكة بال انفكاك وكأملان  كأفرادالن هويتنا ، الوسط ويهرب منه

 .18معها

يجب االفرتاض ان هابرماس يعطي اولوية للدور التكويني  ومع ذلك ال

بهذا يعمل اما على تقليل اهمية املشاركة الفردية يف الحقل  ألنهللتاريخ ويربزه، 

السياسي او االعتقاد باكتسابنا الهوية السياسية ذاتيا من التقليد والعرف املتكون 

خيا. بل على العكس، خصوصا يف سياق الهوية الوطنية االملانية، نجده يدافع تاري



 

املعتمدة على ، عن فكرة الوطنية الدستورية؛ الن بمثل هذه الوطنية وحدها

االتحاد الحر بالدستور من جانب املواطن، تستطيع اقامة اتحاد وطني تقدمي. 

نفسهم كأمة فقط على بالنسبة لهابرماس انه امر اساسي ان يفهم االملان ا

قبل  يسميه بالعكازات ما اساس والءهم لدستورهم الجمهوري بدون التعلق بما

 . 19السياسية للقومية ومجتمع القدر والحظ."

من مدرسته  1942عانى دريدا وشهد هذه العكازات مباشرة عندما طرد عام 

عاش وترعرع يف اعدادية بني عكنون املوجودة يف دير قرب البيار يف الجزائر حيث 

حتى التاسعة عشرة من عمره ليس بسبب سلوكه املشاكس بل تطبيقا لسياسة 

عرقية يف فرنسا ومستعمراتها. ظهر االنتماء والهوية عند دريدا كمجموعة من 

"اسمر وعربي  1942، فالشاب الذي طرد عام بألمالحدود غري املستقرة. واذ يتذكر 

حتى اباءه  له اي فرد ادنى سبب وال يهودي لم يفهم شيئا عما حوله ولم يشرح

يوضح تكوين دريدا تحدي الوجود عند حدود املساحات املتعددة:  20والاصدقاءه."

اليهودية واملسيحية، اليهودية واالسالم، اوربا وافريقيا، فرنسا االم ومستعمراتها، 

 .البحر والصحراء .وهو نفس التحدي الذي يمثله دريدا للفلسفة

توضح  -زمن اي طرده من املدرسه –ذكر استعمالها يف ذلك الوقت واللغة التي يت

 :تعدد االصوات



 

ليس ، نسمع الختان بل التعميد نادرا ما، نييف اسرتي وبني اليهود الجزائري

)التغيري الثقايف(  بار ميتزفاه بل " العشاء الرباني" وكان من نتائج عملية التثاقف

من حوادث غري مؤكدة، شعرت بها ، كاملاملدمرة، انني عانيت دائما وبوعي شبه 

غري "كاثوليكي"، عنيف، بربري متصلب، "عربي"، مختون، منغلق، ، على هذا النحو

 .21ومتحمل سرا تهمة القتل الطقوسي.

يف ذلك الوقت ولبقية حياته، تفرعت كل كلمة اىل شبكة من ، بالنسبة لدريدا

با ماكان هدف وغاية مداخالته السياقات التاريخية والسياقات النصوصية. وغال

السياسية هو تبيان وكشف تلك القارات املخبوءة. وطاملا نستعمل اللغة بال 

انعكاسية، نبقى غري واعني بها)اي باملجاهيل( تماما ؛ الن املشكلة يف حالة هذا 

اننا نعيد عدد من االفرتاضات ، الجهل املبارك هو، انه باالعتماد عليها)املجاهيل(

 ..رية التي لسنا بها واعنياملعيا

يحتاج لتوضيح:  خذ الكائن البشري مثال، فمعظم الناس يفرتض انه امر ال

الكائن البشري هو فرد من النوع البشري. املشكلة هي ان كل من "البشر" 

و"النوع" مصطلحات تفرعتا اىل الغاز مبنية تاريخيا التي وسعت وبالتالي عقدت 

نجد ان النوع البشري كما هي حالة ، بارة. فمن جهةبال نهاية املدى الداللي للع

كل االنواع، مكتوب ومنقوش باطار التاريخ التطوري: ان مسالة متى اصبحنا بشرا 

تعتمد على مبدا التصنيف الذي نتبناه والذي يكون نظريا مختلفا عما هو عليه 



 

لفرد او ومن جهة اخرى، ان صفة "بشري" التي تصاحب اما فكرة الكائن ا 22اصال.

هل يعني ان نتصرف ، النوع كامال تضعنا وجها لوجه مع قضية ماذا يعني "بشري"

يمكننا حتى الشروع يف تناول هذا  كبشر؟ كيف نحدد السلوك البشري؟ ال

 .السؤال دون االشارة اىل فكرة الطبيعة البشرية، بشريتها او عدمها

انت مشاركة دريدا ك 23. 1968هذا السؤال مهم وحرج لرد دريدا عن احداث 

العظيم واالضطراب السياسي متعلقة  ياأليديولوجلتلك الحقبة من الصراع 

بمسالة اي مفهوم من الوجود البشري هو حقا يف خطر. بدأت تأمالته عرب 

استجواب" االنثروبولوجية " التي راها تسود املشهد الفكري الفرنسي والتي 

. (anthropos)  لإلنسانباملثل االغريقي النزعة االنسانية املرتبط  بإرثسلمت جدال 

ظلت النزعة االنسانية، بدءا من عصر النهضة االيطالي وحتى التنوير، مخلصة ملا 

يسميه دريدا "وحدة االنسان." ليس هناك "علوم انسانية" بدون االيمان بمحاولة 

 ."انسانية" فريدة ومتميزة والتي تستوعب "االنسان" كمفهوم

الحرب العاملية الثانية، أراد الفالسفة الوجوديون مثل سارتر طرح يف اثناء ويالت 

سارتر اعادة تعريف  ورأىوعرض نسخة جديدة من النزعة االنسانية التقليدية. 

 االنسان من حيث "الحقيقة البشرية" والتي عنى بها ان املوضوع البشري ال

وضوع وبني العالم منح هذا االعتماد املتبادل بني امل 24يمكن فهمه بمعزل عن عامله.

يف تكوين  السياسية، وبقوة، املسؤولية االخالقية و املسؤولية إلرساءسارتر طريقا 



 

املوضوع نفسه. و بدى ارساء وتثبيت الحقيقة االنسانية يف املسؤولية تجاه عالم 

 .الفرد هو الرتياق الضروري لالانسانية االنظمة الشمولية

لو كان الوجوديون هم اول من طرح السؤال  ومع ذلك، يجادل دريدا انه حتى

عن معنى االنسان، اال انهم لم ينجحوا يف تجاوز املثال الكالسيكي عن وحدة 

"وبالرغم من ان موضوعة التاريخ حاضرة تماما يف خطاب الفرتة،  25االنسان. 

فليس هناك انجازات كبرية يف تاريخ املفاهيم ؛ فمثال نجد عدم دراسة تاريخ 

يحدث كما لو ان العالمة "انسان" ليس له اصل  ءشيالنسان أبدا. وكل مفهوم ا

وموقف دريدا هنا هو ما ان  26وليس له حد تاريخي او حد ثقايف او حد لغوي." 

يعطى مفهوم االنسان حدود تاريخية ثقافية ولغوية، سيصعب حينها االلتجاء 

ريخية اي محاولة كثريا اىل اية براهني اساسية. ستجهض تعددية الروايات التا

رجل مقابل امراة، انساني  -لتاويل وتفسري املفهوم بصياغات زوجية غري مختزلة 

 -ثقافة مقابل طبع -عقالنية مقابل فطرة -انسان مقابل حيوان -الإنسانيمقابل 

 .والتي يف راي دريدا تؤدي لتبسيطات خطرة

خصوصا لجيل ، يتضيف زاوية دريدا بعدا جديدا كامال ملفهوم النقد االجتماع

با من الشمولية ومن وكان عليه ان يعي فشل مثال النزعة االنسانية لحماية اور

هو الحال عند هابرماس، فالذنب واملسؤولية عند دريدا  االبادة الجماعية. وكما

يمكن قصرها على اولئك املتورطني فيها  بالنسبة لفظائع القرن العشرين ال



 

م السياسي للفلسفة ليست قضية خيار مباشرة. وبنفس الطريقة، فااللتزا

شخصي، عند كليهما. وباالنشغال بالفلسفة ينشغل الفرد اليا يف عناء حساب 

منهما ناشط سياسي، بينما كالهما، وان كان بطرق  أيازمانها: وبهذا املعنى ليس 

وهابرماس ودريدا، فااللتزام الفلسفي  أرندت  ناقد اجتماعي. بالنسبة ل، مختلفة

تجاه القوانني البشرية واملؤسسات حيث تتطور عرب الزمن. وهذا  االول هو

االعتقاد يشري اىل انهم من فالسفة مابعد املحرقة. وكان تحديهم املشرتك هو 

كيفية اعطاء دورة ايجابية للركود الثقايف الذي وقع فيه جيل معلميهم بعد تجربة 

 .االربعينات وفظائعالثالثينات  وفظائعاملنفى الشخصي 

من ناحية، يتخذ هابرماس القيمة الكونية للمؤسسات الجمهورية واملشاركة 

الدمقراطية كمعطى، ورثناه من التنوير. وتحدث ضد تطبيع املاضي االملاني قائال " 

بعد اوسشفيتز وعينا القومي يمكن ان يستمد فقط من افضل العادات والتقاليد 

لديه  واملشكلة 27تملكناه نقديا." يف تاريخنا، وهو تاريخ ليس غري مدقق بل اننا 

هي ليست فشل التنوير كمشروع فكري لكن موقفه النقدي االصلي نحو التاريخ 

ضاع فاتحا املجال للرببرية السياسية. من الناحية االخرى، يعتقد دريدا ان الكونية 

تسعى اليه املؤسسات الجمهورية واملساهمة الدمقراطية يف  ) العاملية( هو ما

مضمون فقط اذا كنا منفتحني العتبار كل ، لالمحدود للعدل. وهذا املسعىسعيهم ا

من الجمهورية والدمقراطية، كمؤسسة وكمساهمة، ال كمطلقات بل كبنى تتطور 

 .النظر املستمر إلعادةصالحيتها بمرور الزمن وبذلك فهما بحاجة 
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موا الربجني والبنتاغون، يف رفض االرهابني الذين هاج ةأيديولوجيتتمثل 

هذا النوع من الحداثة والعلمانية املرتبط بالعرف الفلسفي مع مفهوم التنوير. يف 

يصف التنوير مرحلة وحيدة بعينها والتي تزامنت تاريخيا مع القرن  الفلسفة ال

الثامن عشر بل ايضا يصف ترسيخ الدمقراطية وفصل السياسة عن االيمان 

 .ركزت عليه الثورتان الفرنسية واالمريكيةالديني وهو ما 

كتب كانط ان "التنوير هو خروج االنسان من جهله وبدائيته)عدم نضجه وقلة 

خربته( التي يفرضها على نفسه. وبدائيته هي عجزه بسبب استعمال فهمه 

يؤشر التنوير انقطاعا مع املاضي الذي يتوفر  28الخاص دون هداية االخرين." 

استقالل الفرد يف وجه السلطة، اكثر من كونه مجموعة  فقط على اساس

متماسكة من االعتقادات. هذا االستقالل بدقة هو اشارة وعالمة الحداثة. "واذا 

بالنفي غري اننا نعيش يف عصر  فاإلجابةسؤل هل نعيش االن يف عصر تنويري 

 29موجود فيه تنوير." 

كانط، ذكر العالم انه  عام من مقال 200بعد اكثر من  1989شباط  14يف 

يثق املرء قطعا انه يعيش يف عصر تنويري بل يف عصر فيه التنوير  مازال محقا: ال

قيف والرعاية. يف ذلك اليوم اصدر االمام الخميني فتوى ثبحاجة ثابتة من الت

الشيطانية وظل متخفيا تسع  اآلياتموت ضد سليمان رشدي بسبب كتابه 



 

مثلون من الحكومتني الربيطانية وااليرانية حني عقد م 1998سنوات حتى عام 

 .30 يف االمم املتحدة صفقة اللغاء الفتوى

التنوير ليس مسالة نظرية فحسب بل يتضمن  إلرثومواجهة الفيلسوف 

تشعبات سياسية دقيقة. ومثل كثري من الفالسفة الذين نضجوا يف الثمانينات 

هابرماس يدافع عنه  تنوير:اعتقدت ان هابرماس ودريدا مختلفان بحدة تجاه ال

ودريدا يرفضه. ثم ادركت ان هذه هي صورة منحرفة الن الهوس الفكري لتلك 

 هو املتهم الرئيسي. ومثلما ال -بعد الحداثة الصراع بني الحداثة وبني ما -الحقبة

كذلك نجد ، يمكن انكار اتصاف هابرماس بالحداثة وبالقيم السياسية للتنوير

 .31 تلك السنوات بان دريدا مفكر ضد التنوير. خطأ االدعاء السائد يف

التي تعزى وتنسب للفلسفة  32يسري هابرماس يف خطى النظرية النقدية

وظيفة تشخيصية لعلل املجتمع الحديث وللخطاب الفكري الذي يؤكد تمردهما 

ويربر اهدافهما وبواعثهما. وكما هو الحال يف املمارسة الطبية السريرية، 

سبة للنظرية النقدية هو ليس مغامرة تخمني وتنظري بل هي فالتشخيص بالن

تقويم موجه نحو امكانية العالج. ومثل هذا التقويم يسبغ على الفلسفة عبء 

وامتياز املسؤولية السياسية. ان االعتماد املتبادل بني النظرية وبني املمارسة هو 

عتاق وتعتربهما احدى بديهيات النظرية النقدية؛ التي تركز على التحرر واالن

مطلبا لتحسني الوضع البشري الحالي. ويسمي هابرماس هذا املطلب "بمشروع 



 

الحداثة غري املكتمل". ويتطلب هذا املشروع الذي بدأه كانط ومفكرون اخرون من 

)اي املبادئ(  ألنهاعامة شاملة  االيمان بمبادئ تكون صالحيتها، عصر التنوير

ويف املقابل، نجد ان االرضية الفكرية  ..وثقافيةتجري وتتم عرب تنوعات تاريخية 

لتفكيكية دريدا مدينة كثريا لفكر القرنني التاسع عشر والعشرين الذي بناه 

  نيتشه وهيدجر وفرويد. 

بالنسبة لدريدا فان كثري من املبادئ التي عزى لها العرف الغربي صالحية 

تفرض مجموعة معايري تفيد تحتل كل ما نشرتك به او نامل له. بل  شاملة كلية ال

بعضا وتضر اخرين اعتمادا على السياق واملضمون. بالنسبة لدريدا، فتعيني 

الحدود التاريخية منها والثقافية ملثل هذه املبادئ هو شرط سابق العتناق مطلب 

والسياسة له  لألخالقالتنوير يف العدالة والحرية للجميع. ومع ذلك فمنهج دريدا 

والذي هو خارج حدود ، ه املسؤولية امام التغاير واالختالفبعد اضايف: يسمي

الوصف ويكون مستبعدا وصامتا. وهذا االحساس باملسؤولية، بالنسبة له، يفصح 

 .)الكونية( املرتبط بالتنوير ويبني مطلب العاملية

ويف الحوار املعروض يف الكتاب سيقتنع املرء ان هابرماس ودريدا يشرتكان يف 

 ألنهحيازهما للتنوير. والفرق يف مناهجهما ليس فرقا تاريخيا فقط )والءهما وان

يبني عالقتهما بالتاريخ( بل هو تصوير للغنى والتنوع الدال ان الفلسفة هي 

يف صلب املوضوع  ألمرالوحيدة القادرة لعرض وتفسري اللحظة الراهنة. وهنا نعرض 



 

تنوير ويف الدمقراطيات ونعني به التسامح، الذي هو مفهوم رئيسي يف كل من ال

 .33الغربية. 

يشدد دريدا على االصل املسيحي املتميز لفكرة التسامح التي تجعلها اقل 

حيادية كمفهوم سياسي واخالقي مما هي فعال. ان االصل والرتكيز الديني لفكرة 

التسامح يجعلها االثر املتبقي من االيماءة السلطوية والذي يكون فيه االخر ليس 

وربما ذائب يف املجتمع ومندمج فيه، واسي فهم ، بل تابع مكافئكطرف مقبوال 

شكل من اشكال االحسان. وهو  ءشياختالفه فعال." حقا التسامح هو قبل كل 

لذلك احسان مسيحي وان استخدم اليهود واملسلمني هذه اللغة ايضا.... اضافة 

باطاتها البيولوجية للمعنى الديني املتسامح... يجب ان نتذكر ايضا مضامينها وارت

والوراثية او العضوية. ففي فرنسا استعملت عبارة "حد التسامح " لتصف الحد 

عمال  بأيةالذي وراءه ليس من اللياقة الطلب من املجتمع او االمه الرتحيب 

ههم." ان فكرة التسامح بالنسبة لدريدا غري مالئمة شاب اجانب ومهاجرين وما

الشديدة، وجذورها  سة العلمانية. ان نربتها الدينيةومناسبة الستعمالها يف السيا

 .  34يهزم اي ادعاء للكونية.  لإلحسانالعميقة يف املفهوم املسيحي 

ودريدا وهو متيقظ لكل حقائق اللغة يشري انه ليس مصادفة ان يصادر 

الخطاب البيولوجي مفهوم التسامح ليشري للخط الواهن بني االندماج وبني 

ال مع نقل االعضاء وادارة االالم، فان حد التسامح) التحمل( الرفض. وكما هو الح



 

توازنه قبل ان  إلدامةيعني ويشري اىل التحمل بانه الحد االقصى لصراع الكائن 

التسامح هو عكس الضيافة التي يشري اليها دريدا كبديل. وهنا فالفرق بني   ينهار

داللة بل انه يشري اىل املهم التسامح )التحمل ( وبني الضيافة ليس فرقا يف دقة ال

يف منهج دريدا يف االخالق والسياسة: االلتزام الفريد الذي يملكه احدنا تجاه 

 .خرآلا

ارحب بك يف ، تعني دعوة كهذه]انا ادعوك لكن الضيافة املطلقة او غري املشروطة ال

ة بيتي شريطة ان تتكيف لقوانني ومعايري بلدي واعرايف وذاكرتي وهكذا[. الضياف

الضيافة نفسها مفتوحة او انها سلفا مفتوحة لشخص ما ، املطلقة او غري املشروطة

شخص يصل كزائر غريب، كوافد جديد غري  ألينتوقع قدومه وال هو مدعو،  ال

موافقة دريدا عن الضيافة بدل التسامح  .معرف وغري مرئي، باختصار االخر تماما

كانط عن مسالة الضيافة يف اطار )التحمل( هو اعادة معقدة لنص اساسي طرحه 

 .35العالقات الدولية. 

مفكر ضد التنوير وله  -بعد الحداثة الذين فسروا دريدا على انه فيلسوف ما

سيتسعملون تفكيكيته للتناول العاملي للتسامح دعما لهذه  -ميل نحو النسبية

دود وعلى العكس، بالنسبة لدريدا، فتعيني الحدود التاريخية و الح36الحجة. 

الثقافية ملفاهيم محايدة ظاهريا من الرتاث التنويري مثل التحمل تمتد وتتجدد 

يتطلب النقد االجتماعي واملسؤولية االخالقية  37اكثر من ان تشوه برنامجها. 

مواجهة تحديات زماننا الكونية النوعية تفكيك املثل االجتماعية املحايدة  ألجل



 

ة. وبعيدا عن تقليص مطلب العدالة والحرية مثل الهيمنة الخطري، الزائفة كذلك

 .العاملية، فالتفكيكية تجدد هذا الطلب

باملقارنة، نجد ان هابرماس يقف بالتسامح على الجبهتني االخالقية 

والقانونية. ودفاعه عن التسامح ناتج من مفهومه للدمقراطية الدستورية بانها 

صال حرا وغري قسري وتكوين املوقف السياسي الوحيد الذي يمكنه ان يوفر توا

االجماع العقالني. يقول صحيح ان للمصطلح اساس ديني ومن ثم تملكته 

السياسة العلمانية يف خطابها. واالكثر من هذا، ان التسامح بحد ذاته احادي 

"من الواضح ان حد التحمل والذي يفصل ما اليزال "مقبوال" عن غري : الجانب

قبل السلطة القائمة". ولكن يف رايه يتم تحييد املقبول، قد اسس اعتباطا من 

احادية التسامح اذا ما طبق التسامح يف اطار النظام السياسي التشاركي كمثل 

تلك االنظمة يف الدمقراطية الربملانية. يف رد مباشر على دريدا اثناء حوارنا قد 

 :وضح هذه املسالة

باشرة ملفهوم التسامح تقع من هذا املثال يمكن ان نتعلم ايضا ن التفكيكية امل

الن الدولة الدستورية تناقض بدقة البديهة التي منها يشتق املعنى ، يف اشكالية

السلطوي للمفهوم التقليدي للتسامح. يف املجتمع الدمقراطي الذي افراده يمنحون 

يرتك مجال للسلطة ان تقرر  بصورة تبادلية لبعضهم البعض حقوق متساوية، ال

اساس حقوق املواطن  يجب التسامح معه. وعلى حدود ماوبصورة احادية 



 

املتساوية من االلتزام املتبادل للبعض االخر، الاحد يمتلك امتياز تحديد الحدود 

 ..يفهمونه ويعتقدونه قيميا املتسامح من وجهة نظر ما

ينطبق االعرتاض الذي يوجهه هابرماس اىل دريدا وتفكيكيه لفكرة التسامح 

يمكن  الدمقراطية التشاركية الفعالة. وفيها ال: د جداعلى موقف سياسي محد

ويبدو ان العوملة قد غريت ظروف  .للتسامح ممارسته على انه سلطة االقوى

ومعنى التشارك اقتصاديا وسياسيا. من يشارك يف ماذا؟ واذا صح ان طرقا كثرية 

جهة للمشاركة قادمة ومفتوحة، فلماذا نجد ان حد التسامح يرتاجع خصوصا من 

الذين دخلوا املنتدى العام كمشاركني فيه؟ هل نعرتف ان العوملة تنشر وهم 

التشارك اكثر منه حقيقة التشارك الكوني؟ هل العالم االول الغني صادق يف 

 تقديم وتعزيز نفسه على انه متسامح؟ ماذا يجب علينا العمل مع مفهوم التسامح؟

 

ات؛ إذ تبدو له مقولة عدم التسامح يتجه هابرماس للحداثة لريد على هذه التحدي

ظاهرة حديثة على وجه التحديد.  -ويعتقد ان االصولية هي تجسيد له -الديني 

يفهم هابرماس الحداثة مثلما يفهمها كانط انها تغري يف موقف االعتقاد اكثر من 

كونها مجموعة متماسكة من العقائد. يشري موقف اعتقادي ما اىل طريقة اعتقادنا 

عالقة باي نص معني او باي  لألصوليةنعتقد به؛ لذلك ليس  ما يشري اىل مااكثر م

عقيدة دينية بل جل همها هو كيفية االعتقاد وصوريته. سواء ناقشنا اعتقادات 

االصولي االسالمي او املسيحي او الهندوسي، فنحن نتكلم عن ردود الفعل 



 

االصولية ، الخصوص العنيفة ضد الطريقة الحديثة لفهم الدين وممارسته. بهذا

ليست عودة بسيطة اىل طريقة لالرتباط بالدين سابقة على الحداثة: انها 

 ..مرعبة تجاه الحداثة ينظر اليها كتهديد اكثر من كونها احتمال للتهديد استجابة

ويسلم هابرماس بان كل عقيدة دينية تعتمد على نواة دوغمائية لالعتقاد؛ 

بدء الحداثة، "على االديان ان تخرج من صفتها  واال فلن تستوجب االيمان. ومع

الجامعة العاملية وان تخرج كذلك من القبول السياسي لعقيدتها" لكي تتعايش 

املتعدد. ان التحول من موقف االيمان قبل الحداثة اىل موقف االيمان  عاملجتممع 

دعم العاملية. هذه هي االديان التي ي لألديانبعد الحداثة الحديث كان تحديا 

ادعائها للحقيقة مواقف سياسية بدى " محيطها يضطرب خارج حدودها". تقرب 

الحداثة االمم املختلفة وتتسبب يف زيادة التعقيد االجتماعي منه والسياسي 

بحيث يتعذر تقبل واستساغة الدعوات املطلقة. "يف اوروبا نجد ان تشظي العقائد 

مكانها غري  تتأملقائد الدينية ان وانقساماتها وعلمنة املجتمع قد اجرب هذه الع

االستثنائي ضمن الخطاب العاملي املشرتك مع االديان االخرى واملحدد باملعرفة 

 ."العلمية

سرعت العوملة رد الفعل الدفاعي والذي صاحب الخوف مما يعرفه هابرماس"    

قول ننكر، ي االقتالع العنيف لطرق الحياة التقليدية" والتي اتهمت بها الحداثة. ال

هابرماس" ان العوملة قسمت املجتمعات العالم اىل رابح ومستفيد وخاسر". "بهذا 

املعنى اعترب العرب الغرب بكامله كبش فداء لتجربتهم الخاسرة." على املستوى 



 

النفسي تخلق مثل هذه التجربة مجاال مناسبا لوجهة عاملية مستقطبة والتي فيها 

الغربي،  للتأثرياومة القوى العلمانية تهدف القوى الروحية املختلفة اىل مق

وللتخلص من مثل هذا االستقطاب الخطري بني الاخالقية الغرب وبني الروحية 

الدينية، يدعو هابرماس اىل نقد ذاتي جدي من طرف الثقافة  لألصوليةاملزعومة 

 اذا كانت الرسالة املعيارية التي تصدرها دمقراطيات الغرب الليربالي ألنهالغربية. 

 .هي النزعة االستهالكية فقط فستنمو االصولية نموا مطردا

والعالقة بني االصولية وبني االرهاب يتوسطها العنف الذي يفهمه هابرماس انه 

مرض من امراض التخاطب والتواصل البشري. يبدا حلزون العنف على هيئة 

اىل انهيار  املنضبطحلزون للخطاب املشوه الذي يقود عرب االرتياب املتبادل غري 

سببه عدم  -التخاطب والتواصل". على ان الفرق بني العنف يف املجتمعات الغربية

وبني العنف يف الثقافات االخرى هو اننا  -املساواة االجتماعية، التمييز والتهميش

لئك الذين اصبحوا معزولني ومنقطعني يف البداية عن بعضهم أو نجد يف االخرية "

مشاركني  كأفراديعرتفون بالبعض االخر  ه منهجيا " الاالخر عرب التخاطب املشو

يفعل االطار القانوني للعالقات العاملية شيئا يف طريق فتح قنوات  يف املجتمع. وال

نحتاجه هو تغري يف التفكري والعقلية "الذي يتم من خالل تحسني  جديدة الن ما

لثقة يف ظروف املعيشة ومن خالل التحرر من االضطهاد والخوف. يجب بناء ا

املمارسات اليومية التخاطبية وبعدها فقط يمكن مد تنوير فعال اىل وسائل 



 

على بديهيات ثقافتها  بالتأثرياالعالم واملدارس والبيوت ويجب ان تفعل هذا 

 .االساسية

ان عالج اضطراب التواصل املنهجي املؤدي للعنف بني الثقافات هو اعادة بناء 

يمكن ان تتم يف ظل سيادة والخوف  ناس والتي الصلة اساسية من الثقة بني ال

واالضطهاد. وتعتمد مثل هذه الصلة على تحسني الظروف املادية والثقافة 

يستحيل  ألنهالسياسية حيث يجد االفراد انفسهم متفاعلني مع بعضهم االخر 

 .بغياب ايا من هذين العاملني فهم االخر والتعرف عليه

ج علل الحداثة، بما فيها االصولية واالرهاب، اما عند هابرماس، العقل يمكنه عال

 رأي دريدا فهو انه يمكن كشف وتعيني هذه االمراض املدمرة وتشخيصها ولكن ال

، تكون العوامل املمرضة فبينماالتغلب عليها.  يمكن عالجها والتحكم بها كاملة او

ل عند هابرماس، معنية بالسرعة التي فرضت بها الحداثة نفسها ورد الفع

الدفاعي الذي الهبته يف طرف الحياة التقليدية، يرى دريدا ان رد الفعل الدفاعي 

بالنسبة له عرض من اعراض اضطراب املناعة  فاإلرهابيأتي من الحداثة نفسها. 

الذاتية التي تهدد حياة الدمقراطية التشاركية والنظام القانوني الذي يوافق 

االبعاد الدينية وبني االبعاد العلمانية.  ويؤمن عليها وامكانية الفصل الحاد بني

الدفاعية املفرتض انها  ليةلألتتضمن حاالت املناعة الذاتية االنتحار الفجائي 

تحمي الكائن من العدوان الخارجي. من وجهة نظر هذا التحليل الجدي، فان 

 .تحذير دريدا هو التقدم ببطء وصرب يف البحث عن عالج



 

 

هي ان ذلك النوع من االرهاب العاملي وراء هجمات اطروحة دريدا يف الحوار 

سبتمرب ليس العالمة االوىل الزمة املناعة الذاتية بل هو ليس اال الظهور الحديث 

له وتجليه. خالل الحرب الباردة، قامت الدمقراطيات الحرة الغربية بتسليح 

انة وتدريب اعداءها املستقبليني بطريقة شبه انتحارية. وأدى انتشار الرتس

عالوة على االسلحة البكرتيولوجية والكيمياوية اىل اضعاف استعراض ، النووية

االن تواجهنا حقيقة او واقع الصراع غري املتناظر . القوة املتناظر يف الحرب الباردة،

والذي بحد ذاته يمثل مرحلة اضافية الزمة املناعة الذاتية. يف عصر الرعب ليست 

أكثر من الدول ذات السيادة هي ، ن القوى غري املحسوبةال: هناك امكانية التوازن

غري -التي تمثل التهديد الحقيقي، وهنا يصبح مفهوم املسؤولية غري محسوب

عند اي مرحلة من التخطيط، يف وجه اي ، داخل يف الحساب. من مسؤول عن ماذا

 هيئة قضائية؟

سنا باملستقبل مثل الحرب الباردة، ينتاب احسا، ان شبح االرهاب العاملي

يقتل الضمان واالمل اللذين تعتمد عليهما العالقة االيجابية مع حاضرنا.  ألنه

تركتنا احداث سبتمرب مع كل رعبها ننتظر االسوأ. وان عنف هجمات سبتمرب 

كشفت هاوية الرعب الذي سوف ينتاب وجودنا وتفكرينا لسنوات وربما لعقود 

هجمات كان هدفه ان يعزو للهجمات كاسم لل 11 -9ن اختيار تاريخ إ قادمة.

 .ضخامة تاريخية وهو مما يقع يف مصلحة االعالم الغربي ويف مصلحة االرهابيني

 



 

الكبري ازاء االرهاب. فما هو مهم عند  تأثريهاللعوملة ، بالنسبة لهابرماس ودريدا

هابرماس هو زيادة الالمساواة بسبب تعجيل الحداثة، اما دريدا فقراءته له 

ة اعتمادا على املضمون والنص والسياق. العوملة عنده مكنت عملية متميز

با الشرقية التي كانت سابقا والدمقراطية السريعة والسهلة نسبيا يف معظم اور

"الحركات  جيد. ءشيجزء من االتحاد السوفيتي. لذلك يعتقد دريدا انها 

للتلفزيون، الحديثة نحو الدمقراطية ...... تدين كثريا وربما بكل شي تقريبا 

، لتواصل املوديالت واملعايري والصور املنتجات املعلوماتية وهكذا". على النقيض

"بني قادتي  العوملة على ديناميكية الصراع والحرب. تأثريفدريدا قلق جدا حول 

الحرب املزعومني، بن الدن وبوش، حرب الصور والخطابات التي تجري بخطى 

بسرعة الحقيقة التي تكشفها". ويف حاالت متسارعة على الهواء، تخفي وتحرف 

. وهذا يف نظر الظلماخرى فالعوملة ليست سوى خداع خطابي يهدف اىل اخفاء 

يحدث يف الثقافات االسالمية حيث يعتقد ان العوملة جارية فيها  دريدا هو ما

ولكنها يف الواقع ليست حادثة. يقرتب دريدا هنا من هابرماس ليس فقط بفهم 

 .ت عنوان الالمساواة بل ايضا يربطها مع مشكلة الحداثة والتنويرالعوملة تح

يف خالل القرون املاضية القليلة التي يجب اعادة دراسة تاريخها بعناية]غياب 

عصر تنويري، االستيطان واالمربيالية وغريها[ ساهمت عوامل عدة بظهور الواقع 

واشكالية التهميش التي االن بدءا بمفارقة  بتأثرياتهاالجيوسياسي التي نشعر 

يتناسب ايقاعها مع النمو السكاني. هذه الشعوب ليست محرومة فقط مما 



 

نسميه بالدمقراطية]بسبب التاريخ الذي ذكرته على عجاله[ ولكنها مسلوبة حتى 

من مواردها الطبيعية يف ارضها. هذه " الثروات" الطبيعة يف الحقيقة هي السلع 

اضية، وال يمكن نقلها خارج حدودها االقليمية ) يعني الوحيدة التي الهي سلع افرت

 (. مع انها يف اراضيهم، الينتفع منها فعليا

إن موقف العالم االسالمي موقف فريد من ناحيتني: فمن جهة نجده يفتقد 

تاريخيا ممارسة التجربة الحديثة للدمقراطية التي يعتربها دريدا، سويا و 

واجهة التحديث بصورة ايجابية. من ناحية هابرماس، ضرورية لثقافة تسعى مل

اخرى ازدهرت كثري من الثقافات االسالمية يف تربة غنية باملوارد الطبيعية مثل 

النفط التي يعرفها دريدا انها املورد املقيم وغري املنتفع منه. هذا املوقف يجعل 

 والحساسية للتحديث القاسي الذي جاءت به التأثرالكتلة االسالمية شديدة 

 .اسواق العوملة وسيطرت عليه عدد من الشركات العاملية

صدمة التحديث الذي انتشر حول العالم بسرعة  تأثريعند هابرماس االرهاب هو 

املرض، بينما يراه دريدا انه عالمة وعرض ملرض حقيقي خاص بالحداثة التي تركز 

المل دائما على املستقبل والتي فهمت بصورة غري سليمة انها الضمان وا

يهدأ عن  جدية عن ارث التنوير: البحث الذي ال تأمالتواالستقالل. وكالهما 

 .البعد النقدي الذي يجب ان يبدا بفحص الذات ونقدها

 

 



 

 الهوامش

 33(ص1967ارسطو، فن الشعر) مطبعة جامعة مشيغان،  -1

االيطالي ارسطو السائدة. ومن بينها مثال بارز هو الفيلسوف  نظرهناك استثناءات مهمه لوجهة -2

يف القرن الثامن عشر جيامباتيستا فيكو الذي دافع عن اسبقية التاريخ والذاكرة على العقل املعترب 

انه ملكة مستقلة عن الزمن. وأساس فكره هو املبدأ التالي " الحقيقي واملخلوق متساويان". واذا 

يوافق عليه فيكو هو  فان ما فهمنا "باملخلوق" انه مجال الحقائق والحوادث البشرية من انتاج البشر،

فكرة ان املعرفة التاريخية ممكن ان تبلغ اليقني املطلق. وعلى نقيض موقف ديكارت العقالني، 

فاطروحة فيكو هي ان بامكان العلوم االنسانية ان تقدم معرفة صحيحة الن املجتمعات فضال عن 

 :.أنظر الحوادث التاريخية هي من انتاجنا وصنع ايدينا

Giambattista Vico, The New science :Unabridged Translation of the Third 

Edition, rev. ed. trans. Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch (Cornell 

University Press,1984)  

مقال جون ستوارت ميلل عن الحرية هو بيان سياسي ملبدأ الحرية السلبية." تهدف هذه املقالة  -3

يف  تاكيد مبدأ واحد بسيط جدا...ان الغاية الوحيدة التي تكفل الجلها البشرية، افرادا ومجتمعات،اىل 

التعارض مع حرية اي من افرادها، هي الحماية الذاتية. يعني الهدف الوحيد التي تستعمل فيه 

ن يسبب السلطة بصورة قانونية على اي فرد من افراد املجتمع املتحضر، ضد ارادته، هي منعه من ا

 48. ان صالحه، ماديا او اخالقيا، ليس بضامن كايف". ص لألخريناالذى 

يعتقد كثري من ، حني يطلب التعبري عن نماذج االلتزام السياسي بني فالسفة القرن العشرين -4

. اود ان اؤكد ان ان تركيزي هنا هو على املقارنة بني أرندت  القراء بجون بول سارتر بدال من رسل و

ني مختلفتني لفهم العالقة بني الفلسفة وبني السياسة. ويبدو لي ان مثل هذه املقارنة اكثر طريقيت

 أرندت  الذي عليه وضعت كل من  فاألساسوضوحا يف تقارب هاتني الشخصيتني. وايضا 

للفلسفة  أرندت  وهابرماس ودريدا معا هو معاناتهم وتحسسهم للتاريخ كصدمة. ويعطينا تفسري 

 .لصدمة التاريخية نموذجا ملا هو شائع وعام يف خط مسرية هابرماس ودريدابانها استجابة ل

 . 20( ص1947برتراند رسل، الفلسفة والسياسة)مطبعة جامعة كمربدج -5



 

 26برتراند رسل، الفلسفة والسياسة، ص-6

  8برتراند رسل، الفلسفة والسياسة، ص-7

 (2001)مطبعة  11-9نعوم شومسكي،  -8

يف تشريح االنظمة الشمولية.وربما كان  أرندت  كثريا من االوجه التي تناولتها الاناقش هنا -9

اغفالي الكبري هو وصفها الذي عرضته عن تاسيس االنظمة الشمولية يف منتصف القرن العشرين 

كنتيجة لالفتقار املستمر للمفهوم الغربي للمواطنة. ورمزيا، يعني هذا انتصار الربجوازي، الفرد 

عن الثروة والقوة باي ثمن على املواطن، املؤمن بقيمة الحياة السياسية. يف قراءتها، الجشع بحثا 

فامربيالية القرن التاسع عشر وسعيها لغزو العالم خارج حدودها االقليمية، يفتتح مرحلة الحركات 

لم السياسية التي همها هو استقالل الهوية القومية والطائفية او العرقية اكثر من حرصها على عا

 .(Allen & Unwin,1967)اصول الشمولية أرندت  مستقر مستقل. انظر هانا 

اذا نريد ان نكون سعداء على هذه االرض،حتى على حساب راحتنا وسعادتنا يف هذا  " -10

،" االتفاق أرندت  القرن،يجب ان نحاول املشاركة يف حوار مستمر طويل مع جوهر الشمولية". هانا 

 والتفاهم( يفوالسياسة)عوائق االتفاق 

Essays in Understanding, 1930-1954, ed. Jerome Kohn (Harcourt, Brace & 

Co.,1994),p.323 

 . 457اصول الشمولية،ص  أرندت  هانا -11

 .( Viking Press, 1963)، ايكمان يف القدس: تقرير عن تفاهة وابتذال الشرأرندت  هانا  -12

لكتاب هو ان العدالة الجنائية والسياسية واالخالقية القضية االوىل التي تكررت يف هذا ا -13

 -تتضمن افعال معينة الفراد معينة، لذلك يعترب الحكم فاسدا وباطال حني يتم اغفال هذه القضية

وتناسيها. ان احدى اتهاماتها الرئيسية الجراءات املحاكمة يف القدس هي ان املحاكمة قد  -امليزة

خالل االحداث التي كان  -قضاة، للتعامل مع مصالح املجموعة خططت عن قصد، برغم محاوالت ال

ينظر فيها واثناء زمن املحاكمة، التي تمت بعد خمسة عشر عاما من نهاية الحرب. وجدت انه ملن 

املشكوك فيه ان التحظى مسالة التعاون اليهودي باالهمية املطلوبة. خالل املحاكمة. ونجد ايضا، يف 

السرائيلية ارادت محاكمة تذكر العالم باسره بمعاناة اليهود والتي ستسمح قراءتها، ان الحكومة ا

اخريا للناجني من اليهود اقامة دعاوى رسمية. الحقيقة هي ان املصالح السياسية التي وجهت 



 

املحاكمة كانت بالنسبة لها اعتداء على اصول العدالة ولم يهم كم كانت متعاطفة مع البواعث. 

عن  أرندت  لدرجة ان الصهيوني البارز جريشوم شولم، صرح بقسوة ان تقرير اصبح الخالف حادا 

 محاكمة إيكمان كان ينقصه "حب الشعب اليهودي". انظر

Seyla Benhabib, “Arendt’s Eichmann in Jerusalem” in The Cambridge 

Companion to Hanna Arendt, ed. Dana R. Villa (Cambridge University 

Press,2000),pp.65-85. 

 وانظر هذا املصدر الرائع ايضا عن املوضوع

Richard J. Bernstein, Hanna Ardent and the Jewish Question(MIT Press, 1996); 

and Dana R. Villa, Politics, philosophy and terror: Essays on the Thought of 

Hanna Arendt (Princeton University Press,1999).  

 يورغن هابرماس،"االيدولوجيات واملجتمع يف عالم مابعد الحرب" يف كتاب –14

Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas, ed. With an intro. 

by Peter Dews(Veso,1986),p.43. 

يف الملانيا بعد ان تعبري " املاضي الذي صعب ادارته او التحكم به" ظهر يف سياق التاريخ الثقا -15

الحرب العاملية الثانية. وقد صيغ املصطلح ليعرب عن محاوالت االملان لتقبل ماضيها النازي. وقد 

 :استعاد موقعا مركزيا خالل املناظرة التاريخية عن تطبيع املاضي االملاني. انظر يف هذا الخصوص

Charles S. Maier, The unmasterable Past: History, Holocaust and German 

National identity (Harvard University Pess,1988). 

16-Ernest Nolte, "Vergangenheit, die nicht verghen will. Eine Rede,die 

geschrieben, aber nicht gehalten warden konnte," Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, June 6,1986. 

17-Jürgen Habermas, "On the Public Use of History" In Habermas, The New 

Conservatism :Cultural Criticism and the Historians' Debate, ed. and trans. Shiery 

Weber Nicholsen, with an intro. by Richard Wolin (MIT Prss,1969) ,p.229. 

18-Jürgen Habermas, "On the Public Use of History",p.233. 

19-Jurgen, Habermas, "Yet again: German Identity-A Unified Nation of angry 

DM-Burgers," in When the Wall Came Down: Reactions to German Unification 

.eds. Harold James and Marla Stone (Routledge, 1992),pp.86-102 

20-Jacques Derrida, "Circumfession," in Geoffrey Bennington and Jacques 

Derrida, Jacques Derrida, trans. Geoffrey Bennington (University of Chicago 

Press,1993),p.85. 

21-Derrida,"Circumfession,"p.73 

للنوع يف  eidos باالضافة، ان فكرة النوع نفسها لها تاريخ معني يعود اىل ارسطو الذي استخدم -22

 اي فرد( والجنس)اململكة الحيونية(. انظر ارسطو مقابل الخاص)

"Categories,"2a14, in The Categories; On Interpretation, trans. Harold P. Cooke 



 

(Harvard University Press,1973). 

البحث الذي يحل فيه دريدا هذا النوع من االشكال هي"غايات االنسان" وقد القاه يف مؤتمر  -23

. وقد سؤل دريدا ان يعلق حول 1968االنثروبولوجيا" املنعقد يف نيويورك يف تشرين االول "الفلسفة و

حالة الجدل عن النزعة االنسانية يف الفلسفة الفرنسية يف فرتة مابعد الحرب العاملية الثانية. ويعلن 

ح مباحثات فينا منذ البداية املضامني السياسية ملداخلته." سيتذكر ان هذه الفرتة كانت اسابيع افتتا

للسالم واغتيال مارتني لوثر كنج. وبعد فرتة قصرية حني كنت اعد طباعة هذا البحث، احتلت قوى 

ومن ثم اعادة احتاللها من قبل الطلبة  -وللمرة االوىل بناء على طلب العميد -النظام جامعة باريس

وعرفكم الظروف  يف االضطراب الذي تعرفونه... وجدت ببساطة من الضروري ان اؤشر وؤرخ

التاريخية التي اعددت فيها هذا البيان او البالغ. بدو لي ان هذه الظروف تعود، بكل الحقوق، اىل 

 انظر. حقل ومجال واشكالية مؤتمرنا"

Jacques Derrida, "The Ends of Man," in Margins of Philosophy, trans. Alan 

Bass(University of Chicago Press,1982),p.113. 

 :انظر -24

Jean Paul Sartre, Being and Nothingness .An Essay on Phenomenological 

Ontology, special abridged ed., trans. and with an intro. by Hazel E. 

Barnes(Citadel Press,1956), and The Emotions: Outline of a Theory, trans. 

Bernard Frechtman (Philosophical Library,1948). 

دريدا ينقد بعمق استحواذ الوجودين الفرنسيني على الرتاث االملاني، وبضمنه هيغل، هوسرل  -25

وهيدجر، والذي يراه اقل اعتمادا على املنهج االنثروبولوجي لوحدة االنسان الجوهرية."ان القراءة 

ربما هو الخطا االكثر خطورة. و، االنثربولوجية لهيغل وهوسرل وهيدجر هي خطا يف جانب واحد

 :وهذه القراءة هي التي وفرت افصل املصادر املفهومية للفكر الفرنسي يف فرتة مابعد الحرب." أنظر

Jacques Derrida, "The Ends of Man,"p.117. 

26-Jacques Derrida, "The Ends of Man,"p.116. 

27-Jürgen Habermas, "On the Public Use of History," p.234. 

28-Immanuel Kant," An Answer to the Question: "What is Enlightenment?" in 

Kant's Political Writings, ed. Hans Reiss, trans. H.B. Nisbet (Cambridge 

University Press,1970),p.54. 

29-Immanuel Kant," An Answer to the Question: "What is Enlightenment?"p.58. 

انظر رسائل رشدي، حرية الكالم، . 1989شباط  14اية اهلل روح اهلل الخميني، بيان بالراديو،  -30

 . 130(، ص 1993حرية الكتابة) مطبعة جامعة نرباسكا، 



 

كان عند كانط تجربة مباشرة عن التحيز والتحامل الديني عندما ازعج، بنشر مقالته عن  -31

، ملك بروسيا. الذي على خالف سلفه فريدريك الكبري، لم يكن من الدين، فريدريك وليلم الثاني

دعاة التسامح الديني. وبينما تلقى سليمان رشدي تهديد باملوت يف كل العالم والذي شمل ايضا دور 

فان كانط طلب منه رسميا ان يتعهد بعدم الكتابة ثانية عن الدين.ووافق ، نشر اعماله ومرتجميها

لذي ذيله " الخادم املطيع لجاللته" وقد منحه هذا التوصيف ان يعاود الكتابة عن مرتددا على الطلب ا

الدين بعد وفاة امللك التي حدثت بعد ثالثة سنوات.. اوضح كانط الحقا انه بعد وفاة امللك قد اصبح 

  :يف حل من وعده النه لم يعد من رعايا ذلك امللك. انظر

Immanuel Kant, Gesmmelte Schriften(G.Reimer,1900),7:7-10. 

بجالء الحاجة لالعرتاف بالتجانس مابعد الحداثة، محذرا  Christopher Norris اكد -32

، الباحثني من خطر خلط املواقف الفكرية الصحيحة بالتشويش الفلسفي. ويعترب جان بودريارد

طا انه ينتسب اليها. بالنسبة لنوريس، املمثل الجوهري للحركة املضادة للتنوير التي اتهم دريدا خ

من وجهة نظر نوريس، فان بودريارد يساوي" ماهو حاليا صالح يف طريق االعتقاد، بحدود مايمكن ان 

يعرف من املوقف الباحث عن الحقيقة اومن املوقف النقدي. وهذا يتفق بالطبع، مع املوقف 

ي نظريات تسلم جدال بان" ضد االصولي او نظريات املعرفة املعتمدة على االجماع، وه، الرباغماتي

الحقيقة يف اي موقف مفرتض هي ليست اال مسالة قيم واعتقادات تحدث ان تسود بني افراد 

النظرية غري النقدية: مابعد الحداثة، املفكرون وحرب : بعض ما موجود من " مجتمع املفسريين." انظر

، فان التوجه التفكيكي وعلى العكس من ذلك. 16( ص1992الخليج)مطبعة جامعة ماساشوستس، 

لدريدا اليلغي والينكر معيار املرجع، الشرعية والحقيقة. موقف نوريس والذي اتقبله واوافقه تماما، 

هو ان احدى فضائل عمل دريدا هو " انه يطرح قضايا املسؤولية االخالقية)سويا مع املسائل املعرفية( 

القراءة الصحيحة، الضمان السلطوي ، ة النصالتي الترى بالعودة املباشرة للمصدر، النوايا، سلط

(. وهذا هو مايوفر لنوريس ان يدعي بان ان دريدا" يديم نبض نقد التنوير حتى حني 18وهكذا")

 .(17يخضع ذلك الرتاث العادة تقويم جذرية من حيث مفاهيمه وفئاته املؤسسة")

ة" يف مقالة بعنوان" النظرية هو الذي صاغ مصطلح " النظرية النقدي Max Horkheimer يعترب -33

 التقليدية والنقدية". أنظر



 

(Max Horkheimer, Critical Theory:     Selected Essays, trans .Matthew J. O'Connell 

and others[Continuum,1968],pp.188-252). 

تمثل  حني كان مدير معهد البحوث االجتماعية يف فرانكفورت، 1930وهذه املقالة التي نشرت عام 

االراء املتداولة بني مجموعة من الفالسفة واملنظرين االجتماعيني ومن بينهم ثيودور ادورنو، هربرت 

ماركوز ووالرت بنيامني. ويعترب هابرماس هو كبريمفسري الجيل الثاني لهذا النوع او االتجاه من 

انكفورت متجانسة املفكرين التي عرفت بمدرسة فرانكفورت. كانت املواقف املرتبطة بمدرسة فر

سواء بني ممثليها املختلفني او عرب الزمن. اضف اىل ذلك، ان التطور الفلسفي لهابرماس قد وسم 

بالتقديرات املختلفة ملواقع منظري مدرسة فرانكفورت االصلية. وان مناقشة هذا التعقيد للعالقات 

راجع بهذا الخصوص كثرية. ضمن التوجه العام للنظرية النقدية يقع خارج نطاق هذا املقدمة.وامل

ساذكر مقالتني لهابرماس كرست او اهديت للجيل االول من املنظرين النقديني املرتبطني بمردسة 

 :فرانكفورت

The Entwinement of Myth and Enlightenment: Max Horkheimer and Theodor 

Adorno," in Jürgen Habermas, The philosophical Discourses of Modernity: 

Twelve lectures, trans. Fredrick Lawrence(MIT Press,1987),pp.106-130, and " 

Psychic Thermidor and the rebirth of Rebellion Subjectivity," in Habermas and 

Modernity, ed. Richard J. Bernstein (MIT Press, 1985), pp.67-77. 

اليوتبيا وديالكتيك ، العقل " Albrecht Wellmer لى مقالة كتبهاويمكن للقارئ ايضا ان يتعرف ع

 اخريا بامكان القارئ مراجعة مقالة. 66-35عصر التنوير" يف كتاب هابرماس والحداثة، ص 

Romand Coles  عن ثيودور ادورنو باعتباره من منظري الجيل االول النقديني القريب من

  ف يف املواقف االخالقية عند ادورنو وهابرماس" يف كتابهابرماس، املعنونة" الهوية واالختال

The Cambridge Companion to Habermas, ed .Stephen K. White(Cambridge 

University press, 1995),pp.19-45. 

  كما يحب بعض الفالسفة استعمالها)انظر toleration او Tolerance ان التسامح -34

Michael Walzer, On Tolerance [Yale University Press,1997] 

قد تناولها اخرون من جهة كونها موقف وفضيلة اكثر منها مفهوم سياسي نقش يف التارخ االوروبي 

  الحديث. انظر

Toleration: An Elusive Virtue , ed .David Heyd (Princeton University 

Press,1996).  



 

التسامح ليشمل فكرة الدين التي بسبب جذرها  يف املحاورة يوسع دريدا رفضه لعاملية -35

-124، 118-117االبراهيمي اليمكن استعمالها بصورة غري تمييزية يف كل النصوص حول العالم)ص
127 ). 

اتناول تفسري عالقة دريدا ، ( يف هذا الكتاب162-159يف القسم املعنون "شروط التسامح")ص -36

 .يافةاملعقدة بكانط حول مسائل التسامح والض

بالنسبة لدريدا فالتسامح هو مبدأ اليمكن اختزاله اىل قاعدة تطبقية. وكما انه اليمكن  -37 -2

تعريف العدالة بتعاريف قانونية بسبب وجود قوانني غري عادلة، ففكرة التسامح يجب ان تبقى 

 متميزة عن اي اختيارات او معايري سياسة معينة. يبدو ان كانط يشري اىل موقف مشابه حني

يستدعي ويتذكر املوقف املتنور لفردريك الكبري ملك بروسيا:" ان امريا اليرى انه دون مقامه ان يقول 

يف مسائل الدين، ان ال يفرض اي شي على شعبه بل يرتك لهم كامل الحرية، ان امريا ، ان من واجبه

ط:" جواب عن سؤال: يصل اىل انه يتنازل عن قبول لقب املتسامح، لهو نفسه امري متنور." انظر كان

 . 58ماهو التنوير؟" ص

سبق نقد دريدا للتسامح احد ممثلي النظرية النقدية، هربرت ماركوز، يف مقالة قصرية عنوانها"  -38

(. ويكتب ماركوز حول نفس التحفظات التي عند دريدا، قائال:"ان ماأعلن 1956التسامح القمعي")

هو يف كثري من مظاهره الفعالة يخدم قضية القمع وما مورس وطبق على انه تسامحا هذه االيام 

 واالضطهاد". انظر

Robert Paul Wolff, Barrington Moore, Jr. and Herbert Marcuse, A critique of 

Pure Tolerance(Beacon Press, 1956)p.81. 

امل ... يؤيد ماركوس الفهم التقليدي الليربالي للتسامح" ان ممارسة التسامح املتعصب واملتح

يف ظل ، التسامح الذي هو عنصر الحياة، رمز املجتمع الحر، لن يكون ابدا هدية القوى السائدة؛ يمكن

ان تربحه وبجهد مستمر االقليات الراديكالية الراغبة لتحطيم هذا ، ظروف سيادة االغلبية الطاغية

يات، واملليشيات ومتمردة غري متسامحة مع االقل -الطغيان والعمل لظهور اغلبية حرة وذات سيادة

 . )123على قواعد السلوك الذي يتسامح مع التدمري واالضطهاد ")


