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**طاهر أنوارترجمة:   

 
وعدم  الخلط االصطالحي خصائص منعىل تتضمن اغلب املفاهيم الفلسفية  نأ اليوم، من املتعارف عليه  أصبح 

عىل و  ’’pluralisme’’وم التعدديةعىل مفه تامانطبق كن أن يهذا ما �يبدو أن ، والدقة يف التحديد والتعريف
سبابه إىل اختالف سياقات الحقول أ . وذلك يعود يف احد أهم ’’monisme’’ األحاديةمفهوم أي أيضا نقيضه 

حداث تغي� جذري يف معا� تلك إ الذي يؤدي بالرضورة إىل و املعرفية التي يجري فيها تطبيق تلك املفاهيم، 
 .املفاهيم ونطاق فاعليتها

 
الوجود  phénomènes ظواهر عن  sens communالحس املشرتك  يف مفهوم expérienceتكشف الخربة  �بينف

نجد أن صاحب القصائد العظيمة واحد رواد املدرسة االيلية الفيلسوف اليونا� املتكثة واملتباينة،  اليومي
 التقليدية امليتافيزيقا الغربيةتاريخ جينالوجيا  ق.م) الذي تشكلت معه 450-512(حوايل  Parménideبارمنيدس 

métaphysique occidentale رثة املظاهر عارض مفهوم  قدmultiplicité des apparences الوجود بفهوم 
réalité Être/ essence / والنظامي املتناسق األبدي الثابت والجوهر  املطلق uniforme  واملتطابق مع ما هو

 أحاديةبوصفها فلسفة  بارمنيدسفلسفة  تُعرّف، السببوليس عريض. لهذا  رضوري يف العقل
، opinion communeأي ظاهرة يزعم بوجودها الرأي العام  ايف استبعاده  monisme ontologiqueنطولوجيةأ 

  .ألشياءالثابت لجوهر للسوى مظهرا نسبيا  ن تكونأ لها ال �كن ظاهرة  بوصفها
 

 ، وذلك يتضح من خالل استنادهاmonismeاحد أشكال األحادية  monothéisme النزعة التوحيدية تثلمن هنا، 
واستبعادها صور يف العال.  املوجوداتجوهري يف الكون وهو الخالق لكل و عىل فكرة وجود إله واحد حقيقي 

لفكرة وقد تبلورت تلك النزعة يف املفهوم الفلسفي . وثانأ  ليست إال لكونها يف الديانات القد�ة التعددية اإللوهية
للعقل اإلنسا� والضامن الوحيد لكل  modèleله الكامل، وأ�وذجا حد يف العصور الوسطى واعتباره اإلالوا لهاإل

رأي لهية حسب عكاس باهت وغ�  رامل للمعرفة اإلحقيقة يف العال. ول تعد تثل املعارف اإلنسانية سوى ان
ثال امل نتيجة لذلك، ظّل ق.م).  saint Augustin )354-430 عال الالهوت املسيحي القديس أوغسط�الفيلسوف و 

العقل  سوى يدررهاالتي ال  vérités العثور عىل الحقائقرضورة  يتمثل يف، الحقيقي بالنسبة للعل�ء ولعدة قرون
 منذ األزل.   اإللهي
 

نسانية املتعلقة بقواعد له الواحد الذي �تلك الحل الصائب والسليم لجميع املشارل اإل اإلحول فكرة هذه الران ل
، ران لها األثر الكب� يف نشأة األحادية اإلنسا�وبأي مسألة من املسائل املرتبطة بتوجيه السلوك  moraleاألخالق 
�كن  طريقة واحدةمي يتضمن عىل التي تتأسس عىل فكرة أن رل رصاع قيّ  monisme axiologique القيّمية

م وتنوعاتها الالمتناهية إىل مفهوم اختزال جميع أشكال القيّ  يف وتتمثلالرأي، بواسطتها القضاء عىل االختالف يف 
جميع الظواهر وبذلك، سوف لن تكون  .utilitéوالنفع  أحادي يحمل رل دالالت الك�ل واإلطالق يف الصواب

م رساب القيّ إن نسعى إليه لغرض أسايس ينبغي علينا أ ة سوى مظاهر متنوعة لجوهر م املختلفة واملتعددوالقيّ 
 hiérarchiser etخالل سيطرة أشكال تراتبية ومسستمةمن وذلك  univoque واالستع�ل املعنىشكال أحادي 
systématiser .  ،جميع الرصاعات وقوع ن سبب أ  جرى الوصول إىل استنتاج مفادهمن هذا املنظورconflits 

تأث� وانصياعه لوجيه واإلرشاد العقال� األحادي، ألتية إ�ا يعود إىل رفض اإلنسان االنقياد ألحكام اإلنسان



وهذا ما أشار إليه الفيلسوف الهولندي . intérêtsواملصالح الشخصية passionsواألهواء  imaginationالخيال
متكامال يف الفلسفة  أساسياالذي تثل فلسفته أ�وذجا -) Baruch Spinoza )1632-1677سبينوزا باروخ 
اإلنسان  يف تحديده أن ،(الكتاب الرابع، الفرضية السادسة والتسعون) L’Ethique األخالقعلم ه يف مؤلف -األحادية

، تاما raison متطابق مع العقل libertéالحرية يقوده العقل وحده، وأن مفهوم  الذياإلنسان ذلك هو حر ال
ناس (الكتاب الرابع، الفرضية عىل جميع الإذن إنسان بعينه هو ينطبق بالرضورة  بهالعقل رل ما ينصح لذلك 

   ال �كن للناس األحرار إال أن يكونوا متفق� في� بينهم. ،نتيجة لهذاالسابعة والعرشون). 
 

مفهوم جنب مع  إىلجنبا  القيّميةاألحادية  أو االنطولوجيةاألحادية مفاهيم ، عادة ما توضع أخرىومن جهة 
املنهج  باعتباره ألربها�استع�ل املنهج  رضورة يؤرد عىل والذي monisme méthodologiqueاألحادية املنهجية 

اليق� ذاته  عىل لنتوفرالريايض الوحيد الذي ينبغي إتباعه لغرض الوصول إىل الحقيقة يف جميع الحقول املعرفية. 
 الذي نتوفر عليه يف املعرفة الرياضية. 

 
التي تجعل  monisme sociologique السوسيولوجيةألحادية هي افآخر أشكال األحادية التي أود اإلشارة إليها أما 

فعىل سبيل  عالقة الفرد مع املجتمع.احد، مثاال يتأسس عليه يف دراسة من منظور رؤيتها لعالقة الفرد مع إله و 
 األخالقية règlesقواعد لاأن ) 1917-1858املثال، يعترب عال السوسيولوجيا الفرنيس الفيلسوف إميل دوررهايم (

 الضم�أوامر إلهية وإ�ا أحكام قّيمية مفروضة من قبل الفردي هي ليست  conscienceالضم� التي يفرضها 
كون تالرأي،  جتمع حيث يعيش الفرد. ويف ضوء هذاالذي �ثل تعب�ا عن امل conscience collective عيالج�
م فرادها مجمل القيّ ؛ وترسخ لدى جميع أ عياالتي تكتسب تنظي� سياسيا وترشي nationهي األمة  L’Etatالدولة 
valeurs   وامل�رسات اإللزامية وذلك من خالل تحديد ما هو مسموح منها وما هو ممنوع وما ينبغي املعرتف بها

  . l’éducationوالرتبية  traditionالتقليد  أن يكون، ويجري تحقيق ذلك بواسطة
 

ملظاهر  systematisé et rationaliséإنتاج مفهوم نسقي وعقال� القدرة عىل ة األحادية بخاصية النزع وتتسم
ترشيع حل واحد بعينه لجميع الرصاعات اإلنسانية، الذي عىل تحديد و و يف شتى الحقول املعرفية، الكون املختلفة 

د. م� سيؤدي ال محالة إىل القضاء عىل أشكال املعارضة واالختالف يف الرأي  خطابمن بالرضورة  صعَّ
املتعصبة  réductionnismeعزز من النزعة االختزالية الذي ي idéologies monistesيديولوجيات األحادية األ 

تخفق يف بسط نفوذ املبادئ التي تدافع عنها، تلجأ عىل الفور إىل تربير  تلك  يف رث� من األحيان. فعندماواملتطرفة 
وفرضها بواسطة استع�ل أدوات  ،parti أو الحزب  العقل؛ الحقيقة، مصلحة الدولة ؛Dieuاملبادئ بأسم الرب 

مناهض رل فرد  بحق أضف إىل إنزال اشد أنواع العقاب باملعارض� لها.والبطش  forceوالقوة  contrainteالقرس 
، لها � والتثبيت والرتسيخالتلقامل�رسات اليومية من  شكالأ  جميعرغم  نصياع لهاال ل ورافضلتلك املبادئ املررزية 

وهذا ما حصل خالل الحروب الدينية الدموية التي عاشتها أوروبا يف القرن واإلرادة الباطلة.  املعارضة للنظام حجةب
أن يف عىل االعرتاف بحق رل أم� حارم  تقوماألطراف املتصارعة ب�  وانتهت بأجراء تسوية سياسيةعرش،  السادس

 cujusر� تقول العبارة الالتينية ( أمرائهماس عىل دين فالنرعاياه، ل الرسمي ديناليحدد ويفرض يف آن واحد 
regio ejus religio( بعض من حالة التسامح  ولتسودفي� بعد . ليعّم السالمtolérance  .الديني 

 
يف النضال من  démocratique مرحلة من التقدم الد�قراطيأن تبلغ املجتمعات اإلنسانية  استطاعت، من هنا

مجمل تلك دفعت قد ية والسياسية. و إلنسان وحرية الفكر والتعب� والدفاع عن الحريات الديناجل مبادئ حقوق ا
خطاب فلسفي يتسم إىل معارضة الفلسفات األحادية ب التحوالت الخطابية باملفكرين ال سي� يف القرن العرشين

ألنظمة ا رعبيل تحت مارينة ت األوروبية الطومعاناة املجتمعابداعي. فتاريخ إ  pluralisteتعدديبطابع فكري 
األيديولوجيات  اجت�عوم�رسات القهر واإلساءة الناتجة عن اليمينية منها واليسارية،   totalitarismesالشمولية

بالفالسفة واملفكرين بالقوة، رانت من أهم األسباب التي أدت  األحادية مع وسائل القرس والعنف لغرض فرضها



مقدمة أوىل يف مرشوع في� بعد ول مبادئ وأشكال األنظمة الد�قراطية مثلت حبأرملها إىل تطوير نظريات 
 concretالفرد املادي الواقعي املحسوس  ، عالوة عىل جعلهمالتأسيس ملختلف األيديولوجيات التعددية املقبلة

        . العلمية والفلسفية investigationsتحقيقاتهم و  أبحاثهمنقطة االنطالق يف جميع 
 
 philosophie morale "التعددية يةاألخالق عاي�املم و قيّ الفلسفة "هي  أبرز تلك الفلسفات واألرث إثارةن ب� وم

pluraliste  غن دوبريلياووعال السوسيولوجيا واألخالق البلجيك الفيلسوف أستاذي التي وضعها Eugène 
Dupréel )1879-1967( ل السياسية واالقتصادية يف رتاب صغ� ظهر بعد وعرض لتطبيقاتها املتعلقة منها باملشار

 Le Pluralismeنهاية الحرب العاملية الثانية بيوم واحد تحت عنوان: التعددية السوسيولوجية 
Sociologique)1.(  �شيَّدالواحد عن اآلخر، ومنفصل� فبدال من معارضة الفرد مع املجتمع ورأنه� ريان� مستقل 

عىل أساس الفكرة القائلة بالرابطة  sociologie générale السوسيولوجيا العامةدوبريل مفهومه يف علم 
أو  l’existence((التي تحصل ب� فردين اثن� يف اللحظة التي يكون فيها وجود  rapport socialاالجت�عية 
 de l’autre  étatsرلآلخ االستعدادات السايكولوجيةيف طبيعة سلوك أو  الواحد منه� مؤثر  يف l’activitéنشاط 

psychologiques ، وبشكل متوافق مع املعيار االجت�عي العام-والتي ينتج عنها normal-  �حالة من التأث
 بالقوة/ال زال يف اإلمكان أم actuelleبالفعل  /ممكن الحدوثسواء ران  influence réciproque املت�ثل
virtuelle)((2 .( 

 
 منالغاية املرجوة  عادة ما تخدموالتي تعد خاصية من خواص الرابطة االجت�عية،  يناآلخر يفالتأث� إن قابلية 
قدرة عىل والفرد الذي �تلك مثل تلك ال. تبادل املنافعأو  persuasionاإلقناع أو   contrainte القرس  اتم�رس

تلك امل�رسات مجتمعة أو مشاعرهم من خالل اعت�ده عىل اآلخرين و  الترصف بطريقة يؤثر بواسطتها عىل سلوك
والتبدل للتحول  ةقابل force socialeاجت�عية دعم يكون متوفرا بالرضورة عىل قوة البد وأن ، عىل واحدة منها
هذه الروابط بكونها ذات طبيعة شديدة التباين وتتسم . املتغ�ة سياقات الروابط االجت�عيةعىل الدوام وفقا ل

، accord ;consentement et de collaboration تفاق والتوافق وروح التعاوناال التحول. فإذا توفرت رشوط و 
  روح العداءحين� تتأسس عىل  négatifs. وتكون نافية وسلبية positifs شكل روابط اجت�عية ايجابية وفاعلةتت

رابطة  . ففي الوقت الذي تعزز فيه رلantagonisme, une lutte, une concurrenceوالنزاع واملنافسة 
تشكل الرابطة السلبية العامل االجت�عية لبقية الروابط األخرى، الدعم اجت�عية ايجابية بطريقة ما أو بأخرى قوة 

عىل الرغم م� تحمله تلك الروابط االجت�عية من عالمات ، لكنيحرف تلك القوة عن مسارها. الذي ألتدم�ي 
الرياضية ب� األندية املشرترة يف  املنافساتر� هو حاصل يف ما تا، التعارض، إال انه يف إمكانها التعايش معا
جت�عيت� تداخال متفاعال، عندما من املمكن أن تتداخل رابطت� اأنه إذ االتحادات الرياضية الوطنية والدولية. 

 رشطا يف هذه الحالة، ستشكل الواحدة من هات� الرابطت�و . يجمع بينه� تألف رل منه� عىل عنرص مشرتكي
فعىل سبيل املثال ال الحرص، الجهاز  الرابطة األخرى.م�رسات  فاعليةلدوام  complémentaire مكمال وضامنا

، بعبارة أخرى، أن رذلك عىل املتهممن شأنها أن تؤثر  /الرشطيالترشيعي/القايض له سلطة عىل الجهاز التنفيذي
 .)3(الرابطة األوىل هنا تكون رشطا ضامنا لفاعلية األخرى

 
استطاع دوبريل أن يحدد تعريف  rapport social complémentaireمع مفهوم الرابطة االجت�عية الضامنة 

مصغر  sociétéمجتمع حيث رأى إنها تعرّف بوصفها  .groupe socialاالجت�عية  الفئةوهو  مفهوم أسايس آخر
األفراد اآلخرين بعدد من الروابط االجت�عية تميزين عن املتحدين في� بينهم و املمن األفراد  عدد عىلتألف ي

وتتباين  الخ،... أو دينية قومية؛ مهنية؛ رياضية؛ عائلية ب�الفئات االجت�عية هذه تتوزع ). 4الضامنة وااليجابية(
كون فمن املعروف أن الفئات املتطابقة الهوية ت .اختالفهاط االجت�عية بينها بقدار تشابه طبيعة الفئات أو الرواب

ومنغلقة عىل أفرادها وال تسمح بدخول عضو غريب ينتمي إىل فئة اجت�عية عن األخرى، منها منعزلة الواحدة 
رغم حالة الالتجانس واالختالف  منفتحة عىل ثقافات الفئات األخرىبين� تكون هذه األخ�ة مختلفة. 



hétérogène  كافل والتعايش الداعية إىل م�رسة ثقافة الت البواعثاحد الذي سيكونsymbiose وهنا  .السلمي
الناتجة عن الواقع التواصيل التفاعيل  pluralisme sociologiqueالتعددية السوسيولوجية  مفهومتأت أهمية 

من جهة  متكافلة ومتعاونةمن جهة و االنت�ء إىل فئات اجت�عية متعارضة بإمكانية الذي يتيح لجميع األفراد 
الحياة الروحية � �يز ف. autonomieرية واالستقاللية حقوقهم يف الحكافة بت نفسه والتمتع يف الوق ،أخرى

طريقة والكيفية التي اعتاد الفرد عىل نهجها خالل م�رساته إ�ا يعود يف جزء رب� منه إىل الثراء من اإلنسانية 
وفقا ملبادئ الحرية واملسؤولية يشة الثقافية اليومية يف الحياة االجت�عية ومع مختلف الفئات االجت�عية املتعا

 واملتضامنة بإخالص ب� بعضها البعض.
 
قراءات جديدة ومغايرة ل التأسيسوبشكل رب� يف  ساهم التعددية السوسيولوجيةمفهوم من هنا، �كن القول أن  

  liberté رمفاهيم الحرية دوثيقا بالفر  املرتبطة ارتباطا؛ و  moraleم واملعاي� األخالقيةملفاهيم مررزية يف علم القيّ 
 والتلق�الرتبية يف رحلة وهو طفل صغ�  يشقفنحن نعلم أن اإلنسان ومنذ والدته،  .responsabilité واملسؤولية

من قبل العائلة، ونراه يقلد بصورة عفوية سلوريات من يحيط به من أفراد أرسته. لح� وصوله إىل مرحلة تعلم 
تمي لها، الخاصة بالفئة التي ين règlesوالقواعد  habitudesتالئة مع العادات امل conduitesمجمل السلوريات 

، ليصل الفرد إىل مرحلة désapprobation والنهي عن اآلخر approbation بواسطة م�رسات األمر بهذا الفعل
ن هناك من ذلك أ  يظهر من املرفوضة واملمنوعة. ات املقبولة واملسموح بهالتمييز ب� السلورييتمكن فيها من 

إىل الدرجة التي �كننا القول تؤثر عىل األفراد والفئات االجت�عية بشكل رب� منظومات قيّمية عديدة ومختلفة 
متطابقا  مجتمعاران عن التأث�ات الخارجية، رل�  isolée فيها انه رل� ران املجتمع متجانسا ومنعزال

conformiste  وتقليدياtraditionaliste يف ح� رل� اتجه املجتمع نحو ثقافة التنوع واحرتام حق الفرد يف . ايةللغ
لبعض، رل� أنتج ذلك بالرضورة رصاعات ناجمة االندماج ضمن تعددية الفئات االجت�عية املتعايشة مع بعضها ا

مي لها وب� ب� قواعد املنظومة القّيمية التي ينت incompatiblesتعارض ما قد يبدو للفرد من حالة  وجودعن 
الفرد  مثاليعرب عن ذلك، هو  ماوخ�  منظومات الفئات األخرى التي يسعى لالنض�م إليها يف آن واحد.قواعد 

هذا النوع من الخلط ب� االنت�ءات ل يعد موجودا إىل -الذي ينتمي إىل فئة دينية وفئة قومية يف الوقت نفسه 
قرار عىل  صدر ن يفعل إذا ف�ذا ينبغي عليه أ  -دان املتقدمةالبليف  حد ما مع صدور الترشيعات والقوان� املدنية

تويص ، يف ح� أن الفئة الدينية التي ينتمي لها اإللزامية قومي بوجوب االلتحاق بالخدمة العسكريةاملستوى ال
ب�  ه االختيار، ينبغي عليهذين األمرين املتناقض� فأمام ؟حمل السالح أيضا يف أحيان أخرىبو بل م القتل يتحرب

 تعاليم طائفته الدينية، والعكس صحيح.وصايا و ل مخالفايكون بذلك ل رصف رمواطن صالحالتتطبيق األمر األول و 
وقوع ما يسمى بحالة "احتجاج الوعي" سبب وهو ما يفرس لنا  فريسة ملثل هكذا رصاع، وعادة ما يقع الفرد

l’objecteur de conscience  أداء الخدمة العسكرية رفض الفرد تش� إىل  الثانية، وهيخالل الحرب العاملية
تلك من ل. فبدال من أن يتطابق الفرد مع أوامر هذه الفئة أو واألخالقية مخالفة للتعاليم الدينيةلكونه يعتربها 
 ب� قواعد comparer بشأنها، يسعى فيه إىل عقد مقارنة مختلفان يتخذ موقفا نجده يحاول أ التي ينتمي لها، 
 valeurمة قي وجهات نظر تبتكرفيها باالستناد إىل  أخالقي jugerالوصول إىل حكم ليتمكن من تلك الفئات 
                   ختلف االنت�ءات الفئوية.    مل convenances عىل القواعد املعيارية تسمو وتتجاوزجديدة 

 
 قيّميةنظومة تاما، تؤسس مل مختلفة idéaux universalistesيجري تشكيل وتفعيل �اذج رلية بهذه الطريقة، 

الفيلسوف الفرنيس حسب اصطالح  société ouverteيستند عليها املجتمع املنفتح أخالقية وذهنية وج�لية 
وعىل النقيض من املجتمع املنغلق  - ومع هكذا نظام مجتمع .)Bergson Henri)1859-1941ه�ي برغسون 
société close-   عىل الذاتية من فاعليته وقدراته  ، والتقليلفئويةيد أو تصنيف الفرد وفق انت�ءاته التحد�كن ال

يف ومساه� للقّيم وعنرصا فاعال  يف املجتمع املنفتح صار مبدعاالن الفرد  واملشاررة يف الحياة االجت�عية.التغي� 
وقوة وثقة بإمكانياته الذاتية.  consistanceجديدة، وأم  أرث صالبة ترشيعات وإصدار تغي� القوان� عملية 
احد  autonomie مستوى الحرية واالستقاللية عىلتعترب هذه التحوالت الهامة التي وصل إليها الوعي الفردي و 



املتطابقة.  الهوياتيةالتي عملت عىل تحرير الفرد من قيود االنت�ءات الفئوية  السوسيولوجيةانجازات التعددية 
اليونانية، أن يثور ضد نظام سلطة  امليثولوجيايف  Antigone انتيجون إمكانه، ر� يف حالة يصبح يفلومن ثة، 
l’autorité .فرد يف وضع حرج للغاية نتيجة ملا يبذله من جهود لغرض القضاء أن يصبح الر� �كن  يراه غ� مقبول

ليها من اجل الحد من النزاعات التي �كن التي ينتمي إ القّيميةعىل حالة التعارض وعدم االنسجام ب� املنظومات 
 ). 5أن تحدث ب� الفئات االجت�عية املتعايشة بسالم(

 
 قاعدة الجهود الفردية يف سبيل املساهمة الفاعلة والتعاون املشرتك عىلالحياة االجت�عية  تتأسسفك� 

collaboration ، ئات التي تسعى إىل السيطرةمجموعة من الرصاعات ب� األفراد والف عىلتتألف أيضا فهي 
domination وإخضاع الخصم hiérarchisation  إبادتهإىل  يف أحيان أخرى بل و l’anéantissement.  وتاريخ

 désordre et deفيها الفوىض والعنف  تطويلة التي ساداإلنسانية حافل بالعديد من الحقب الزمنية ال
violence�إعداد وتطوير مؤسسةملرحلة التي تكن فيها من إىل ا ، إىل أن وصل املجتمع اإلنسا institution 

التي ستتحول في� بعد إىل مؤسسة تحتكر وسائل  l’État ستثنائية يف التنظيم السيايس والترشيعي أال وهي الدولةا
الح بقوة الساع عن حقوقهم الدفالتسليم ببدأ وينبغي عىل جميع األفراد استع�ل القوة داخل حدود أراضيها، 

، بدأت إرهاصات عملية تحول هائلة يف Moyen Age ومنذ نهاية العصور الوسطى .رفع املظال وتحقيق العدالةل
 ordre juridique étatique يف الدولةاألمنية الترشيعات الدستورية والقانونية لتحديد نظام عمل املؤسسات 

ألمن الدويل لنظام اليف بناء  األساسية م الررائزوشكلت في� بعد احد أهشملت املحارم وجهاز الرشطة والجيش، 
 . l’ordre public internationalالعام 
حارم أداء دورها بفاعلية تامة بوصفها الحافظ للنظام والاألحادية الفئوية/ فقا للمفهوم ألتعددي ال �كن للدولةو 

حتى و  .عايشة بتناغم وانسجام عىل أراضيهاالفئات االجت�عية املختلفة واملتاألفراد و ب� حك� عادال دون تييز 
والنظام مؤردا عىل عدم مؤسسة تعمل عىل حفظ األمن للدولة من دورها ر libérale عندما عزز املفهوم الليربايل
 monopole بهم عىل وجه أرمل، ل تنجح الدولة املحتكرة املناطةنجاز املسؤوليات قدرة األفراد والفئات عىل ا

 امن مواطنيها، طاملا رانت دولة تعرب عن انت�ء فئوي هويات محدد العسكرية يف ألحفاظ عىلللقوة األمنية و 
مطلقة مصالح هذه الج�عة وتطلعاتها دون أن تأخذ بع� االعتبار باقي الفئات االجت�عية وتراعي مراعاة 

وتسك ، idéologie معينة ديولوجياأيمعتقدا دينيا أو  ذةاملتنفّ  الدولة/الفئةوبالطبع، حين� تتبنى هذه األخرى. 
 شموليةاستبدادية/، فستأخذ بالتحول تدريجيا إىل فئة pouvoir économique بزمام السلطة االقتصادية

totalitaire  باالعرتاف بأشكالأفرادها لزم وتُ بأفراد معارض� لنظامها؛ ال تسمح بوجود فئات مستقلة عنها أو 
ليا التي ينبغي عليهم الخضوع صور املثل العورذلك بتداولها بينهم باملسموح و  املفروضة عليهم vérités الحقائق
إن ل يكن مقارنة شخصه بالصفات – chef الدولة قائديف مقدمتها صور تجيد وتأليه شخصية زعيم/يقع لها، والتي 
رل ما يصدر عنه من واعتبار  -providentiel et omniscientالغيب ب ورعايته والعلمالعال  حفظالربانية يف 
 معصوم من الخطأ تاما.  والكالماألفعال 

 
صدر امل الدولة زعيمالذي يجعل من  monismeهذا الشكل من أشكال األحادية تالزم مع أن ت البديهيومن 

 méprisلحقوق اإلنسان  تام قمع الحريات وازدراءرشوط ، valeurs رشعية الحقيقة وجميع القيّمالوحيد الضامن ل
des droits de l’homme إضافة إىل اضطهاد ،persécution  لكل الفئات االجت�عية التي تسعى نحو تحقيق

الطموحات والتطلعات اإلنسانية سواء رانت جميع  أن تكونإذ ينبغي  .وجود مستقل عن إرادة الزعيم/الدولة
وما عداها  pouvoir central املررزية رادة الدولةيف خدمة إقومية أم دينية؛ علمية أم فنية واقتصادية أم رياضية 

 يستحيل أن يكون موضع ترحيب بل وال يستحق الدعم أو التشجيع. بعبارة أخرى، ستتحول جميعها إىل أدوات
 يشتغل يف خدمة معيار املعاي� األوحد واملطلق la valeur primordiale جوهري أحادي خاضعة ملبدأ قّيمي

critère الشمولية  ولةيف تسي� جميع أمور الدl’État totalitaire هذا  آلية تطبيق وتنفيذوترشيع . ويجري تحديد
 من هنا، �كن القول أن املعيار من قبل النخبة االستبدادية الحارمة وورالئها يف السلطة الذين يتفرعون منها.



 l’arsenal األيديولوجيةنة الرتسادعم وتثبيت عملية النزعة األحادية يف تشكيل القيّم تثل املرتكز األسايس يف 
idéologique  .ضبط ومراقبة آليات عمل وسائل التواصل وهذا ما يستلزمللسلطة املررزية يف الدولة الشمولية 

moyens de communication  ِرة لجميع تلك الوسائل من اجل أن ، نتيجة لذلك غالبا ما تكون الدولة محتك
التي جئنا عىل تحليل مفهومها يف أعاله.  force sociale جت�عيةبقوة الدعم اال  املطلقتحكم تمكن من الت

ومن ثة، ال  نظام سيجري اعتبار أي شكل من أشكال املعارضة بوصفه ثورة ضد الحكم،مثل هذا الوفق وبالطبع، 
  يكون أمامها غ� اللجوء إىل القوة املنظمة داخل الدولة أو خارجها.

 
عىل مبدأ احرتام  l’État pluraliste، تتأسس الدولة التعددية l’État monisteوعىل النقيض من الدولة األحادية 

وتعرتف بأن سياسياتها  الفئات املختلفة التي قد تتعاون أو تتعارض يف رث� من األحيان.الحريات وحقوق األفراد و 
لكنها تؤرد عىل أن دور هذه تنطوي عىل رث� من النتائج السلبية وقد ينجم عنها حاالت من الفوىض واالضطراب، 

قمع الحريات وإ�ا يف السعي من اجل تعديل نسبة التجاوزات الفردية التي قد تؤدي إىل إلحاق  ال يكون يفالدولة 
 ordre parfait فكرة النظام الكاملرفضا قاطعا  التعدديةالدولة  ترفضنتيجة لذلك، الرضر البالغ باآلخرين. 

غ� متوافقة يحتاج بالرضورة إىل  قّيميةألنها تعرتف بوجود تعددي ملنظومات  والتأسيس له بواسطة معيار واحد،
مناسبة  compromisلغرض الوصول إىل تسوية  ات النظر املتعارضةهمتواصل ملقاربة وج dialogue إجراء حوار
املتعلقة خاصة يف املجتمع الد�قراطي الحياة االجت�عية والسياسية مظاهر/رشوط وتثل  .raisonnable ومعقولة
التعددية  من أشكالمعروفا ، شكال بحريات الفكر والصحافة؛ وتشكيل الجمعيات واالنتساب إليهامنها 

نتهاك نوع من اإلساءة أو اال . ومن الطبيعي للغاية أن تقود رل واحدة من هذه الحريات إىل السوسيولوجية
 tribunaux ومحارم العدل législateur عيةوحقوق اآلخرين. وهنا تأت أهمية دور السلطة الترشيلحريات 

مختلف دعاوى الرسيعة الزوال ب�  équilibre يف إرساء وحفظ دعائم االستقرار jurisprudence وفلسفة القانون
الدعاوى حاالت البحث يف رل حالة من رجل القانون الذي يقوم بتعلقا بيكون األمر مسالحقوق املرشوعة، حيث 
 ،يف آن واحد équitable ومنصفحل مقبول ومناسب ومعقول  للعثور عىلالقانونية داولة املطروحة للنقاش وامل

لول التعب� عن تلك الحإال إنه من غ� املمكن تاما  ).6كونه يسعى إىل تحقيق نوع من التوازن واالستقرار(ل
هو ي املعتمد يف علم القانون ألن الجهاز أملفاهيم، quantifiables قابلة للقياسالرياضية بواسطة لغة الحساب ال

متوافقة ملسائل تتعلق بحقوق األفراد والفئات االجت�عية؛ آليات عمل ب� عنارص غ� تاريخية نتاج مقارنات 
املعوزين و  املؤسسات؛ املصلحة العامة؛ املساواة واملنفعة االجت�عية؛ الدفاع عن حقوق أصحاب الدخل املحدود

اآلثار املرتتبة عىل واضعا يف االعتبار النظام القانو� للدولة ملتزم تجاه هذه القضايا  كل� ران. فاملسن� واملرىضو 
والتقدم  الجديدة  الرصاع الراهن ب� احرتام املوروث التقليدي واملخاوف املتزايدة تجاه االبتكارات العلمية

 يبدو صحيحاقد عىل ما يف األصل  رل� ارتسب قاعدة من الثقة االجت�عية املستندةاالجت�عي والتكنولوجي، 
prévisibilité وغ� تاريخي بالرضورة. الخاص وليس عىل ما هو قطعي وجازم مومناسبا لسياقه 

 
قواعد تفرتض قابلة للقياس وذلك ألنها  précises وبهذه الطريقة، ال �كن ملفهوم التعددية أن يتسع لقواعد دقيقة

ولتهميش أخرى غ�ها لحساب قيّم محددة وذلك بهدف التخلص من  قيّميةلظواهر  réduction اختزالعملية 
يقوم مفهوم  هو بل .القرسية l’homogèneوالتطابق  النسقية منوفرض حالة  l’hétérogène الالتجانسعنرص 

البحث املستمر عن حلول جديدة مالئة عملية الثقايف والذي يفرتض  diversité عىل مبدأ احرتام مظاهر التنوع
التاريخية إىل التبدل ب� سياق وآخر، إىل الدرجة مكون من مكوناتها وابسط ايا اإلنسانية التي يتعرض أدق للقض

تجاه  sensibilité والحساسيةالتي يقتيض فيها أن يكون رجل القانون عىل درجة عالية من االنتباه والعناية 
فعىل سبيل املثال ال الحرص،  املؤثرة عىل الحالة موضوع البحث والدراسة.والظروف  القيّميةالتحوالت  مختلف

بوظيفته املتمثلة يف استخراج القاعدة القانونية  pouvoir d’appréciationعندما يقوم قايض السلطة التقديرية 
ليس باالستناد فيها الواجبة التطبيق والتنفيذ من اجل حل النزاع يف الدعوى املعروضة عليه، ينبغي عليه أن يحكم 

أن يعكس رؤية مشرترة تجمع ب� رؤية النخبة يف محاولته  من خاللوإ�ا  vision  subjectiveإىل رؤيته الذاتية



القايض واقع، إن  الاملستن�ة من املجتمع الذي يعيش فيه وب� اآلراء والتقاليد القانونية املسيِطرة يف مكان عمله. يف
يسعى حثيثا من اجل الوصول إىل أن فصل يف مثل هكذا نوع من الدعاوى، ينبغي عليه عن ال مسؤوالالذي يعترب 

 باألحكامخاصة عندما يتعلق األمر –الرأي العام املستن� و كل من: املحارم العليا؛ لأحكام قضائية تكون مقبولة 
من املؤرد أنها  ورذلك من قبل السلطة الترشيعية التي – Cour de cassation النقضن محكمة الصادرة ع

غ�  Cour suprême ستتخذ اإلجراءات الالزمة عىل الفور عندما تبدو بالنسبة إليها قرارات املحكمة العليا
 ).7مقبولة(

 
 pouvoirالسلطة الترشيعيةأنظمة رل من:  مع األحكام القضائية الصادرة عن السلطة التقديريةن توافق أ  الحظ

judiciaire والسلطة التنفيذية pouvoir exécutif  ،يعني أن لدى هذه السلطة املختصة الحق يف قد الذي أيضا
ثة حدود قانونية ينبغي عىل  أن هناك ال ينفي بالرضورة. السلطات القانونيةمن االختيار ب� سلسلة هرمية 

وغ� مناسبة،  déraisonnable في رل مرة تبدو أحكامها الصادرة غ� معقولةفأن ال تتجاوزها،  السلطة التقديرية
، ينبغي أن يف هذا الصددو  لسلطة ال �كن التسامح معها أو السكوت عنها.استع�ل ليجري اعتبارها بثابة إساءة 

وغ� معقول يف مرحلة زمنية من مراحل  raisonnableأن التقيي�ت املتعلقة با هو معقول  نأخذ بع� االعتبار
 عىل سبيل املثال،ولنأخذ يف مجتمع آخر أو يف حقبة تاريخية أخرى. تطور مجتمع مع�، ال �كن أن تكون رذلك 

 للمطالبة1889من نوفمرب لعام  11املرفوعة يف الدعوى رفض محكمة النقض البلجيكية يف الحكم الصادر عن 
جميع  قد استوفترانت امرأة بلجيكية حيث قامت برفع هذه الدعوى بالس�ح للمرأة يف مزاولة مهنة املحاماة. 
 ، واستندتنقابة املحام� رعضو يف االنتسابمطالبة بحقها يف ؤهلها لل، والتي تالرشوط املنصوص عليها يف القانون

ملواطن� البلجيك أمام القانون، من الدستور البلجيك تؤرد عىل مساواة جميع ا 6املادة رقم أن يف ذلك عىل 
هذه القضية مثل تجاه و . عمل املحاماة عىل املرأة نص قانو� يحظر بشكل واضح ورصيح إىل عدم وجود ومش�ة

إن ل تأِت أحكام السلطة الترشيعية عىل اإلعالن بالقول: ((، ردت محكمة النقض األوىل من نوعها يف تاريخ بلجيكا
رانت  ألنهااألهليّة القانونية الكافية مل�رسة مهنة املحاماة، فذلك عدم توفر املرأة عىل رشوط بشكل رصيح عن 

خصصة مهنة القانون م أنعن  باإلعالن جعلها تكتفيل درجة رب�ة ورافيةواضحة إىل  axiomeيف ذلك بديهية  رىت
أصبح من غ� الزمن،  ملا يقرب قرن منفإذا جرى النظر إىل هذا القول الفصل عىل أنه بديهيا  )).للرجل فحسب
 1922من ابريل عام  7وجب االنتظار حتى يوم ، لهذايوم. ال حتى إليه رذلك النظرأيضا مث� للسخرية املعقول و 

 1889حيث نجحت فيه السلطة الترشيعية البلجيكية من استبعاد جميع األسباب الواردة يف الحكم الصادر يف عام 
 ).8والس�ح للمرأة بزاولة مهنة املحاماة(

 
 لوطنية املوحدة، �ثل إذن عمال ج�عياابوصفه تعب� عن اإلرادة   le droit القانوننظام القول أن  من هنا، �كننا

œuvre collective  األعراف والعاداتمجمل مشرترا يتأسس عىل coutume  والتقاليد واملبادئ العامة واملتطورة
 êtreوصياغة قانونية interprétés عىل مر العصور، والتي من املمكن أن تكون موضع إعادة قراءة وتأويل

formulés  نظمةتختلف باختالف األ systèmes  من وغالبا ما يكون هذا الرصح القانو�  .من خاللهاالتي تتشكل
عىل ض�ن تطبيق هذا  régimes démocratiques ، وينبغي أن تعمل األنظمة الد�قراطيةرشيعيةتالهيئة النتاج 
هيئة الدفاع عن  ، عىل أن تتوفراملستقل� عن السلطة التنفيذيةاألرفاء و مجموعة من القضاة  من قبل النظام

من أرفاء إىل حد رب� وذلك من اجل الوصول إىل حالة  juristes عىل محام� أمام هيئة القضاءالدعاوى القانونية 
رل حسب وقائع  ،املالئم حكم القانو�التفس� معقول للقواعد القانونية وتطبيق تقديم  يفب� الطرف� توافق ال

مؤلفة من خاصة للقضايا الهامة تكون ص محكمة يخصيف معظم األحيان ت لهذا، يجري الدعوى املعروضة عليهم.
. ألنه يف مثل هذا jury populaire إضافة إىل هيئة عامة من املحلف� ،بدل قاض واحد magistrats قضاةعدة 

ة من حاالت النقض واالستئناف بطريقة تستلزم من القايض مراجع الكث�يحصل قد النوع من القضايا املعقدة 
 صداره وتنفيذه.الكافية إل  l’autorité الرشعية سلطةارتسابه الوفحص وتدقيق الحكم القانو� ملرات عديدة قبل 

 



 précautions واملراجعات والتداب� االحتياطية كب� من اإلجراءاتالحشد ال هذامثل  أننا ال �كن أن نجد بالطبع
وذلك يعود إىل ما تتميز به مناهج  .les sciences mathématiques et naturelles الطبيعيةالعلوم الرياضية و يف 

تتجاوز يف التي تعددية الالقانون من خاصية املعتمدة يف علوم  les méthodes de raisonnementاالستنباط
ظهر يف علوم مفهوم التعددية ر� يعل� أن  .العادة منهج املالحظة البسيطة أو العمليات الحسابية املعروفة

 pluralisme التعددية املنهجيةمفهوم إطالقا عن  األخالقية ال ينفصلم واملعاي� ياسة والقانون وعلم القيّ الس
méthodologique الفيلسوف اليونا� أرسطوأشار توافق مع تعددية طبيعة موضوعات تلك العلوم. وقد الذي ي 

Aristote )384-322 (األخالق إىل نيقوماخوس"إىل ذلك يف فقرة مشهورة من رتابه "علم  ق.م l’Éthique à 
Nicomaque  )) :ينبغي علينا أن ال نفرتض الدقة أو الرصامة rigueur  ليس بأرث االستنباطنفسها يف جميع أنواع ،

 أيضا التصديق باستنباط احت�يل م� نفرتضه يف جميع األشياء املصنوعة يدويا ... وسيكون من العبث
raisonnement probable اه�الرب تقديم ومطالبة الخطيب العام ب عال الرياضياتقبل  من démonstrations 

لكن ليس بالطريقة نفسها : فاألول و  l’angle droit يبحثان عن الزاوية القائةمثال عال الهندسة و  النجارف... 
  فهو يبحث عن الجوهريف عمله، أما الثا� منهينتفع بالقدر الذي يسعى للعثور عىل الزاوية التي تكون قائة 

l’essence تأملألنه عال م، وذلك لزاوية القائةأو الخاصية املحددة التي �يز بواسطتها ا contemplateur يف 
  .)b1094(الكتاب األول، )) vrai ما هو صادق ومتطابق مع الحقيقةتحديد 
 

 مسألة يف غاية األهمية وهي أنه إىل عىل logique formelle الشكال�أرسطو مؤسس املنطق تأريد  جاءمن هنا، 
الذي يقوم عىل تقنيات االستدالل ألربها�  raisonnements analytiques جانب وجود االستنباط التحلييل

االستنباط وجود بأيضا االعرتاف  املستعملة يف إثبات صدق أو خطأ القضايا يف العلوم الرياضية، ينبغي علينا
أإلقناعي  يألحجاجخطاب ال techniques الذي يقوم عىل تقنيات raisonnements dialectiques الديالكتيك
ويف جميع القضايا العملية املتعلقة بعلوم  controverse والجدال dialogue الحوارمختلف أشكال يف  املستعملة

 فحص هذه األشكالبدراسة و أرسطو وقد قام  املخاطَب. persuader األخالق والسياسة والتي نسعى فيها إىل إقناع
formes  "من االستنباط يف رتابه الشه� "البالغةRhétorique ،يف  الجدالبكونه أول من عرض لتقنيات  وافتخر

 .Topiquesرتابه "الطوبيقا" 
 
خاصة عندما يتعلق األمر بالنقاش أو  للجدال الواقع، إن األسباب التي نقدمها لصالح أو ضد القضية املطروحة يف

، ال �كن أن تتألف décider أو اتخاذ قرار مع� choisir ؛ باالختيارjuger وبالتقييم أو الحكم délibérer التحاور
وإ�ا مقدمات صادقة لتنتهي إىل نتائج صادقة بالرضورة، تستند إىل  preuves démonstratives من أدلة برهانية

 فر عىل درجات متفاوتة من عوامل القوةالتي تتسم يف رونها تتو  arguments وعة من الحججمن مجمتتألف 
forts والتناسب pertinents املنطقي العقال� والتثبت convaincants يعود يف احد أهم  وهذا. رل حسب سياقه

، بل إىل vérité d’une proposition قضية منطقية أسبابه إىل أن هذه الحجج ال تهدف إىل الربهنة عىل حقيقة
 إىل القضية موضوع النقاش l’adhésion جمهور من املخاطَب� ورفع نسب تأييدهمإقناع مخاطَب بعينه أو 

، قد ال يكون l’auditoire . وبالطبع، ما قد يبدو حجة مقنعة بالنسبة ألحد من ذلك الجمهوروتحقيق اتفاق عام
قنيات ألحجاجية عىل الت discours من املخاطَب�. نتيجة لذلك، ينبغي أن يتوفر الخطاب بالنسبة لغ�ه رذلك
ية وإ�ا إىل السبب يف تأييد الحجج العقالنليس إىل حقيقة يف املقام األول  تتوجه بالسؤالالبالغية التي  اإلقناعية

يسعى ال يبحث عن الحقيقة وإ�ا  ، ر� ذررنا سابقا،ألن الخطاب ألحجاجي، وذلك مخاطب بعينه لتلك الحجج
ملطلقة نحو الكث� من القضايا، والذي يعقبه بالرضورة تحول نحو إحداث تغي� يف القناعات العامة ا
مع جمهور  ذلك الخطاب خطابا متوافقا ومتكيفاأن يكون  �كن قيّمي/لغوي/لسا� وثقايف.  عند ذلك الح�،

 بهذه القاعدة األساسية فانه سيقرتف بذلك L’orateur/املتكلم أما إذا حصل العكس، ول يلتزم الخطيب ب�.املخاطَ 
واملتمثل  -وليس يف املنطق الشكال� ر� هو متآلف عليه خطأ- argumentation يف الحجاجالخطأ األرث فداحة 

 ).pétition de principe)9 يف مصادرة ما هو مصادق عليه مبدئيا



 
 الذي يسعى عىل الدوام إىل moniste وعىل النقيض من الخطاب ألحجاجي البالغي يقع خطاب الفالسفة األحادي

تحقيق  الحقيقة. ومن اجل l’unicité وحدة ا�وذج بواسطة فرضالتعددية يف اآلراء العامة املختلفة  من الحدّ 
 أصبحالذي  raison divine تمثل يف العقل اإللهيي، ران ينبغي عليهم ابتكار مصدر متعال املنشودة هذه الغاية

�ثل سوى �كن له أن فال  raison humaine ل اإلنسا�لتلك الحقيقة. أما العقالصدق الدقة و  ملعاي�الضامن هو 
مبدأ  تييز عىل éternelle et invariable العقل اإللهي الثابت واألبديوال تقترص إمكانية له.  انعكاس بسيط
الصدق املطلق خاصية منحها عىل الدوام عىل فحسب، بل و لبعض من القضايا  l’évidence الوضوح يف ذاته
 rationalistes اعترب الفالسفة العقالنيون وهكذا الالمتناهية عىل رل إنسان عاقل. رتاف بصالحيتهواملفروض االع
أن دي باروخ سبينوزا والفيلسوف الهولن )René Descartes )1596-1650 الفرنيس رينيه ديكارتأمثال الفيلسوف 

، هي املناهج  intuition et démonstration تستند عىل الحدس والربهان هج علوم الهندسة الرياضية التيامن
 règles يف حل جميع املشارل اإلنسانية، فالقواعد الصالحة modèle األ�وذجبثابة  التي تصلح يف أن تكون

valables رذلك يف جميع املجاالت. لكن من اجل العثور عىل الحل املناسب يف جميع ة صالحة يف العلوم الرياضي
 émotions واملشاعر passions تطه� العقل من رافة أشكال االنفعاالت واألهواءالحاالت، ينبغي قبل رل يشء 

دون  تحولالتي عادة ما  préjugés ومن جميع األحكام املسبقة واملصالح الشخصية imagination والخيال
  إمكانية التفلسف عند اإلنسان.

 
مجموعة من الحقائق  communier فرض تداوليف ور� نعلم، أن الوصول إىل مثل تلك الغاية الفلسفية واملتمثلة 

 العقالنية املحددة واملطلقة، يتطلب من اإلنسان أن يطهر عقله وعىل حد سواء من االعتقادات اليقينية الشخصية
convictions واملعتقدات الدينية croyances ليد والثقافةاواالنفصال عن مؤثرات التاريخ والتقl’histoire, 

traditions et culture  واستبعادها جميعا بوصفها أحكام مسبقة أيضا تعيق العقل اإلنسا� عن التواصل
 لمجتمع الكو�/الكيلل l’utopieسنكون يف العال اليوتوب  وحسب هذا التصور، مع/وعرب تلك الحقائق املفروضة.

société universelle املؤسس عىل مفهوم العقل raison املثال/  idéal الثورة  شعارات التي رفعتهاالأهم احد
 يف اإلخاء الكو�/الكيلأن هذا املثال نفسه، يف الوقت  جيداندرك نحن  . لكنRévolution française الفرنسية

fraternité universelle  نسبة إىل حارم فرنسا وقائدها –ران مقدمة لكل الحروب الثورية والحروب النابليونية
بشكل رب� عىل تثبيت وترسيخ تلك و من ب� األع�ل اإلنسانية التي عملت  وران . بل–العسكري نابليون بونابرت
 ل يكن Code Napoléonمن املعروف اليوم أن نظام القانون املد� لنابليون  أل يصبح الروح العقالنية الغربية.

مطلع القرن التاسع منذ   l’incarnation de l’idéologie bourgeoiseسوى تجسيد لاليديولوجيا الربجوازية 
  عرش.
 
 philosophie pluraliste مع خطاب الفلسفة التعدديةوعىل النقيض من خطاب الفلسفة األحادية، سنشهد  

سيتضح أرث مع وهذا ما  الحقيقة والعقل والعقالنية.رئيسية رمفاهيم فاهيم يف املنظومة األحادية مل اجذري تحوال
أن تؤدي هذا الدور إال وفق  لها يعود يف اإلمكانلرأي العام، فسوف لن ل norme معياربوصفها فكرة الحقيقة 

طرق ليات آل techniques de contrôle et de vérificationوالفحص  املراقبةقنيات الرشوط التي تحددها ت
 رقى إليها الشكال ي حتميةبفرض أيديولوجيات إطالقا الذي ال يسمح  فّعالال بالشكلاستع�لها وتداولها 

idéologies incontestables .فسوف لن يكون يف  أما في� يخص مفهوم العقل، تحت مسمى الحقيقة املطلقة
 facultés اإلمكان تييزه بصفات األبدية والثبات املشرترة ب� البرشية جمعاء، وعزله عن الصفات والقدرات

 idéal d’universalité ملا هو ريلثال امل يحدد بوصفهسوإ�ا  .l’histoire التاريخ فضال عناإلنسانية األخرى 
حول  التقليد الفلسفي منذ العرص اليونا� القديمب الخاصة الدعوة أما. أيضا الفلسفة الغربيةب واالبتكار الخاص

عىل أنها  فينبغي قراءتها ،عىل تقنيات الخطاب ألحجاجي االقناعي  يف الحوار والنقاش يستند تأسيس نظام عقال�
الذي لطاملا جرى تهميشه واستبعاده تحت ذريعة تصنيفات تراتبية العام إعادة االعتبار إىل املخاطَب إىل دعوة 



أي  auditoire universel الجمهور الكو�/الكيل من أعضاء اإىل أن يكون عضو  حكمت عليه أن ال يرقىوهرمية 
ستحيلة التحقق عند الفالسفة واملتمثلة يف امل ولطاملا تالزمت هذه الغاية .املثايلإىل ا�وذج املخاطَب النخبوي 

 convaincre واملنطقيإىل مرحلة التثبت العقال�  auditoire idéal هذا األ�وذج من الجمهور املثايلب التوصل
التي ال يتمكن  argumentsوالحجج  persuasionالتخيل عن تقنيات اإلقناع تالزما وثيقا مع رشط ، املتكامل
من ب نفسه الذي يبحث عن تحقيق ذلك التثبت العقال� واملنطقي بواسطة خطابه ورتاباته، الخطيحتى بدونها 

السي� النظام الفلسفي  ومع العقالنية الكالسيكيةالجمهور. املخاطَب/مثل ذلك النوع من  l’adhésionرسب تأييد 
الحتكام إىل املناشدة الدائة ل ، رانت)Emmanuel Kant )1724-1804 رانتالعقال� للفيلسوف األملا� إ�انويل 

الفعل املفروضة عىل  حكاماأل الخضوع إىل  -حسب رأي رانت-تعني يف القضايا التي تدعو إىل الجدال  العقل
التي تلجأ  l’impératif catégorique املطلقالواجب  مقولةورذلك إىل التطابق مع  l’action morale األخالقي

غ� أننا مع نظام التعددية  .universellement حيتها بشكل قطعي وريلإىل استع�ل الحجج املعرتف بصال 
التي العقالنية الكالسيكية قيود من فهوم العقل مل تحرر سنشهد عملية pluralisme philosophique الفلسفية

، حيث سيكون لكل فيلسوف الل املستعملة من قبل عل�ء الرياضياترانت تحبسه ضمن دائرة تقنيات االستد 
 idéal de عن العقالنيةالخاص  تصوره املثايلطوير الحرية يف اختيار الطريقة التي يقوم بواسطتها بتشكيل وت

rationalité واملتوافق مع سياقات ما هو مقبول acceptable )رشط أن تخضع  ).10لدى الجمهور الكو�/الكيل
 لحوار.  آليات ا من خالل l’expérienceملعيار التجربة باستمرار و هذه الفكرة أو هذا املثال العقال� 

 
مبدأ  حول rationalisme moniste النزعة العقالنية األحاديةخطاب  تررزيف الوقت الذي نالحظ فيه أن و 

استبعاد وإقصاء رل مخاطب ال يشرتك مع اآلخرين بنفس املبادئ األوىل  نجم عنه l’évidence يف ذاته الوضوح
إىل نتيجة  "تأييد مخاطَب بعينه"من مقدمة ، إىل االنتقال ألقرسي والحتمي املبارش الواضحة يف ذاتها، ومن ثة

نجد عىل العكس من ذلك أن الخطاب ألحجاجي االقناعي ال �كن أن . "تعميم هذا التأييد عىل املخاطَب� اآلخرين"
أشكال الرضورة أن والفيلسوف الذي يتبنى الخطاب ألتعددي يعرتف ب ،contraignante يكون خطابا قرسيا

 conceptions املتعددة واملختلفة قادرة عىل التوافق والتكيف مع رافة املفاهيم argumentations الحجاج
 véritéأبديةلة فرض الزعم القائل بوجود حقيقة املتغ�ة واملتحولة عند الجمهور الكو�/الكيل. وبدال من محاو 

éternelleسيكتفي الفيلسوف ألتعددي ، philosophe pluraliste بعرض رؤيته vision  حول اإلنسان واملجتمع
بواسطة خطابه ألحجاجي ك يكون قادرا با يكفي  raisonnable الذي يبدو بالنسبة إليه معقول monde والعال
ى هذا املسع. وذلك النوع من الجمهور الكو�/الكيل من االستمرار يف سعيه نحو تحقيق تأييد املخاطَب�االقناعي 

عىل الدوام من خالل اآلراء  perfectible للتطوير لكنها قابلة essai imparfait ليس سوى محاولة غ� راملة
رلية �اذج قابلة ألن تكون العامة وتطلعات املجتمع حيث يعيش الفيلسوف، وباملقدار الذي يعتقد فيه بأنها 

universalisables 11جدال(باستمرار بواسطة وسائل الحوار وال متطورة.( 
 
باب الحوار مفتوحا عىل الدوام، وتعزيز مفهوم املجتمع املفتوح عىل إمكانية مشاررة الجميع فيه أن نحاول إبقاء  

أن  pluralisme philosophique بالضبط ما تحاول التعددية الفلسفية فهذا مقترصا عىل فئة بعينها. وأن ال يكون
وذلك ألن التعددية ). droits de l’homme)12 حقوق اإلنسانه يف مجتمع تُراعى فيتعمل عىل التأسيس له 

وامللتزم تجاه عالقاته مع مختلف الفئات االجت�عية  concret الفلسفية تنطلق من اإلنسان املادي امللموس
ذلك االمتياز  تحت أي مسمىو منح أي فرد أو ج�عة رفضا قاطعا املتعددة االتجاهات واالنت�ءات. وترفض 

privilège  استثنائمعيار يف تحديد l’unique critère وملا هو مناسب ملا هو صالح valable et opportun هذا .
عىل الفئات االجت�عية  étouffer والتضييقالحريات الفردية  opprimer االمتياز الذي ل ينجم عنه سوى قمع

من هنا، . totalitarisme النزعة الشموليةو  démesure سوى املغاالة والتطرفبالرضورة ل يجلب لنا املختلفة، 
ول معقولية ومالئة وصالبة أمام جميع النزاعات املتكررة تدعونا التعددية الفلسفية إىل البحث عن أرث الحل

 التعددية الفلسفية دعيفسوف لن ت raisonnable �ثل هذا الحل عالمة ملا هو معقول وعندمابصورة حتمية. 



-حلول إنسانية مقبولة هو عرض  ا ما تسعى إليه، وإ�لحل الكامل والفريد من نوعه والنهائا يشكلبذلك أبدا أنه 
طرح سؤال إمكانية إىل عىل الدوام املتجددة بطريقة تدعو للمشارل  -قابلة لإلصالح وللتطوير عىل حد سواء

الخضوع سوية عادلة عىل ب� الفئات االجت�عية املختلفة التي تفضل تحقيق ت coexistence التعايش السلمي
مه� رانت  valeur uniqueاستثنائية قيمة الوالء لالقرس املفروض دون رحمة أو هوادة تحت مسمى من حالة ل

 تفوقها املطلق عىل جميع القيّم األخرى.و  أهميتهادرجة 
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يف النصف األول من القرن العرشين ومن الذين اثروا تأث�ا رب�ا عىل تلميذه الفيلسوف شاييم  ي�الفالسفة البلجيك

ب�ملان. ومن أهم املؤسس� ملدرسة برورسل املعروفة عىل صعيد الفلسفة وعلم القانون ويف التعددية املنهجية 
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لعام   La Légende socratique et les sources de Platon األول وتهميشه وذلك من خالل مؤلفيه املعروف�:
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ء ران إىل نفس املادة أو إىل القانون اواحد، سو  مبدأإىل ويرجعها نظام فلسفي يختزل جميع األشياء املوجودة  رل

  .املنطقي أو الفيزيقي الذي تعمل تحت تأث� منه أو إىل معيار أخالقي واحد
. plusieurs et multiplوتعني الكثة والتعدد  pluralisتعود إىل الكلمة اليونانية   pluralisme التعددية -
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. ويعد مفهوم الحس هم التاريخيواقعبخاص ال هموتأويل ورذلك لرؤيتهم األفراد و�ط من العالقات اإلنسانية
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 نظرية البالغة الجديدة.
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 :املؤلف هوامش
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Texte original d’une leçon, faite en anglais, le 1er novembre 1977 à l’Université McGill, à 
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 l’État moniste etللدولة األحادية والشمولية  ر� هوl’État pluraliste ) أن ذلك العرض للدولة التعددية 6(
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