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 إقطقؼا اؾمواصل وـؼد اؾعؼل األداتي

*بوؿدقن بوزقد
 

1"اإلقطقؼا واؾمواصل"ؼزدادذاالػتؿامذاظػؾدػيذاظقومذيفذاظغربذبؼضاؼاذ
ععذاغتشارذ 

وادعذظؾرؤىذاظتأوؼؾقة،ذدواءذاظؼائؿةذسؾىذاظتؼاظقدذاهلريعقـورقؼاذاألطاغقةذ"ذؾريعاخر،ذ
قةذاظيتذتتجذرذعنذخاللذبريسذدؼؾتايذ"ذوشريػؿاذأوذسؾىذاظدراداتذاظؾغوؼةذاظتحؾقؾ

ذ"صقتجشتاؼن" ذأسؿال ذإدي ذاطداصاتذذ وصواًل ذإزاظة ذوعع ذصتجشتاؼن، ذبعد ذعا وصؾدػة
ذاظتؼاربذذةاألؼدؼوظوجق ذعن ذاطتطورة ذاالتصال ذودائل ذسعل ذاألرضي ذواظتباسد ساطقًا

واظتشاطلذواجملادظةذواهلقؿـةذواظصراعذتتمذسؾىذأرضقةذاظعالعاتذواألذؽالذاطتعددةذ
عبري،ذعنذػـاذؼؽونذاالػتؿامذباظدعيذدموذخؾقذبراشؿاتقةذجدؼدةذعتعاظقةذطؿاذؼدسوذظؾت

إديذذظكذاشقلذاشدؼدذطدردةذصراغؽػورت،ذأوذزوؼلذاظؾغةذإديذُسؿؾةذبدقطةذظؾتدوالذ
ذاظتحؾق ذؼرىذذظكذبعضذاظػالدػة ذثمذؾقطؿا ني،ذصؾـحاولذتتبعذظػظذاظتواصلذتارخيقا

 غؼدمذاظرؤؼةذاظػراغؽػورتقة
ذ .2

ذ"اؾمواصؾقة"*يفذاضؿدقـاتذواظدتقـاتذطاغتذػـاكذعوجةذعنذاظتػؽريذيفذجمالذ
ذ" ذضد ذطاغوا ذاظتؼينذظالتصال، ذاالختزال ذسربذذمنوذج اؾمقؾغرايف ؾإلتصال"تـتؼد طؿا

 Grégory Bateson, Rayيفذجمالذاألغثربوظوجقاذطـ 3"إقف ػقـؽانبذظكذ"

Birdwhistell, Edward T .Hallذاجت ذوسؾؿاء ذطـ، ذ Erving Goffmanؿاع

                                                                                                                   
ذضدمذاظػؾدػةذ/طؾقةذاظعؾومذاالجتؿاسقةذ.جاععةذوػرانذ*
وتعينذتواصلذأيذطائنذيفذسالضة،ذزفرذيفذاظؾغةذاظػرغدقةذذ”communicare“ أصؾهذاظالتقينذتواصل"اظػعلذ" 1

ذوادتؿرذادتخداعهذإديذاظؼرنذparticiper à شارك ؿع"يفذغصفذاظؼرنذاظرابعذسشرذودلذيفذتؾكذاطرحؾةذسؾىذ"
اضاعسذسشرذظقدلذسؾىذصعلذاطشارطة،ذتؼادمذاثـنيذأوذأطثرذذظقتطورذتدرجيقاذععذاظؼرونذاظتاظقةذظقعينذودائلذ
االتصالذدواءذاظـؼؾقةذأوذاإلسالعقة،ذوزدؼداذأصبحذؼعينذغؼلذاطعؾوعةذععذاطتشافذاهلاتفذخصوصًا،ذوػيذػـاذ

ذطاظتاظيذ" ذاظعؿؾقة ذوتؽون ذحدؼثذؼدتدسيذإجابة ذأو ذتطورتذؿسمؼلل"  -ؼـاة-ؾبصاغؼلذرداظة واظؼـواتذاظقوم
ذوػيذأطثرذتؽـوظوجقةذوصوالذإديذاالغرتغقتذوذبؽاتذاآلصال.ذذ

ذتدرؼسذ"ذ2 ذبوػران ذاظػؾدػة ذبؼدم ذاظقوم ذدعي ذظطؾبةذػؾسػة اؾمواصلػـاك ذاظبدء ذطؿؼقاسذيف ذاضرتحتفا ذوضد ،"
ذتدرؼ ذوغتؿـى ذاظتخصص، ذػذا ذيف ذوأرروحاتفم ذعذطراتفم ذرؾبة ذودجل ذهلاذاطاجدتري، ذطا ذاظعربي ذاظورن ذيف دفا

سالضةذعباذرةذبأزعاتـاذاظتواصؾقةذواألخالضقةذيفذجمتؿعاتـاذاظيتذتعرفذاالدتبدادذواظضققذيفذأصقذاظتحاورذواشدل،ذ
ذواظشرحذ ذإذؽاظقاتذاظػفم ذعن ذؼطرح ذوعا ذاظتواصل ذودائط ذيفذجمال ذاظقوم ذباظتطوراتذاهلائؾة ذأؼضًا ذسالضة ذظه وطا

 واظتأوؼلذواظتػدري.
3
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،ذؼشارطوغفمذآخرونذيفذاظدسوةذإديذDon Jackson, Paul Watzlawickوبدقؽوظوجقونذ
 .participer à"شارك ؿع" اغطالضُاذعنذاطعـىذاألصؾيذظؾػظذاظتواصلذتواصل جدقد" "

ذاطعـىذ ذظقؽون ذتؾغرايف ذػو ذعا ذتتجاوز ذظالتصال ذأرضذجدؼدة ذخؾق ذحاوظوا ػؽذا
ذ"اصؼقؼيذاألصؾي،ذو ذععـىذاشؿاسة،ذوحدبذعدردة ذاظيتذتأخذ ذاطشارطة باؾو ػو

صاظتواصلذػوذغشاطذذياسيذؼدريذسربذضواسدذعتطورةذألوسقة،ذإنذ"ذPalo Altoأؾمو" 
ذ ذاشؿقؾةذgrammaireاظتواصلذ"دمو" ذاظودائل ذوظقسذصؼط ذأصعاظه ذاطتؿال ذأجل ذذ4عن

ـطؼقةذاظيتذضاعتذسؾىذ"ذطاغواذضدذاظتجرؼبقةذاطاؾؾغة اؾعادقة"ويفذاظدتقـاتذصالدػةذ"
اظػؾدػةذاظتحؾقؾقة،ذوطاغواذحدادنيذساهذاظؾغاتذاظطبقعقة،ذوػـاذغذطرذاطؤدسذهلذاذ
االساهذاشدؼدذذاظذيذؼرىذأنذاظتواصلذؼفتمذباظؾغةذاظطبقعقةذاإلدتعؿاظقةذوػوذجونذ

ذJ. Searleوأسؼبهذذؾمواصل اجلدقد"وضدذغشطذعاذؼدؿى"ذاذJohn L. Austinلذ.أودتنيذ
 Danielباظتعاونذععذداغقالذصاغدرصؽانذذ5ظعدؼدذحولذغظرؼةذأصعالذاضطابوطتبذا

Vandervekenذيفذاظثؿاغقـاتذتطورتذغظرؼةذ،speech actsأوسمني، داخلذتراثذذذ
وػيذطؾفاذتدورذحولذذFrege et Tarskiواظدقؿقائقةذاظشؽؾقة،ذوتطورتذداخلذتراثذ

دؼمذعػفوعيذتؼرؼيبذادتعارةذوػـاذغدتحضرذعنذأجلذتؼ"حنُو أػعال اؾمواصل"، صؽرةذ
ذاجلوق" ذوػيذتتعؾق ذععذعػؽريذاظتواصل، ذاظيتذادتعؿؾتذبداؼة بسقؿقاقة أػعال "

ذيفذذؽلذعـطؼيذ.اخلطاب" 
ظؼدذـظرقة اؾػعل"، إنذغظرؼةذأصعالذاظتواصلذأوذاضطابذتعرفذاظقومذطغصنذظـ"

نذػذهذ:"أرؼدذاالضرتابذعذأػعال اخلطاب"يفذطتابهذ"ذ9858دـةذذSearl"سريل ضالذ"
اطؼاربةذألوجهذدموذغؼطةذغظرؼةذاظؽالمذوغظرؼةذاظػعل،ذأجقبذأنذعػفوعيذظؾغةذػوذ
ذعنذ ذذؽل ذػو ذاظتؽؾم ذبدارة ذبؽل ذألغه ذاظػعل، ذطـظرؼة ذتؽون ذاظؾغة ذغظرؼة صحقح،

إنذاظؽالم،ذأوذاظتواصل،ذأوذاطخاربةذػيذصعلذذ=ذ .6عظفرذُؼدريذعنذخاللذضواسد"
ونذاضالفذععذاإلعربؼؼقةذاطـطؼقة.ذبراطدقس،ذعشحونذباصرطة،ذوعنذػـاذؼؽ

ذيفذاظؼطقعةذبنيذجقؾنيذعنذعدردةذصراغؽػورتذبعدذذ"اؾمواصل"عػفومذ ظعبذدورًا
ذ" ذاطشرتك ذطتابفؿا ذيف ذوأدورغو ذهلورطامير ذصباظـدبة ذ 7دقاؾؽمقك اؾعؼل"اصرب،

خيتزالنذاظتواصلذيفذذؽلذأداتيذاظؾغة،ذصوجودهذؼعادلذدوقذيفذعداحةذاظؾغة،ذوػوذ
طؿاذدـشرحذ-دةذتشؽقلذاظعالضاتذبنيذاظـاسذواطـتوجذاطعزول،ذوباظـدبةذهلابرعازإسا
ذتواصلذغاجحذوحيددذععاؼريذاظعالضاتذاالجتؿاسقةذعنذخاللذاضطاب،ذذ-الحؼًا ػو
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إغهذأداةذبدقطة،ذوميؽنذأنذتػفمذسؾىذأغفاذصعاًلذتعارضقةذععذاطـطقذاألداتيذظؾعؼلذ
ذ   اصدؼث.

،ذغؼدذاظتواصلذؼدجلذذبشؽلذسامذيفذإرارذغؼدذورـوفورؽامير وأديفذحماوالتذ
ذإديذذ réificationإعادة "تشقكة" ذاظؾغة ذعنذخاللذزول ذعداره ذحمدد ذصفو اظتواصل

ذإصراغذعنذ ذإغه ذظؾتداول، ذبدقطة ذاألظػازذػيذُسؿؾة ذوطأنذاظؽؾؿاتذأو ذدوضي، تشقيء
ذظؾغة ذاظتعبريؼة ذاظقـابقع ذحنيذأن ذيف ذوتعققـفا، ذتعرؼفذاألذقاء ذيف ذضوتفاذذضوتفا يف

ذ.ذ8اطقؿقتقؽقةذ"اظتؿثقؾقةذباإلذارةذوشريػا"ذوباضصوصذيفذاظػن
ؼؾجأذإديذاظعؾومذاالجتؿاسقةذاظـؼدؼةذضّدذاظتشقيءذاطؤدداتي،ذ صفوفابرؿاس" أعاذ"

ذعـفجيذظؾتواصلذ ذاظتواء ذظإلؼدؼوظوجقاتذسؾىذأداسذأغفا ذغظرؼة ذؼطور وعنذخالهلا
ذ ذتأثرياتذسـفذعدترتة،ذوؼدتدسيذػـا ذظؾتواصلذبدونذبوادطة اطثلذاألسؾىذاظضابط

ذبدونذأنذؼدبؼـا–حدودذوالذإرشاعاتذ عنذاطدتؼبلذيفذحنيذطانذذاغطالضُاذ-ؼوجفـا
ذ"ذغاداؿري ذأغطوظوجقة ذسؾى ذاهلريعقـورقؼقة ذاطفؿة "،ذاحلوار اؾذي فو حننؼطرح

وضدمذضراءاتذظؾرتاثذاظػؾدػيذعنذأجلذذ"ادلصؾوة"وحاولذػابرعاسذربطذذظكذمبػفومذ
ؼـاعذسنذاطصؾحةذاطـحدرةذعنذعشروعذاطعرصة،ذوحيددذثالثذعصاحل،ذاطصؾحةذغزعذاظ
اظيتذتضبطذاظعؾومذاظتجرؼبقة،ذأيذأنذدالالتذاألظػازذذاتذاظطابعذاألدوقة" اظتؼـقةذ"

اظتجرؼيبذتؽؿنذيفذضابؾقتفاذظالدتغاللذاظتؼين،ذصاظوضائعذاطـتدبةذإديذاظعؾومذاظتجرؼبقةذ
وبفذاذنذسربتـاذداخلذاظـدقذاظدؾوطيذظؾػعلذاألدوي،ذضبؾقاذعضدذتؽوغتذبتـظقمذػوذ

ذ" ذبراشؿاتقة ذعن ذضرؼبة ذػي ذاظثالثقةذبريس و دقوي اطعـى ذاطعادظة ذإجراء ذوميؽن "
ذباظشؽلذاظتاظيذ:

 ادلصؾوة اؾمؽـوؾوجقة/ادلصؾوة اؾعؿؾقة: ادلصؾوة
 ػعل أدوي/ػعل تواصؾي: اؾػعل
 ؼي فريؿـطق–عؾم جترقيب حتؾقؾي/عؾم تارخيي  : اؾعؾم

ػذاذاظتؿققزذؼرصضهذ-إذاذعاذمتذاظتؿققزذبنيذعـطؼةذاظػعلذاألدويذواظػعلذاظتواصؾي،ذ
متذإدراكذزاػراتذاطـاصدةذواظدقطرة،ذاإلخػاء،ذاظتحرؼر،ذوػـاذؼتحدثذ–بولذرؼؽورذ

صؿارطسذرطزذؿصؾوة ؿن  أجل اؾمورر، ػربعاسذسنذاظـوعذاظثاظثذعنذاطصؾحةذحػيذ
ذ" ذػابرؼوى اإلـماجسؾى ذحني ذيف ذ"" ذعـطؼة ذداخل ذاظتحرؼر ذأن ذؼرى عالئق عاس

ذ"اإلـماج"،  ذوػو ذاظعؾم ذعن ذثاظثًا ذغوسًا ذؼؼابؾفا ذاظتحرر اؾعؾوم االجمؿاعقة عصؾحة
إنذإغفاذغؼدؼةذعنذحقثذتؽوغفاذؼؼولذ:ذ"اؾمػؽري اؾذاتي"، وؼدؿقفاذأؼضًاذ"اؾـؼدقة" 

ذ.9اظتػؽريذاظذاتيذحيررذاظذاتذعنذتبعقتفاذظؼوىذعؤضـؿةذ"

                                                                                                                   
8

 91ص.ذ-غػسذاطصدرذ. 
9

ذ،1669اذ،أطاغقا،ذعـشوراتذاشؿل،ذدـةطوظوغقذ-ػابرعاس،ذؼورشنذ:ذاطعرصةذواطصؾحة،ذترذيةذ:حدنذصؼر. 
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تحررذعنذاطؤددة،ذعنذاإلرشامذواظػعلذاظؼؿعي،ذصعالئقذاظدقطرةذتتمذاظتػؽريذػوذاظ
ذ ذعـطؼة ذسؾىذ"اؾػعل اؾمواصؾي"، داخل ذظؾؿؿاردة ذذروط ذداخل ذاظؾغة ذتؾتوي ػـاك

ذاظتواصؾقة،ذػاظعؿل،ذاظدؾطة،ذاظؾغةذؼ،ذواظتواءاتذاظؾغةذالذتأتيذعنذ عدتوىذاظؽػاءة
ذ ذباظعؿل ذسالضته ذيف ذوإمنا ذذاته ذحد ذيف ذاظؾغة ذاإلظتواءاتذالذادتعؿال ذوػذا واظدؾطة،

ذاظتعرفذخاصذباإلؼدؼوظوجقات،ذجيبذػـاذ ذاجملؿوسة،ذصدوء ذأسضاء ؼتعرفذسؾقفا
ذ" ذوسبارة ذغػداغي، ذاظتحؾقل ذإدي ذاطؾتويذاؾمواصل ادلزعوم اظذػاب ذاظػفم ذأي ،"

ذ" ذسبارة ذتؼابؾه ذ"سوء اؾػفم اجملردعـفجقًا، ذػابرعاسذػو ذسـد ذصاظتأوؼل "ذػفم"،
ذ"إس ذبوادطة ذمبشفدؼنذاطعـى ذسالضة ذسؾى ذؼوضع ذبدائي، ذعشفد ذبـاء ذاظبـاء" ادة

ذآخرؼن،ذ"عشفد"ذاظـظامذاظعرضيذو"اطشفد"ذاطصطـعذطوضفذاظتحوؼل.ذ
ذ ذعـطؼة ذداخل ذؼبؼى ذاظـػدي ذاطرؼضذ–اظتحؾقل ذوسي ذسـد ذؼـتفي ذاظذي اظػفم

ذ" ذعاؼدؿقه ذإدي ذاظوصل ذأي ذاألسؿاق"، ذ"ػريعقـطقؼا ذصنذاؾؽػاقة اؾمواصؾقةحباظته ،"
م،ذوتؼـقاتذاظتغؾبذسؾىذدوءذاظػفم،ذواظعؾمذاظتػدرييذظإلظتواءات،ذوميؽنذذطرذاظػف

ذ:ادلعرػة وادلصؾوة"باختصارذاطالحظاتذاظتاظقةذاظيتذؼدجؾفاذػابرعاسذيفذطتابهذ"
ذ"اظػفم"ذذ- ذاظتواصؾقة ذواظتجربة ذ"عالحظة" ذاصدقة ذاظتجربة ذبني ذمتققز ػـاك

ذعوروثات ذعؤددات، ذأذخاص، ذػي ذاظتواصل ذعاؼدؿقهذوعوضوسات ذوػذا ،
ذوػيذاطشارطةذبنيذاظذواتذ.اؾلقـذاتقة، بـ

ذاطؿؽـة،ذذ- ذاصدقة ذواظتجربة ذاطؿؽـة ذاظتواصؾقة ذاظتجربة ذعوضوسات ذبني متققز
صاظتوصقػاتذػاظيتذتعقدذاظتجاربذاصدقةؼذرعؾفاذيفذظغةذأخرىذسؾىذأغفاذضصصذ

ذتعقدذ"ساربذتواصؾقة"ذ
ذ ذظأوتو آبل" -"ؽارلأعا ذاطػتاحي ذصاظؽتاب ذؼبؼى ذاظقوم ذإدي "حتوقل ػؾدػته
ذذTransformation de la philosophieذاؾػؾسػة" ذسام ذصدر ذجزئهذذ109862اظذي يف

ذ" ذعشروع ذاظؽتابذؼؼدم ذػذا ذيف ذاهلقدشري، ذاظتأوؼل ذؼـاضشذصقه اؾرباغؿاتقة اظثاغي
ذادلمعاؾقة ذالدتؿرار ذعرذحة ذعوضوسقًا ذواظيتذػي واظؽتابانذذ"اؾرباغؿاتقة اؾعادلقة""
ررحذصقفؿاذاإلذؽاظقاتذظألداسذاظـفائيذ 11ػفم" و"إقطقؼا اؾمواصل"-شرح"اآلخرانذ

ذاظرباشؿاتقةذ ذخالل ذعن ذاطدـودة ذاظدؼوغتوشوؼة ذاطبادئ ذتارؼخ ذيف ذواظتطبقق ظألخالق
ذاطتعاظقةذ.

                                                                                                                   
ذباظرباشؿاتقةذاألعرؼؽقة،ذخصوصًاذذ9813 وظدذسامذأوتو أبال-ؽارل- 10 أدتاذذصؾدػةذجباععةذصرغؽػورت،ذتأثر

نذاشقلذاظثاغيذطدردةذصراغؽػورتذعنذعؤظػاتهذبراشؿاتقةذتشارظزذبريس،ذيفذاألصلذإديذجاغبذػابرعاسذؼعتربذع
ذاطرتذيةذإديذاظػرغدقة،ذوطتابهذاألداديذترجمذإديذاظػرغدقةذزتذسـوانذ:

Transformation de la philosophie.- Paris, CERF,  2 volume,  1996 et 1998 

Discussion et responsabilité.- Paris, CERF ; Ethique de la discussion 1994 / Expliquer 
11

 

comprendre 2000  .ذغظرؼتهذيفذػذاذاجملال .ذأعاذ66ص.ذ-اشزءذاألولذعنذخاللذعؼدعتهذاظيتذؼوضحذصقفا
 اظؽتابذاظثاغيذصرطزغاذسؾىذبعضذاظػصولذاظيتذهلاذسالضةذباطوضوع
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ذ ذاحملاورة ذوتشؽلذذDiskursethikإؼطقؼا ذاألخالضقة ذظؾػؾدػة ذعرجعقة ذاظقوم تعّد
أسؿالذ"آبل"، ظألحباثذاظتواصؾقةذإديذجاغبذأسؿالذذزاػرةذاظعودةذظؾؿتعاظيذ"اظتأعؾي"

ذ" ذاظـؿؤظف ذيف ذعاغؾؿده ذوػو ذأحقاغًا، ذاختؾػا ذوإن ذ"ػابرعاس" ؿع وضد زعقؾه
صػرغدسذضرؼبةذأسؿاظهذعنذػابرعاس،ذ 13جاك ػرـسقس" ،ذوطذاذأسؿالذ"12فابرؿـاس"

ذ ذظشاغون ذاظوضعي ذظؾؿخطط ذدودقوظوجقا ذخمططا ذتؼينذذShannonوضع اهلدف
وصؾدػي،ذتؼينذؼتؽؾم،ذصفمذداخؾي،ذوػوذباظـدبةذشاكذصرغدقسذعضادذضغطذبـائيذ

:ذاظتواصؾقةذػيذدؾطةذذجاك"ضويذؼرصعذعباذرةذحولذخؾقذاظعالعة،ذأعاذباظـدبةذظـ"
ذاظتواصؾيذ ذبني ذاظتؼابل ذإن ذاطؤّددة، ذاصوارؼة ذظؾؽؾؿة دقؿقائقة

طتواصلذواظتواصؾيذوػوذتؼابلذبنيذ،ذاcommunicative et communicableواطتواصل"
ذ.14عشارطة–تواصلذ

ذيفذذظكذ ذاطتعاظيذوػدصه ذسؾىذاظتأعل ذؼؼوم ذاظتواصؾقة اظتأدقسذاآلبؾقاغيذظألخالق
اظوصولذإديذتواصلذساطيذؼؼومذسؾىذبراشؿاتقةذادتعؿالذاظؾغة،ذوظػظذ"اظتأعل"ذعػفومذ

ذأؼضاتاؿل ذاتي ؿمعاؾي " عـفجيذتؼؾقديذظـظرؼةذاطعرصةذ" ظهذسالضةذبظواػرذذوػذا
 .تواصل،..إخل "-ذاتي"، ؿقما-ؿرجععرجعقاتذادتعؿالذاظؾغةذ"

ذبـاءذ ذإسادة ذعنذدؼؽارتذإديذػودرل،ذػو ذاظػؾدػة ذطدرية ذعراجعة ذإسادة عشروسه
ظـظرؼةذاطعرصةذسؾىذأداسذعزدوجذ:ذعنذجفةذغؼدذاطعـىذسـدذصقتشجتاؼن،ذوعنذجفةذ

ذطوج ذظه ذباظـدبة ذصاظؾغة ذبريس، ذويفذبعضذاطراتذػيذعوضوعذأخرىذدقؿقائقة ود،
ذوذاتذاظتأعل،ذطؿاذغدردهذيفذاظػؾدػةذاظتحؾقؾقة.ذ

ذ ذ" ذسؾم: ذووادطةذطؿوضوع ذسـوان ذطأداسذاطعرصة، ذاظقوم ذؼؽون ذأن ذميؽن اظؽالم
ذ ذاظرتغدـتداظي ذأداةذ15"ظؾتأعل ذخؾق ذإدي ذؼدعى ذوػؽذا ذاظؾغة، ذيف ذاظؾغة ذؼتأعل ذإغه ،

ذظؾتحولذاظؾغويذظؾػؾدػةذاطتعاظقةذ.
ظؾتأعلذاظذاتيذاظتواصؾيذواضحةذوػيذتؼطعذععذوحدةذاظتأعلذوػوؼةذذآبلذأرروحة

ذاظؾغةذ ذععادظة ذؼتجاوز ذطؿا ذباظؾغة، ذطؾقفؿا ذؼتعؾؼان ذػـا ذواظذات ذصاطوضوع اظتػؽري،
واظتػؽري،ذسؾىذاستبارذأنذاظعؿؾقةذاظتواصؾقةذصقفاذتأعلذذاتيذيفذغػسذاظوضت،ذوزدثذ

 دونذعوضوعذ.ب intersubjectivité أؼضاذسنذاظتـاضضذبني
أسطقتذطأسؾىذظإلغؼاصذعنذاطتعاظيذاظذيذؼتبدلذسنذاظذاتذاطتعاظقةذذاؾلقـذاتقة

ذاضطاباتذ ذظعالعات ذاطؤظػة ذاجملؿوسة ذهلذه ذاطاضبل ذوبػضل ذظؽاغط، ذ)س( وظتؽن
ذ" ذحول ذاالعتقاز ذأن ذآبل ذؼعتؼد ذتأوؼؾقةذاؾذاتقةاظعؾؿقة، ذجمؿوسة ذإدي ذدقحول "

                                                                                                                   
12

 16ص.ذ-غػسذاطصدر. 
13

واظػضاءذذ9871االختالفذواظذاتقةذوذذ9868ظهذثالثذعؤظػاتذأدادقةذ"باظػرغدقة"ذوػيذ:ذاألحباثذاطـطؼقة،ذ 
 9874ذاطـطؼيذطاذبنيذاظؼراءة

14
 96ص.ذ-صقـوعوظوجقاذاظتواصل،ذعذطورذدابؼًاذباظػرغدقة. 
 33ص.ذ-آبل،ذإؼطقؼاذ:ذاحملاورة"اطـاضشة"،ذاطعطقاتذاظدابؼة.ذ15
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ذ ذاضاظصة ذاظؽاغطقة ذاظذات ذ"حمدودة، ذصؼط ذاظػارغذفوػي ذاظشؽل ذععروصة، ذشري "
ظؾؿػفومذبصػةذساعة،ذإنذحّدذاظعالضةذاطػتوحذبني)س(ذاطعوضذبـ)س(ذاظوحقدةذوظؽنذ
االثـانذ)س(ذالذؼعطقانذصؼطذإالذواحدةذ"س"ذػيذعضؿونذظؾتػؽريذحولذاظذاتذوإلمتامذ
ذاظذاتقة،ذضؾقذأخالقذاظتواصل،ذوتص ذاظتواصلذؼتوجهذدمو ذاظتواصل،ذإن ـّعذإؼطقؼا

ػؿا:ذذ9877اظتعاظيذسـدذآبلذعؼدومذإديذاثـنيذعـذذطتابهذ"اظتحاورذواطدؤوظقةذ"ذسامذ
ذععذاظتارؼخذ-عاضبؾقةذاصجج،ذبذ-أ ،ذاألولذظهذعاضبؾقةذتصـعذاطدؤوظقةذيفذربطفا

سالضةذباظربغاعجذاطتعاظيذاظؽالدقؽيذظؾتأدقسذاظـفائيذظألخالق،ذأعاذاظثاغيذظهذسالضةذ
ذقؼيذظؾتحؽمذيفذسـفذدوظةذاظؼاغونأدادقةذظؾتربؼرذاإلؼط
ذ" ذطتابه ذصدور ذترتبطذاإلقطقؼا يف عصر اؾعؾمعـذ ذاظيت ذاطشؽالت ذحول ذؼعؿل "

أحقاغاذاظتـحاورذأوذاظـؿـــاضـشـةذذهباألخالقذواظـظرؼةذاألخالضقةذواظتواصلذأوذعاذؼدؿق
"Discussionذاظتػؽريذ ذاظعؿق ذيف ذتتابع ذ: ذاألول ذ: ذاساػني ذيف ذػي ذوحبوثه "

"ذأيذاطشؽلذاظتأدقديذظدببذPragmatique transcendantaleاتقةذاطتعاظقةذ"واظرباشؿ
ذضروريذ ذذؽؾي ذعـطق ذخؾق ذ: ذواظثاغي ذظإلؼطقؼا. ذسؼالغي ذتأدقس اإلؼطقؼا،

Apodictiqueذ.ـؤسس ألجل اآلخر ودمنذػـاذحدبذضوظهذ
ذظؾبحثذ ذاألداديذاظذيذؼـطؾقذعـه ذشريذغفائقة-احملور ،ذاإلجابةذ-وػيذعفؿة

واحملور اؾناـي ، Pourquoi être raisonnable دلاذا اؾؽائن ؿمعؼل؟":"سنذاظدؤالذ
ػـاذ وػذاذؼتعؾقذباطصؾحةذاظػردؼة،ذوعن، ? pourquoi être moral"دلاذا ؽائن أخالق ؟

ذدعقهذظؾبحثذأداتقاذوادرتاتقجقا،ذوػيذعصؾحةذطاغتذ
ذ ذاصدؼثذصفـاك ذاظعصر ذيف ذأعا ذباظّدعادة، ذعتعؾؼة ذأردطو ذأو ذأصالرون سؼلذسـد

ذأداتيذعنذظوثرذإديذػوبزذإديذاظـظرؼةذاإلدرتاتقجقةذظألظعابذ.
،ذاظيتذػيذpréjugésصرؤؼتهذتدعىذإديذاظربطذععذاشذورذاطشرتطةذظألحؽامذاطدبؼةذ

صؽرةذضرورؼةذظؾتأدقس،ذوعنذجفةذأخرىذتـظرذإديذغػسذاضطةذظعؼالغقةذ عنذجفة
ذقذباطثؾنيذاظػردؼنيذ.اظيتذتتعؾذmoyen-finاظـفائيذ-اظػعلذوسؼالغقةذاطتودط

ذاظدؤاظنيذطـذ ذسنذػذؼن ذاإلجابة ذيفذحماوظة ذاطتعاظقة ذسؾىذاظرباشؿاتقة آبلذإستؿد
؟،ذوػيذتدعىذإديذخؾقذغظرؼةذصؾدػقةذذطاذاذاظؽائنذأخالضي؟ذ"،ذوطاذاذاظؽائنذساضلذ"

ذاظذاتيذععذاظعؼالغقاتذاألخرى،ذ ذاظتػرؼق ذألنذصقفا ذعتؿقزة ظؾعؼالغقة،ذوػيذسؼالغقة
اظوزقػقةذوػوذعاذوسدذ-غقةذاطـطؼقة،ذاظعؼالغقةذاإلدرتاتقجقة،ذاظعؼالغقةذاظـدؼقةاظعؼال

ذ.عؼالـقة، إصقؼا وأتوبقا " بهذيفذطتابذأمساهذ"
حياولذاإلجابةذسنذاحملورذاظثاغيذذادلـاؼشة"أو احملاورة" وادلسؤوؾقة "ويفذطتابهذ"

ذاإلذؽاظقةذضادع، 9862عنذاإلذؽاظقة،ذوػيذغتائجذحبوثهذعـذذ ةذعنذعنذإؼطقؼاذػذه
ذ ذاظدؼاظؽتقؽي ذاطاضبل ذيف ذعؼاربة ذعن ذاألصل ذيف ذتشؽؾت ذواظيت  a prioriاظتواصل

dialectiqueأيذأنذاطبدأذاألداديذاطثاظيذػوذأنذإؼطقؼاذاظتواصلذتدتدسيذتأدقسذعاذذ
"ذؼتابعذجدهلؿاذبإبدتؿوظوجقةذغقوذػفم-شرحتطرحهذاظرباشؿاتقةذاطتعاظقةذيفذسؿؾهذ"ذ
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ذاظ ذمبـطق ذسؾىذوضعقة، ذضائؿًا ذسؾؿًا ذعـه ذجيعل ذأن ذاظذيذحياول ذاطـطق ذوػو شرح،
عـطؼي،ذ-"،ذواظتـاضضذاظذيذؼتابعهذبنيذاطـفجني،ذدقؿقائيؾرباغؿاتقة ادلمعاؾقة"ا

ذبراشؿاتي ذاجتفاداتذ"-وعـفج ذعن ذوصل ذمبا ذؼتجاوزه "ذؿابعد ػقمهشماقـقةظداغي
ذ" ذإديؿـطق إبسمؿوؾوجي وجقه ؾؾشرح"، ظقؼرتح ذدائؿًا ذؼدعى "إبدتؿوظوجقةذذوػو

ذؼدؿ ذعا ذأو ذاظروح ذظعؾوم ذأوال،ذذىطؾقة ذمبفؿتني، ذباظؼقام ذوذظك ذ" ذاالجتؿاسقة اظعؾوم
باختزالذرادؼؽاظيذعطؾيبذعنذخاللذاألرروحةذاطضادةذظؾوضعقةذاشدؼدةذيفذععارضتفاذ
ظؾػؾدػةذاظتأوؼؾقةذظؾعؾومذاظروحقة،ذوثاغقًاذػذهذاطـاضشاتذتتابعذتػاصقلذزؾقلذ"عابعدذ

ذاؼـقة"ذظؾغة.اظػقتجشت
 


