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هجرة جديدة إلى اإلنسانية
أحالم المنذري
�إنَّ التقاليد اخلا�صة بكل �شعب ال ُيكن �أن ت�صبح مو�ضع معيارية منا�سبة للتفاهم مع الآخر �إال متى َّ
متت �إعادة بنائها ب�شكل تداويل .نتطرق يف هذا املقال �إىل �أهم
ما ورد عن فتحي امل�سكيني يف مقاله« من التداولية �إىل امل�ؤتلف الإن�ساين».

�إ َّن ما يفهمه الإن�سان عن معنى كينونته يف العامل من معنى
نف�سه �أو م��ن معنى الآخ ��ر ال��ذي يالقيه يف ال�سياق الأدات ��ي
ينح�صر فيما ن�ستعمله �أو م��ا ن�ت��داول��ه بيننا م��ن �أ��ش�ي��اء� ،إن
ال �ف��رق ب�ين ال���ش��يء ال�ك��ائ��ن امل�ح��اي��د �إزاءن � ��ا وال �� �ش ��أن ال�ك��ائ��ن
املتورط يف عالقة ت�أويلية معنا هي امل�سافة التداولية التي
يجب على املتكلم �أن يجتازها م��ن �أج��ل فهم �صلته ب��الآخ��ر،
ولكن ال ُيكن احلديث عن لغة �شخ�صية �إال �إذا كانت �أ�صواتا
ك��ي يفهمها الآخ� ��ر� .إن ال�ل�غ��ة ه��ي �أول م��ؤ��س���س��ة ل�ل�آخ��ري��ة.
ويقرتح فتغن�شتاين مثال «الأمل» الختبار فكرته؛ فنحن ال
ن�شعر ب ��آالم الآخ��ري��ن �إال لغويا� ،إن �أمل��ي خ��ا���ص ب��ي لكن �أمل
الآخر ال ميكن �أن يكون بالن�سبة �إيل �إال �سلوكا لغويا.
لغة الإن�سان ماهية روحية
وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب م ��ا ك�ت�ب��ه ول�ت�ر ب�ن�ي��ام�ين ح�ي��ث ي �ق��ول«:ك��ل
توا�صل للم�ضامني الروحية هو لغة بحيث ال يكون التوا�صل
ع�بر الكلمة �إال حالة خ��ا��ص��ة»� ،إن املاهية اللغوية للإن�سان
ه��ي ل�غ�ت��ه ،ذل��ك يعني �أن الإن �� �س��ان �إمن ��ا يف�صح ع��ن ماهيته
الروحية اخلا�صة يف �صلب لغته؛ لكن لغة الإن�سان تتكلم يف
الكلمات ،ومن ثم ف��إن الإن�سان يف�صح عن ماهيته الروحية
اخلا�صة بقدر ما هي ماهية مبا�شرة عندما ي�سمي كل الأ�شياء
الأخ��رى ،وال يدخل يف ماهية الإن�سان �إال ما هو لغوي؛ لكن
ما هو لغوي ال ي�صبح �إن�سانيا �إال عندما يحتوي على ذاته� ،أي
على ماهية روحية تخ�صه.
ما هي التداولية الكونية؟
�إن مهمة التداولية الكونية هي �أن حت��دد ال�شروط الكونية
لأي تفاهم ممكن و�أن تعيد بناءها ،ويف �سياقات �أخرى يتكلم
املرء �أي�ضاً عن االفرتا�ضات الكلية للتوا�صل .كما توجد قاعدة
�صالحية الكالم وتتمثل هذه القاعدة يف املفرت�ضات الكونية
لأفعال الكالم التي من �ش�أنها �أن تنجز عملية التوافق بني
امل�ت�ح��اوري��ن ،وذل ��ك يعني داخ ��ل جماعة يجتهد ك��ل م�شارك
�ضمنها يف �أن يكون فاعال توا�صليا مع �سائر امل�شاركني.
وي�ضيف الكاتب �أن��ه ال يدخل �أح��د يف م�سار التفاهم �إال �إذا
قبل ت�أمني جمموعة من االدع ��اءات الكونية بوا�سطة جملة
من �أفعال الكالم ،وهي عند هابرما�س عملية م�ؤلفة من �أربع
خطوات يحققها ذلك الفاعل التوا�صلي وه��ي� :أن يعرب عن
نف�سه ب�شكل ق��اب��ل للفهم ،وي�ق��دم �شيئاً م��ا م��ن �أج��ل الفهم،

ويجعل نف�سه ب��ذل��ك مفهومة ،و�أخ�ي�را يتفاهم ال��واح��د مع
الآخر.
يقول هابرما�س�:إن هدف التفاهم هو التو�صل �إىل اتفاق من
�ش�أنه �أن يف�ضي �إىل الأر�ضية البيذاتية امل�شرتكة ،التي يقوم
عليها الفهم املت�ضافر وامل�ع��رف��ة املتقا�سمة والثقة املتبادلة
والت�آلف الواحد مع الآخر� .إن التفاهم هدفه �إنتاج نوع معني
من املتفق عليه حتى ي�صبح التوا�صل ممكنا .وهو متفق عليه
لغويا؛ �أي يتحقق عرب �أفعال كالمية تو�صلت �إىل ر�سم �أر�ضية
م�شرتكة ب�ين ذوات مت�ساوية انتقلت م��ن اخل �ط��اب املنفرد
بنف�سه �إىل اخلطاب القادر على الفهم املت�ضافر ،الذي تنجزه
ذوات تبادل �أفعال الكالم من �أجل الو�صول �إىل اتفاق.
�شرعنة الت�آلف:الكرامة الإن�سانية بو�صفها معيارا للكونية
ويقر�أ هابرما�س العن�صر الإن�ساين بو�صفه مهيكال باللغة،
ع �ل��ى ن �ح��و ي�ج�ع��ل ك ��ل م ��ا ي �ق��ول��ه �أو ي�ف�ع�ل��ه ع �ب ��ارة ع ��ن فعل
توا�صلي موجه نحو التفاهم بني ذوات فاعلة ومتكلمة .كما
�أنه ال توجد داللة ذاتية للوجود الإن�ساين تكون مبعزل عن
ال�صالحية التداولية ملا يقوله عن نف�سه �أو الآخرين.
�إن ره��ان �أي تفاهم هو بناء اتفاق ت��داول ح��ول ن��وع ادع��اءات
ال�صالحية التي تقيم عليها خطابنا ح��ول �أنف�سنا �أو جتاه
الآخرين� ،إن احلديث عن م�ؤتلف �إن�ساين �أي عن حقل تداويل
م�شرتك ب�ين جميع امل�شاركني يف اجلماعة التوا�صلية غري
مم�ك��ن م��ن دون ف�ك��رة وا��ض�ح��ة ع��ن الإن���س��ان�ي��ة ،وق ��د اق�ترح
كانط فكرة «�أخالق كونية» �أو مواطنة العامل بو�صفها �أ�سا�سا
قانونيا منا�سبا جلمع الب�شر حول قيم كونية م�شرتكة ت�ؤلف
بينهم.
ما نظفر به من هذا التبيني هو االع�تراف املتبادل يف معنى
االح �ت�رام امل�ت���س��اوي واالع �ت �ب��ار امل�ت�ب��ادل جت ��اه �أي واح ��د من
ال� َّن��ا���س ب ��د ًال م��ن الت�سامح ،ال ��ذي ه��و را��س��ب تقليدي خا�ص
باملدونة الدينية ،التي هي �أثر �أخالقي يعود �إىل �آداب وثنية
قدمية ،يقرتح هابرما�س التجر�ؤ على تطوير �أخالق عقلية
حيث يكون العقل هو الب�ؤرة التداولية للخطاب الذي يقوم
على الفعل التوا�صلي ،وب�ه��ذا الإق ��رار فقط ميكن ت�أ�سي�س
�أخالق عقلية لي�س لها من م�ضمون معياري �سوى االعرتاف
املتبادل بني الأفراد الذين يحملهم الت�ساوي فيما بينهم على
االحرتام املتبادل جتاه �أي واحد من النا�س.
ه ��ذا ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �صفة �أي واح ��د م��ن ال�ن��ا���س ه��و العالمة

ال�ك��ون�ي��ة� .إن ال�ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة ك��ل ال ي�ت�ج��ز�أ ،ل�ك��ن الأم ��ر
الأخطر هنا هو معاملة ال�شخ�ص الإن�ساين وك�أنه جمرد قيمة
�أخالقية حتت ت�صرف ال�سلطة بال �أي �سند قانوين.
�إن تطوير نزعة كونية �صحيحة يتطلب قبل كل �شيء حترير
مفهوم الكرامة الإن�سانية من �سياقات الفهم التي ت�شوهه،
وعلى الرغم من �أ َّنه مفهوم عرفه القدماء؛ فهو مل يدخل يف
ن�صو�ص القانون الدويل �إال بعد احلرب العاملية الثانية؛ �إذ مل
يوجد ال يف �إعالنات حقوق الإن�سان يف القرن الثامن ع�شر وال
يف ت�شريعات القرن التا�سع ع�شر .وهو ما قاد هابرما�س �إىل
الت�سا�ؤل ب�شكل �صريح« :ملاذا كان الكالم يف القانون عن حقوق
الإن�سان �أ�سبق بكثري من الكالم عن الكرامة الإن�سانية؟
ي�شري هذا ال�س�ؤال �إىل التمييز الإ�شكايل بني معنى الكرامة
الإن�سانية من جهة ،وبني �إعالنات حقوق الإن�سان من جهة
�أخ��رى؛ �إذ يبدو �أن علينا �أن نقطع امل�سافة الفا�صلة بينهما
ب��و��ص�ف�ه��ا ه ��وة م�ع�ي��اري��ة حقيقية ب�ين ال�ت�ك��ري����س الأخ�لاق��ي
للإن�سانية وبني جمرد قوننة حقوق الإن�سان �أو د�سرتتها.
�إن احل��داث��ة مل تعرف منذ ال�ق��رن ال�سابع ع�شر غ�ير حقوق
الإن�سان؛ لكنها مل تطرح م�س�ألة الكرامة الإن�سانية .كانت
�أوروب ��ا مغلقة على نف�سها وال حت��اور غ�ير نف�سها؛ �أم��ا منذ
احل��رب العاملية الثانية ف ��إ َّن �أوروب ��ا �أ�صبحت ط��رف��ا ثقافيا،
ولي�س �أفقا متعاليا لإنتاج املعنى .فقد كانت حقوق الإن�سان
متعلقة ب�تر��س�ي��خ ج �ه��از ال��ذات �ي��ة وف��ر� �ض��ه ،ب��و��ص�ف��ه ال�شكل
احلقيقي للإن�سانية.
ختاما يف نزع الطابع الريفي عن كونية الغرب
�إن �أخطر نقد وجه �إىل نظرية الفعل التوا�صلي التي �أجنزها
هابرما�س هو �أنها نظرية غري مُوجهة �إىل غري الغربيني،
كما �أن�ه��ا ذات «ط��اب��ع ري�ف��ي» .وم��ن ث� َّم ظهر من��ط م��ن النقد
ي �ن��ادي ��ص��راح��ة ب�ن��زع ال�ط��اب��ع ال��ري�ف��ي ع��ن ه��اب��رم��ا���س وع��ن
ح�ق��ه ال �ت ��داويل؛ �إذ ه��و �أي �� �ض �اً م�ف�ك��ر ري �ف��ي .يف م�ق��اب��ل ذل��ك
يعرتف هابرما�س ب�أ َّن �أف�ضل ال�سبل املتاحة بني �أع�ضاء نادي
الإن�سانية هو ت�أ�سي�س خطاب تثاقفي ح��ول حقوق الإن�سان،
من �ش�أنه �أن ير�سم مالمح امل�ؤتلف الإن�ساين فيما بني الب�شر.
و�أخ�ي�راً ف ��إ َّن التحرر من وط ��أة ال�سياق الثقايف اخلا�ص بكل
�شعب ال ُيكن �أن يتحقق م��ن دون االت�ف��اق على �أ َّن مناويل
العقالنية التي تهيكل �أفعال التفاهم بني املتحاورين هي من
طبيعة توا�صلية ،ولي�ست من طبيعة �أداتية.
ahlam.squoman@hotmail.com

