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فلسفة التحاور

فتحي الرتيكي

أفرزت التجربة الفعلّية الرباغمتية لإلنسان املعارص عالقات برشية من نوع خاص قد ال ننتبه إىل 
مرتكزاته الرئيسة، فقد بّينت األبحاث السياسية أهنا تتسم منذ بداياهتا بالعنف املتواصل الذي حيدث 
توازًنا اجتمعًيا نسبًيا يقوم عىل مبدأ الغلبة)1)، حيث أن الغالب يتفانى يف إخضاع الطبيعة وما فيها، 
لتكون يف خدمته وخدمة مصاحله. يف املقابل، يعمل املغلوب جاهًدا عىل املحافظة عىل حياته بالوسائل 
البقاء)2).  يف  أساًسا  تكون  األوىل  مصلحته  أن  أساس  عىل  أحياًنا،  والقهر  العبودّية  ويفضل  كلها 
لقد بينت األبحاث أيًضا أن وضعية الغلبة يف العالقات البرشية ال تؤدي حتًم إىل توازن متواصل يف 
املجتمع، بل قد تفرز حالة عنف متواصلة فتصبح سبب وجود النظام نفسه، ولعل ظاهرة العوملة تؤكد 
ذلك، فقد دخل العنف اآلن، بجميع أوجهه، ميدان التعامل اليومي والتواصل بني البرش، حيث إن 

تدبري شؤون املجتمعات داخلًيا وخارجًيا قد ارتكز إىل النواحي األمنية العنيفة، بصورة. 

قد ال نخطأ كثرًيا، إْن قلنا إنَّ املؤسسات االجتمعية والسياسية التي تقوم عىل العنف »القانوين«، 
مثل اجليش والرشطة واالستخبارات وغريها، أصبحت اليوم يف بلدان العامل كله تقريًبا تؤدي دوًرا 
أن  املتواصل. زد عىل ذلك  للنمء  األمن وضمًنا  التوازن االجتمعي، طلًبا الستتباب  رئيًسا يف صنع 
الدبلوماسية نفسها قد أقحمت احلرب يف العالقات الدبلوماسية وسيلًة للتعامل مع البلدان، من بعد 
مل  تتحرج كثرًيا من استعمل احلرب، بل  تعد  التي مل  القوية  البلدان  املالذ األخري)3)، فرتى  أن كانت 
تعد تتفادى التقتيل الذي يصيب عامة الناس، أطفااًل كانوا أم شيوًخا ونساًء، بعّده نتيجة حتمّية لتطور 

األسلحة واإلسرتاتيجية احلربية.

الرابع والثالثني. لقد عرض نظرية  ))) انظر، يف ما يخص جدلية الغالب واملغلوب، يف ما قاله الفارايب يف كتاب )آراء أهل املدينة الفاضلة) يف الفصل 

القهر يف الفكر االجتامعي السيايس، وهي تفرس البقاء واالجتامع، ال بالطبع أو باإلرادة، بل بالعنف الطبيعي. ذلك أنه »ال يرتبط اثنان إال عند الرضورة وال 

يأتلفان إال عند الحاجة، ثم يكون بعد اجتامعهام عىل ما يجتمعان عليه أن يكون أحدهام القاهر واآلخر مقهوًرا«.

الحياة،  فوق  بالفعل  يسمو  الوعيني  أحد  الرصاع:  يف  للوعي  وجهني  يدخل  حيث  الروح،  فنومنولوجيا  كتابه  يف  هيغل  عند  االعرتاف  نظرية  انظر   (((

ويُْعرتف له بأنّه وعي خالص لذاته، بينام يختار اآلخر الحياة. يعنّي هذا الرّصاع متفّوقًا ومنهزًما، وليس الّسيد الذي هو وعي لذاته من أجل ذاته مفهوًما 

للوعي بالّذات فقط؛ ألّن متيقن من أنه وعي وجد مجدًدا وحدته يف ذاته عرب وساطة وعي آخر. العبد تابع للحياة وتابع للموجود املستقل والـمشيئة:

 Hegel, La phénoménologie de l’esprit, tome. ( (Paris: Aubier Montaigne, (970(, p. (55.

Fathi Triki, Ethique de la dignité, Révolution et vivre ensemble (Tunis: Arabesques, (0(8(. (((
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لسنا يف حاجة إىل إقامة الدليل عىل ذلك، فاملشهد العاملي العام منذ احلرب العاملية الثانية يبني كيف 
أن العنف قد زحف زحًفا رهيًبا، وأصبح يغطي تقريًبا املعامالت السياسية واالجتمعية كلها، حتى إن 
بعض الفالسفة قد مّيز بني العنف املقنّن الذي خيضع لقوانني سنتها املجموعة حلمية نفسها، وعنف 
من خارج القانون تعمل املجموعة عىل القضاء عليه. لذلك، نرى أن البلدان كلها حتاول جاهدة أن 
قائمة عىل حماربة  أيديولوجيا  بوساطة  احلروب  اآلن  تربر  العاملي  الصعيد  فعىل  عنفها،  تقنّن وسائل 
تقويض  إىل  العنف، ويصبو  الضابطة الستعمل  القوانني  الذي خرج عىل  اجلديد  والعنف  اإلرهاب 

النظام وإقامة التنظيم الكلياين.

والرصاعات  احلروب  عليها  وختيم  الضغط  من  حياة قصوى  نفسه،  الوقت  يف  اإلنسانية،  تعيش 
وسيايس  اقتصادي  نظام  تثبيت  أجل  من  كلها،  العنف  وأنواع  االستقرار  وعدم  واإلرهاب  العرقية 
ليس   .(4( ذاهتا  بالقوة  للقوة  اليومي  االستخدام  فيها  استبدل  التي  القوة  دبلوماسية  وكذلك  جديد، 
بالتحاور  تتمّثل  كانت  بعدما  واإلرهاب،  العنف  قوامها  جديدة«  »تواصلية  بروز  نرى  أن  إًذا  غريًبا 
والتخاطب والتفاهم. غري أن رضورة التنوع يف أي يشء ويف األفكار وأنمط احلياة والثقافات برزت 
يف اآلن نفسه، عىل أساس أهنا وسيلة للتموضع يف داخل إسرتاتيجية احلضور لدى األفراد والشعوب 
واحلضارات، فكان ال بد من إجياد وسيلة للتخفيف من وطأة العنف يف العالقات التواصلية، حتى 

تصبح املساكنة ممكنة يف الوضع احلايل للعامل. 

لقد بني الفيلسوف األملاين كانط)5) مًثال أن االستعمل املكثف للعقل يف العالقات البرشية يؤدي 

)4) يف واقع األمر، أصبح استعامل العنف اليوم قضية الساعة؛ ألن التقدم العلمي الكبري أعطى هذا االستعامل صبغة درامية ومأسوية، حتى أن عامل 

االجتامع األملاين أولريش بك يف كتابه )مجتمع املخاطر العاملي) نعت املجتمعات الحالية مبجتمعات املخاطر، وذلك من قناعات أولية تتمثل بأن اللحظة 

الراهنة هي انقطاع جذري يف مسار الحداثة التي أصبح فيها التقدم العلمي غري إنساين أحيانًا. إن مفهوم الخطر قد أصبح ظاهرة اجتامعية مسيطرة، مثل 

خطر التلوث وخطر الفقر ومخاطر الطريق واألمراض الجديدة واملتجددة والصناعات الكياموية والذرية وغريها. كذلك، اقرتب مصري اإلنسان من التوحد، 

مبعنى أن العامل الذي أصبح »قرية«، يف منظور العوملة، أصبح بكامله عرضة للخطر، إذا ما دهم الخطر جزًءا منه. لعلنا نعيش اآلن تغريًا جذريًا يف البنية 

املجتمعية املعارصة يف الغرب والرشق، مام جعل املجتمع يدخل غياهب املخاطر والخوف والرهبة. إن الحوكمة الرشيدة هي التي تخفف عىل مجتمعها 

تبعات الخطر والخوف، ويدخل ضمن ذلك مقاومة اإلرهاب والجرمية ومظاهر العنف غري املقنن، مبا يف ذلك الفساد والتلوث. مهام يكن من أمر، فال 

بد من دراسة سامت مجتمع املخاطر واملخاوف وعنفه وإرهابه ومنظومة قيمه التي تفرط يف الفردانية واألنانية، بحيث سترتاجع هويات الحداثة بعد 

أن تراجعت هويات العائلة والعشرية والقبيلة يف الغرب. نعني بهويات الحداثة التجمعات العاملية مثاًل أو جمعيات أصحاب العمل أو الفئات املهنية 

والطبقات وغريها، وسيصبح عندئذ الفرد حرًا يف ذاته ولذاته، من دون مرجعية ميتافيزيقية أو وضعية معيارية، وهي حرية مطلقة ال تساعد يف مقاومة 

املخاطر واملخاوف، حيث إن الفرد مل يعد يستطيع االحتامء بالعائلة أو العشرية أو بهويات الحداثة مثل الجامعة املهنية، ولن يستطيع وحده السيطرة 

عىل تلك املخاطر. لذلك، بدأ الفالسفة يف الغرب يتحدثون عن مفهوم التآزر.

)5)  يبني لنا كانط أن امليل إىل الحرب مغروس يف اإلنسان وأن رصاع اإلرادات رصاع متواصل. من خالل تقابل هذه اإلرادات تتوّصل إىل الوقوف جنبًا 

إىل جنب، ومن العنف ينشأ الّسالم: “هكذا الشأن بالّنسبة إىل األشجار يف الغابة التي يسعى كّل منها إىل أن يفتك من األخرى الهواء والشمس، فيرتتب عام 

تبذله من جهد يف تجاوز بعضها بعًضا، منًوا جمياًل ومستقياًم”: Kant, Métaphysique des mœurs, théorie des vertus, p. ((9. عندما تكون الحرب 

مفهومة ميكننا أن نأمل يف سالم دائم ونتصّوره، ولكن كانط يؤكد أن عىل هذا الكائن املترسبل بالّرغبة أن يقّرر مصريه، ال من خالل العنف والحرب، بل من 
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إىل النتيجة ذاهتا التي تؤدي إليها اخلصومات العنيفة، بم فيها احلروب، ولكن من دون قتل وهتديم 
واستئناف متواصل للعنف. لذلك، عىل البرش إن أرادوا املساكنة حًقا أن يطوروا التعقل يف جمتمعاهتم، 
عليها  قامت  التي  الغربية  األنوار  فلسفة  من  الرئيس  اهلدف  ولعل  اهلدامة،  اخلصومات  من  حلميتها 

احلضارة الغربية يتمثل بأن يصبح استعمل العقل يف امليادين كلها عادة طبيعية يف املجتمع.

هل حاد الغرب اآلن عن مصدر حضارته وتدحرج إىل منطق الغاب وعنف احليوانات، وفق ما 
أبحاثه  األخري  ركز  لقد  هابرماس)7)؟  املعارص  األملاين  الفيلسوف  بعده  ومن  هورسل)6)  إليه  ذهب 
حول هذه اإلشكالية؛ مبينًا أنه عىل اإلنسانية اآلن إجياد السبيل لفعل تواصيل يقوم عىل احلوار املستمر، 
ترسيًخا لالستعمل املكثف للعقل، فال شك لدى اإلنسانية يف أن السبيل األفضل للعيش مًعا يكمن يف 
التحاور املستمر للوصول إىل حتقيق الطموح املرشوع، بعد التعرف إىل واقع األشياء ورفع النقاب عن 

احلقيقة. املعضلة هي أّن بعض أشكال العنف تصل يف أغلب األحيان إىل حتقيق يشء مما نصبو إليه.

من بني هذه األشكال نذكر احلروب والقهر واالستغالل، ولكنها كلها ترتك جروًحا عميقة من 
الصعب تضميدها، بل يف كثري من األحيان تنتج عنًفا من نوع مغاير وقد يصعب أيًضا تفاديه والقضاء 
عليه، مثل اإلرهاب الذي هو نتيجة حتمية الستعمل العنف وسيلًة لتدبري الشؤون. زد عىل ذلك أن 
اآللة احلربية أصبحت متطورة جًدا ومتفننة يف التقتيل واإلبادة، بفضل الثورة اإلعالمية الكربى التي 
الذكاء االصطناعي والروبوتيك والتحكم يف األشياء من بعد، وغري ذلك من االكتشافات  أنتجت 
التكنولوجية الدقيقة التي قد يكون استعمهلا خطًرا عىل اإلنسانية، فقد أصبح من واجب املثقف عامة 
وأصحاب القرار خاصة أن يطّوروا يف جمتمعاهتم أسباب التعقل، بوساطة التحاور املتواصل، ذوًدا 

عن مكتسبات اإلنسان وصيانًة للوطن ومحايًة للمواطن.

خالل العقل، “فكلية تعايش البرش الواقعي والقائم طبًقا لقوانني فعليّة هي التي ترّبر عطاءهم، بوعي ووفق دراية مبا يريدون، وبأنّهم يريدون باعتبارهم 

كائنات متناهية وعاقلة، وباعتبارهم يعملون من أجل هدف تحّده األخالق وتستخلصه، لكن من دون أن تدعي فرضه عليهم، وهم أيًضا كائنات تفعل 

من أجل تحقيق العقل الذي أودعته الطّبيعة فيهم، ويطمح إىل عامل يكون مبنزلة كليّة أخالقيّة جميلة يف منتهى كاملها”: 

Kant, Métaphysique des mœurs, théorie des vertus, § (5, IV, p. 595.

(6( Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (Paris: Gallimard, (976(. p. 59. 

)7) ال نشك يف أن هابرماس قد أعطى يف نصوص كثرية العامل األوريب دور إدخال الشعوب األخرى يف الحضارة، عىل أساس أن الحضارة الغربية هي التي 

قدمت فهام كونيًا لإلنسان يعتمد مقياس حقوق اإلنسان مرجًعا للفكر والعمل، وذلك من خالل الثورتني الكبريتني: الثورة الفرنسية والثورة األمريكية، إال 

أنه قد عد، يف كتاب )مفهوم )) سبتمرب) الذي يتضمن حواًرا مع جاك دريدا )دار نرش غالييل، 004))، أن الغرب منقسم ويجب مل شتاته، حتى يعطي 

نظرة تثقيفية للشعوب األخرى. مهام يكن من أمر، وفق قناعتي، هذه الفكرة استعامرية أصاًل؛ ألنها تعد الحضارات غري الغربية كلها ناقصة التقثيف وأن 

ثقافة الغرب هي التي أعطت اإلنسانية القيم الكونية. لقد نظمنا مع فالسفة من أملانيا وفرنسا والعاملني العريب واألفريقي ندوات يف نطاق أعامل كريس 

اليونسكو للفلسفة بالعامل العريب، للرد عىل مثل هذه األفكار وأصدرنا كتبًا للدفاع عن التثاقف والعيش مًعا، فالحضارات كلها ساهمت تاريخيًا )وتساهم 

يوميًا) يف تكوين القيم الكونية وإثرائها ومراجعتها.
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من هنا، تصبح فلسفة التحاور رضورة ملحة، عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي، يف هذا الوضع املأسوي 
الذي يعايشه العامل اليوم. احلوار يبدأ داخلًيا عرب إرساء ثقافة التواصل املبنية عىل التفاهم، حتى وإن تناقضت 
األفكار وتباعدت األهداف، فالنضال احلقيقي يبدأ دائًم من داخل ثقافة التواصل والتفاهم، ويتخذ صورة 
التحاور اإلقناعي القائم عىل االستدالل والتدعيم، فم فلسفة التحاور إًذا؟ وعىل أي أسس تبني متطلباهتا؟ 
قد يكون هذا التساؤل هو الذي أّرق كثرًيا من الفالسفة املعارصين الذين حللوا مقومات التثاقف أو ما نسميه 
التخفيف  إىل  املوصلة  واملقاربات  النظريات  وبناء  املتواصل  العنف  أسباب  فهم  حوار احلضارات؛ حماولني 
من العنف والقضاء عليه يف مستويات العالقات البرشية، بم أنه عىل األقل ولألسف قد التصق بالعالقات 
التواصلية، بل هناك من الفالسفة املعارصين من حاول عىل منوال كانط أن يقرتح نظاًما فكرًيا؛ مولًدا مفاهيم 
كونية ومؤسًسا قوانني جديدة تقوم عىل السلم الدائم، عرب احلوار الدائم. لنا خري مثال يف فلسفة االعرتاف 
الفيلسوف  تايلور وربطها  الكندي تشارلز  الفيلسوف  الفيلسوف األملاين هيغل وطّورها  التي وضع أركاهنا 

الفرنيس بول ريكور بالزمن وصاغ الفيلسوف األملاين أكسل هونيت نظريتها)8).

نحاول هنا رسيًعا تقديم األسس التي تقوم عليها، وفق رأيي، فلسفة احلوار والتحاور التي حتى 
الناس خيلط بني  أن كثرًيا من  الرئيس، وال سيم  بد من حتليل جوهرها  نفهم مقوماهتا وتبعاهتا، فال 
زالت يف  ما  التي  املجتمعات  اللفظي، وال سيم يف  والعنف  النقد  بني  أو  احلوار واخلطبة واخلطاب، 
بدايات التحديث، حيث مل تتحرر فيها، بم فيه الكفاية، آليات التعبري العلني عن اآلراء واألفكار، ومل 
تتكون تقاليد النقد العلمي البنّاء. نجد إًذا نزوًعا إىل الثلب والتقويض اللذين يستهدفان املسؤولني 
نية أحياًنا وخبًثا  واملفكرين واملبدعني والفاعلني يف املجتمع، عىل حد سواء. قد يكون ذلك بحسن 

وخدمًة للمصلحة اخلاصة أحياًنا أخرى، وقد يظن أن ذلك يمثل حرية التعبري. 

الثلب هو استمرار يف العنف الذي حتدثنا عنه، حتى وإن جاء خفًيا ومقنًعا، فبذلك هو يدل عىل 
عدم نضج املجتمع وعدم قدرته عىل املساكنة، بحسب قاعدة التنوع واالختالف وحرية الوجود. ال 
بد من التدخل هنا ملحاولة فهم آليات التحاور ورشوطه وتبعاته، ففي الغرب مثاًل، أي يف املجتمعات 
عن  يتساءلون  واملفكرون  الفالسفة  زال  ما  راسًخا،  تقليًدا  احلر  العلني  التعبري  فيها  أصبح  التي 
رشوط احلوار وأخالقياته وإمكاناته وتبعاته، تعميًقا ملعانيه وصوًنا للحياة الديمقراطية واحلقوق يف 
جمتمعاهتم. نجد ذلك يف الفلسفة األمريكية عند روريت مثاًل، ونجده بوضوح أكرب عند هابرماس ويف 

)8) يعّد هذا الفيلسوف االعرتاف فلسفة نضالية من أجل العيش مًعا، فاالعرتاف هو قبل أي يشء تجاوز العدوانية املوجودة بني البرش واالعرتاف لآلخر 

بفردانيّته وحّريته، من حيث هو إنسان فرد ينتمي قبل أي يشء إىل ذاته. لذلك، تقوم هذه الفلسفة عىل الثقة يف النفس، ويسمها اعرتاف الحب واملودة 

واحرتام الذات، وهي االعرتاف الحقوقي والتباهي بالذات، وهي االعرتاف الجاميل والثقايف. انظر:

 Axel Honneth, The Struggle for Recognition, Joel Anderson (trans( (Cambridge: Polity Press, (996(
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مدرسة فرانكفورت واملدرسة الفرنسية عند بول ريكور وجاك بوالن وغريمها. ذلك يعني أن التحاور 
يف حاجة دائمة ومتواصلة إىل أن ُتدرس آلياته ورشوطه، حتى ال ينقلب إىل ضده من اجلانبني، أي إىل 

عنف يكون خفًيا يف بدايته ليتحول مادًيا فيم بعد.

ماذا يعني احلوار وما قواعده ورشوط إمكانه إًذا؟ لقد دأب الفكر السيايس منذ نشأته عىل استعمل 
اخلطاب املوجه إىل الناس، من دون وساطة وتشارك يف التفكري؛ ألن مهه األول هو اإلقناع وغايته الثانية 
هي االنضواء يف أيديولوجيا معينة. اخلطاب هنا هو جمموعة متواصلة غري متقاطعة من القضايا واجلمل 
التي تستند إىل معنى وتقوم عىل نظرية كربى أولية حتاول متريرها، بينم يكون احلوار مشاركة يف بناء القضايا 
واكتساب املعنى وحتديد النظرية والقضية واستخالص النتائج، فسقراط عندما اجته إىل غورغياس، وهو 
زعيم اخلطباء يف أثينا)9)، وطلب إليه التحاور بشأن قضية اخلطابة، اشرتط عليه أن ال خيرج عىل منهجية 

التحاور، بمعنى أن ال يلقي خطبة مهم اشتدت املناقشة ومحي وطيسها، فقبل بذلك. 

عندئذ اتفقا عىل أن ينسحب من يلقي خطبة فيعلن إخفاقه؛ ألن احلوار يعتمد عىل التحّقق من أي 
مسألة مطروحة أو برهان، سواء أكان إجيابًيا أم سلبًيا، بحيث إن ُقبل ذلك من املتحاورين واجلمهور 
فإنه يكون معقواًل، ومن ثم يكون قريًبا من احلقيقة. أما القضية املرفوضة، فيمكننا نفيها أو إعادة النظر 
يف مكّوناهتا وبراهينها. لكن اخلطبة تقود اخلطيب إىل إقرار أفكار قد تكون غري صاحلة أو غري حقيقية 
أو متناقضة وأحياًنا من دون معنى؛ ألن غايتها هي إجبار السامع بالعنف الرمزي واخلفي املقنع عىل 

قبول قضية ما، مهم كانت قيمة حقيقتها، فهي تقوم عىل النجاعة ال احلقيقة.

بدأت املحاورة بني سقراط وغورغياس، ومل يتمكن األخري من استعمل تقنية احلوار ألنه خطيب 
باألساس، فألقى خطبة وقدم تناقًضا وّضحه له سقراط فانسحب معلنًا إخفاقه، مما أثار غضب تلميذ 
غورغياس، وهو بولوس الذي كان حارًضا وشاهًدا عىل األمر، فأخذ حياور سقراط بعنف، ولكنه 
ألقى أيًضا خطبة فيها تناقض وعنف، فانسحب ليتدخل تلميذ آخر وهو كالكليس ليتابع احلوار حتى 
آخره، من دون أن يكون هناك منترص أو منهزم. من هنا، نتبني أن الرشط األول والرئيس يف احلوار هو 
جتنب جمموعة من اخلطب التي يضاف بعضها إىل بعض آخر، من دون أن يكون هناك تشارك واضح 
يف إنتاج املعنى واكتساب احلقيقة. هذا ما يدعونا إىل القول إن احلوار املنتج للمعنى جيب أن يبقى بعيًدا 
أي  يف  واألهم  األول  األّس  التعّقل  يكون  بحيث  العاطفي،  والوجدان  األيديولوجي  االنفعال  من 
حتاور ممكن. لقد أكد ذلك سقراط، عندما تدّخل بولوس متهوًرا يف النقاش ومستعماًل كلمت عنيفة، 

دفاًعا عن أستاذه الذي أخفق يف اعتمد تقنية احلوار. 

)9) انظر: محاورة الغورجياس ألفالطون، وملزيد من التعمق انظر كتايب: أفالطون والديالكتيكية )تونس: الدار التونسية للنرش، )98)).
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أن  املتحاورين، بمعنى  يربط بني  الذي جيب أن  الفكر احلر  الثاين للحوار، فيكمن يف  أما الرشط 
تكون ألي حماور قابلية قصوى لفهم آراء اآلخر ومناقشتها بحرية، من دون خوف وتعّطل من جّراء 
حسابات مسبقة. ذلك ال يعني طبًعا أن يأيت املحاور من دون مواقف فكرية أو حمددات فلسفية أو 
ا يف حتري هذه املعتقدات والترصف  أيديولوجية أو سياسية، بل يعني أن يكون الفرد يف ثقافة احلوار جمدًّ
فيها وإعادة النظر يف مكّوناهتا، وحتى يف إعادة صوغها وتكوينها، وإال سيكون تدخله جمموعة من 
اخلطب اجلاهزة الفاقدة رشوط التحاور كلها، وسيكون إخفاقه مثل إخفاق غورغياس، حتى وإن مل 
ينسحب من ميدان املناقشة. جيب أن تصاحب هذه احلّرية درجة عليا من الطمأنينة والثقة املتبادلة، 

حتى ال يستتب اخلوف فتصري املناقشة عرجاء واحلوار مغشوًشا. 

ومغلوب،  غالب  هناك  يكون  أن  ذلك  يعنى  وال  للحوار،  الفعلية  النتيجة  خيص  الثالث  الرشط 
بل يعني أن إنتاج املعنى جيب أن يكون دائًم حارًضا يف احلوار؛ ألنه مهم كانت حّدة احلوار يظل هو 
الواصل الدائم بني املتحاورين، وهو فاتح آفاق التعايش واملساملة. لذلك، نجد سقراط تارًكا الباب 
مفتوًحا أمام نظريتني يف الفكر السيايس: نظرية القوة التي دافع عنها كالكليس ونظرية احلقيقة والسلم 
التي دافع عنها هو شخصًيا. كانت الفلسفة يف تارخيها الطويل تتأرجح بني النظريتني ال حمالة، ولكنها 
ألهنا  واخلصومات؛  واملعارك  واخلالفات  التوّترات  كانت  مهم  مًعا،  العيش  معاين  بوساطتهم  توّلد 

حوار متواصل بحًثا عن احلقيقة وإنتاًجا للمعنى والفكر. 

ال بد أخرًيا من رشط رابع يبدو، أول وهلة، غريًبا ولكنه ذو أمهية قصوى. نعني بذلك أخالقيات 
احلوار وأدبيات املناظرة، فعندما اتفق سقراط وغورغياس عىل التحاور كان بينهم احرتام كبري، إذ نّوه 
كل واحد منهم باآلخر واتفقا علنًا وضمنًيا عىل التميش املعقول واملقبول مع احلوار باحرتام، ونفذا 
صور  من  صورة  أي  استعمل  دون  ومن  األدّلة  بوساطة  اإلقناع  احلوار  أدبيات  من  املبدئي.  اتفاقهم 
العنف، فتصبح عملّية اإلقناع واإلقتناع فضيلة يف حد ذاهتا، بم أهنا تكون عملّية منطقية، بحًثا عن 
احلقيقة وإنتاًجا للمعنى، من دون أن يكون هناك غالب ومغلوب أو تباهي وهتّور من جانب أو آخر.

هكذا إًذا، تقوم ثقافة احلوار عىل مبدأين رئيسني مها التعقل واحلرية، وبعدين مهّمني مها إنتاج 
احلجاج  إمكان  دائًم  يعتمد  التحاوري  الفعل  أن  يف  شك  فال  والتسامح،  االحرتام  وتركيز  املعنى 
أيًضا  باملناقشة والنقد واحلق يف الرفض واملوافقة. هي قاعدة أولية أكدها  واالستدالل والتدعيم، 
هابرماس يف حتليله الفعل التواصيل)10) الذي يفرتض لغًة ومنطًقا يضمنان رشوًطا معيارية مضبوطة 

((0( Habermas, Théorie de l’agir communicationnel ((98((. Tome I, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, Jean-

Marc Ferry (Trad.(; Tome II, Critique de la raison fonctionnaliste, Jean-Louis Schegel (Trad.(, Paris, Fayard, (987.
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ومقبولة، إن كانت نية املتحاورين الوصول إىل حقيقة معينة يف الفكر أو نجاعة فاعلة يف العمل. لقد 
اللفظي،  بالعنف  أساًسا  واملتمثلة  أمامه  التواصيل  الفعل  التي جيدها  التحديات  إىل  انتبه هابرماس 
بجميع أنواعه، ويف اخلداع والتمويه والكذب والبهتان والوقاحة واحليل الفكرية واللغوية وأنواع 

السفسطة كلها. 

ضمًنا  لتكون  فرًعا،  ومؤسستية  أصاًل  واضحة  حقوقية  معيارية  منظومة  حتديد  من  عنده  بد  ال 
الفعل  يف  نظريته  تكون  وحتى  لذلك  والتفكري)11).  التأويل  وحرية  احلواري  التواصل  ملصداقية 
التواصيل جمدية، وضع هابرماس نظرية يف أخالقيات النقاش وأرادها نموذًجا للمجتمع الذي اختار 
الديمقراطية يف تسيري شؤونه. عنده، يكون هدف هذه األخالقيات حماولة تكوين معايري مضبوطة، 
أخالًقا وسياسًة، ألي حوار ممكن، باالعتمد عىل املنطق والقوانني الوضعية التي حتمي حقوق الفرد 

واملجتمع.

معنى ذلك هو أن احلوار مرتبط وجوًدا باالتفاق بني الطرفني )أو األطرف املتحاورة( عىل االحتكام 
دائًم إىل املنظومة املعيارية، حتى يتمكنا من إخضاع األحكام واالختالفات، بل األفكار كلها، لألدلة 
واحلجج، حتى يصال إىل نوع من اإلمجاع. يرى هابرماس أن هذه املنظومة جيب أن ال تكون مسّلطة 
عىل طرف من آخر، بل هي نتيجة تذاوت وتفاهم وتواصل، حتى يكون الفعل متمشًيا وما تم االتفاق 
عليه. ال ننكر أن هذا التذاوت صعب املنال، وكم أكد الفيلسوف آبل)Karl-Otto Apel (12 الذي ناقش 
هابرماس بشأن هذه النظرية، فإن هذا املعيار ال يمكنه أن يكون إال أخالقًيا، بمعنى أن أخالق احلوار 

هي الضامنة يف آخر مطاف التواصل احلقيقي. 

الكونية  قاعدة  ممكن:  حوار  ألي  أصيلتني  قاعدتني  وضع  قد  هابرماس  فإن  أمر،  من  يكن  مهم 
وقاعدة الديمقراطية. ال يمكن احلوار بحسب هاتني القاعدتني أن يوجد ويتواصل إن مل يكن الطرفان 
قد اتفقا عىل رشوط التحاور ومعايريه، فالرشوط جيب أن تكون مقبولة، من حيث هي يف ذاهتا ومن 
حيث نتائجها، من اجلميع )أي من األطراف الذين هلم عالقة باحلوار(. ال ريب إًذا يف أن أخالقيات 
احلوار عند هابرماس هي أخالقيات متعّقلة وتواصلية تقوم عىل العقل واحلرية واإلمجاع، وهي بذلك 

تؤكد رشوط احلوار السقراطي- األفالطوين ورشوط اآلمر األخالقي الكانطي.

التواصل والحوار:  )))) منرية بن مصطفى حشانة، الجاملية والنقد يف فكر هابرماس )تونس: الوسيطي للنرش، د.ت). انظر أيًضا: النارص عبد الالوي، 

أخالقيات النقاش يف الفكر الفلسفي املعارص )بريوت: دار الفارايب، ))0)).

(((( Karl-Otto Apel, Éthique de la discussion (Paris: Le Cerf, (994(.
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يف واقع األمر، بحسب ما بني هابرماس يف احلوار الذي دار بينه وبني الفيلسوف األمريكي جون 
مستقلة  وضعية  هلم  من  بني  إال  يدور  أن  احلوار  يمكن  ال  السيايس)13)،  العدل  إشكالية  حول  رولز 
ويمرسون حياهتم بحرية، وحريتهم تعني خضوعهم الواضح للقوانني التي قبلها اجلميع، عىل أساس 
االستعمل العمومي للعقل وبوساطة احلوار. ذلك ما يميز النظام الديمقراطي من غريه، عىل أساس أن 
مقرراته التي هتم اجلميع ال ُيأخذ هبا إال بعد التحاور واملناقشة واستعمل العقل، بصفة علنية وعمومية، 

احرتاًما للقوانني الوضعية وخضوًعا هلا من مواطنني أحرار تربط بينهم عالقات املساواة والتحاور. 

بذلك، يمكن هذا املجتمع احلديث، بحسب هذين الفيلسوفني، تفادي عالقة الغلبة والقوة والعنف 
للحصول عىل اخلريات الرئيسة، فأولوية احلريات جتعل احلوار متجًها نحو العدالة واملساواة والبحث 
النموذجني  هذين  خالل  من  للجميع.  والسعادة  اخلري  بشأن  املتواصل  احلوار  بوساطة  احلقيقي، 
السقراطي- األفالطوين من جهة، واهلابرمايس- الكانطي من جهة أخرى، يمكننا استخالص بعض 
الرشوط األصلية الرئيسة ألي حوار ممكن وتطبيقها عىل شؤوننا الفكرية واالجتمعية والسياسية، إذا 

ما رمنا التحديث والتطور، ونلخصها يف القاعدتني اآلتيتني:

التعقل والستعامل العمومي للعقل 

أما القاعدة األوىل، فأخلّصها يف تّصور التعّقلّية. هذا التصور الذي قد حللته من خالل دراسة أعمل 
الفارايب، عندما ربط بني النظر والعمل يف تصّوره للعقل، فالعقل النظري »قوة حيصل لنا هبا، بالطبع 
والعقل  العلوم،  مبادئ  هي  التي  الرضورية«  الكلية  باملقدمات  اليقني  العلم  بقياس،  وال  ببحث  ال 
العميل هو قوة حتصل هبا لإلنسان »من كثرة جتارب األمور وعن طول مشاهدة األشياء املحسوسة، 
فإن  فعلها«،  التي  األمور  من  يشء  يف  جيتنب  أو  يؤثر  أن  ينبغي  ما  عىل  الوقوف  هبا  يمكنه  مقدمات 
كان العلم واحلكمة فضيلتي العقل النظري، فإّن التعقل فضيلة من فضائل العقل العميل. التعقل هو 
»القدرة عىل جودة الروية واستنباط األشياء التي هي أجود وأصلح، وفيها يعمل ليحصل هبا لإلنسان 
خري عظيم يف احلقيقة وغاية رشيفة فاضلة«. كانت تلك شيًئا غنًيا وعظيًم ينال به السعادة، والتعقل 
»يكون  و  املنزيل،  والتعقل  املنزل  شؤون  تدبري  أساس  تكون  كثرية  أنواع  وهو  واخلبث،  الدهاء  غري 
أيًضا أساس تدبري املدينة وهو التعقل املدين«)14)، وهو أخرًيا هو السعي إىل نيل »اخلريات اإلنسية«، 

(((( Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice politique (Paris: Éditions du Cerf, (997(.

)4)) الفارايب. أبو نرص، فصول منتزعة )بريوت: دار املرشق، د.ت)، فصل 9).



337

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018دراسات

فالتعقل يصبح إدراك األشياء اإلنسانية والسعي هبا إىل نيل السعادة.

والعمل  النظر  عىل  فينفتح  أعمله،  يف  ركيزًة  العقل  يتخذ  متاشًيا  احلياة  يف  التعقلّية  تكون  هكذا، 
واإلحساس واألخالق. لذلك، جيب أن تكون التعقلّية متجذرة يف حياتنا اليومية ومعامالتنا املختلفة، 
يف املستويات كلها، فيكون االستعمل العمومي للعقل هو املفتاح الناجع للتواصل والتحاور والتعايش. 
ال شك يف أّن َتـقّلص العقل يف املجتمعات يؤدي حتًم بحسب الفارايب إىل سيطرة الدهاء واملكر؛ ألّن 
»العقل والكيس حيتاج كل واحد منهم إىل استعداد طبيعي يفطر اإلنسان عليه. متى فطر اإلنسان معًدا 
للتعقل التام ثم ُعّود الرذائل استحال وتغري، فصار بدل التعقل ذا دهاء وخبث ومكر«)15). اعتمدنا 
عىل الفارايب لنبنّي أّن العقل وحده، وإن كان رضورًيا، ال يكفي ليكون رشًطا معيارًيا للتحاور. إقامة 
الدليل والتفسري والتوضيح والتشخيص هي عمليات ال بد منها ليكون احلوار نزهًيا وجمدًيا، ولعل 
التواصلّية التي يشري إليها هابرماس تفيد بذلك، ولكني وددت أن أضيف إىل هذا االستعمل للعقل 
النظري القدرة اإلنسانية عىل االنفتاح عىل الغري، فالعقل وحده ال يكفي إذ ال بد أن يتوافر يشء من 

الوجدان واإلحساس، ليكون التواصل جمدًيا.

مهم يكن من أمر، فإن ثقافة احلوار بدأت تتطّور شيًئا فشيًئا يف عاملنا العريب، عىل الرغم من العوائق 
اجليوسياسية التي قد تقّلل من قّوة ارتكازها يف املجتمعات العربية املتحّولة. ال مناص من هذا التطوير؛ 
ألن هذه الثقافة وفق ما بينّا أعاله هي سمة التحديث والصبغة التي قد يتخذها املجتمع املدين العريب، 
إن توافرت له اإلمكانات الفكرية والسياسية املدعمة للتعقل واحلرية والتسامح واالحرتام. التحاور 
قد يستعمل الوجدان، فيتحرك من خالل القرابة الفكرية واأليديولوجية التي هي نوع من العصبية، 

وال شك يف أن التحابب يسهل عملية احلوار نفسها، فيجرب املتحاورين عىل االحرتام. 

التآلف كثرًيا ما  التوافق نفسها، واحلقيقة هي أن  االحرتام رشط رئيس من رشوط نجاح عملية 
والشتم  السب  إىل  ينساقوا  لن  احلوار  يف  األطراف  إن  حيث  التفاهم،  ثم  ومن  املتبادلة  للثقة  يمهد 
السيايس كثرًيا ما تكون  العمل  بم أن ساحة  تبعاهتا.  ُتعرف  والتشهري، ولن ينخرطوا يف جتاذبات ال 
ساحة حرب، فقد يذهب كل طرف إىل اجلانب األقىص، واجلانب األقىص يف احلرب هو القضاء عىل 
اآلخر حتى املوت، بحسب عبارة اجلنرال األملاين كالوزفيتز، ويف السياسة هو إقصاء اآلخر هناًئيا عن 
العمل السيايس. بذلك، يتحول مسار التحاور إىل ممارسات تكتيكية للقضاء عىل اآلخر، وبم أن هناك 

جدلية للتعامل مع اآلخر فإن هذا املسار التوافقي يتحول إىل جحيم املعركة اإلقصائية. 

)5)) الفارايب، فصول، فصل 9).
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عىل  يكون  قريب  غري  يكون  من  أن  أساس  عىل  والكراهّية،  العنف  إىل  تؤدي  املفرطة  الوجدانية 
مسافة بعيدة مني، ليتحول إىل عدو جيب القضاء عليه. لذلك كله، جيب جتنب هذه الوجدانّية املفرطة 
واستعمل التعقل الذي يسمح للجميع بتحاور يركز عىل املصلحة العامة، فالساحة العمومية وفق ما 
يبني هابرماس)16) هي األّس األّول ألي ديمقراطية منشودة؛ ألهنا تضمن يل مناقشة األفكار املطروحة 
ومناقضتها ومقارعتها باحلجة والدليل، حتى يتوّلد من ذلك كله املعنى احلقيقي واالجتاه الصحيح. 
الّفعالة للمواطن، حتى يديل رأيه مبارشة ومن دون خوف،  املشاركة  العمومّية  الساحة  تضمن هذه 
وفق قوانني مضبوطة كان هو ذاته طرًفا يف إنشائها. إن دور الثورة اإلعالمية املعارصة والتكنولوجيا 
دور رئيس يف تكوين هذه الساحة العمومية وتأطريها وتقنينها، والتعقلية هي التي تربط العقل بالقيم 
الرئيسة للحوار، مثل التسامح واالحرتام، وتربط أيًضا العقل بالوجدانّية اإلجيابّية التي ختلق مناًخا 

مالئًم للحوار. 

حرية العمل والنظر

عندما نتحدث عن حرية العمل والنظر، فإننا نعني ال حمالة احلرية يف أي يشء هيم اإلنسان. تلك احلرية 
التي ال تصدها إالّ حرية الغري فتقف عند ذلك احلد، إالّ أن هذا التحديد يبقى يف حد ذاته ناقًصا، عىل 
أساس أن الذي يسطـر اخلط الفاصل بني حريتي وحرية اآلخر غري معروف وغري حمدد بدقة. لذلك، ال 
بد من إعادة حتديد احلرية اخلارجية التي تربطني باآلخر يف داخل املجموعة البرشية، من حيث هي، كم 
بيـَّن كانط بإحلاح، احرتام القوانني التي وافقت عليها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، فال حرية من دون 
قانون وال قانون من دون مناقشات عمومية وموافقة علنية )باإلمجاع أو باألغلبية(، وال موافقة علنية من 
دون احرتام الفرد يف آرائه ومواقفه املختلفة واملتنوعة. من املفيد أن نذكـر دائًم أن أساس احلقوق يكمن يف 
احلرية وأن أساس احلرية هو احرتام الذات واآلخر، فمن دون ذلك لن يتجاوز اإلنسان حالته الطبيعية، 
مهم تطورت مركزيته االجتمعية وحالته االقتصادية. هذه هي القاعدة الثانية التي تلخص آداب املناظرة 
وأخالقيات التحاور عموًما، فاحلرية يف املسار الديمقراطي احلقيقي ال تتجزأ وال تقبل املساومة والتقزيم.   

يعني  العامة.  للقوانني  إالّ  املجتمع  الفرد يف  خيضع  ال  أن  احلق يف  دائًم هي  احلرية  تكون  لذلك، 
ذلك أّنه عىل املجتمع أن يضمن كرامة املواطن، فال يمكنه اعتقاله أو سجنه أو قتله أو تعذيبه، بإرادة 
الفرد يف أعىل هرم السلطة أم يف أسفله، أو بقرار اعتباطي من  اعتباطية لفرد معني، سواء أكان هذا 

((6( Habermas, L’Espace public (Paris: Payot, (978(.
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جمموعة من األفراد. أن يكون الفرد حًرا يف املسار الديمقراطي، فذلك يعني حق الفرد يف الترصيح، 
علنًا ومن دون رموز ووساطة ملتوية، بآرائه ودينه وفلسفته واعتقاداته، ويعني حقه يف اختيار طريقة 
عيشه من دون رشط أو ترصيح، وحقه يف االجتمع إىل أفراد عائلته وجمتمعه ألغراض نفعية أو دينية أو 
أيديولوجية أو سياسية، يف ضوء القوانني التي اخُتذت باإلمجاع وبحسب آليات الترشيع الديمقراطي. 
هكذا، تقوم فلسفة التحاور عىل إقرار احلّريات الفردّية والعمل عىل تطويرها، ومقصدها يبقى متمثاًل 
أساس  فهي  اإلنساين،  الصعيد  وعىل  املجتمعات  ويف  األفراد  بني  والعنف  اخلصام  أسباب  بتقليص 

التحابب واملؤانسة وطريق التقدم والتحرر، وهي أخرًيا عمد احلياة الديمقراطية.
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