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 املسحخلص

ت الخىاصلُت لذي هابشماط "فُلعىف الىلذ والخىاصل"عمل "وسكت  ت الفعل الخىاصلي " تهذف إلى الىظٍش لذي الخعشف على هظٍش

م عذد مً اللشاءاث إلاظخلشائُت لعذة مشاحع عشبُت وأحىبُت، وكذ كام بج مع هزه املادة طالباث الذكخىساة ملادة هابشماط، عً طٍش

اث في علم الاحخماع.  هظٍش

ت الاحخماعُت الزي بنى علُه  سجىاولذ الىسكت الحذًث عً ًىسغً هابشماط للخعشف على إلاطا خه وسظم فلعففي الفعل الخىاصلي للىظٍش

 بالفكش الفلعفي إلماهىٍل كاهذ والخلالُذ املاسكعُت خالل عذد مً الخلالُذ الثلافُت مً
ً
املىظىس الععُىلىجي ، كما جىاولذ إبخذاءا
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ت الفعل الخىاصلي  ال فعال له صلت بالىعي إلاوعاوي لىظٍش
ً
 احخماعُا

ً
، واملىطللاث الععُىلىحُت والعلمُت والفلعفُت بىصفها فعال

ت هابشماط عليها اظدىذ لتيلغىٍت اوال ت الفعل ، الخىاصلي حعب جأزشه بعلماء الاحخماع الفعل لىظٍش الخىاصلي والخعشف على مفهىم هظٍش

ت حشة بين فئاث املجخمع املخعذدة أن هىو  والخعشف على الغاًت مً مً خالل مجمىعت مً اللىاهين،  الخىاصل عباسة عً عالكت مىاٍص

ت هي ت التي جخبرها بأهه لِغ مً ؼأن الفلعفت أن جخأمل في معشفت املطلم بل عليها أن جللع عً الخفكير ألن الغاًت اللصىي للىظٍش  الىظٍش

ت الخذاولُ ت التي جىاولذ هلذ الفلعفت الزاجُت واللغت والىظٍش ت والعلالهُت جحلُم الخفاهم، كما جىاولذ املذاخل إلى فلعفت الىظٍش

وثناولد الىزقة شسوط هظسية الفعل الحىاصلي وهي الحفاعل داخل سياق  أخالقيات النقاش )قىاعد إيخيقا النقاش(،إضافت إلى 

، 
ً
 مشىها

ً
كما ثناولد الىزقة الححىل في  العالم املعيش من خالل اللغة والحىاز الري له قىاعد أخالقية حتى ال يكىن ثىاصال

ال بذ أن ًخجعذ في خطاب ظُاس ي فاليؽاط الخىاصلي للجمع بين النظسية والحطبيق اصلي لدي هابسماس هظسية الفعل الحى 

 جعسضد لىزقة لعدد  مً خالل دًملشاطي جىاصلي ًبذأ بالحذًث عً فضاء عمىمي خال مً العُطشة
ً
ديمقساطية جشاوزية، وخحاما

ت وبالثلت اعترض الكثيذ إمن الاهحقادات املىجهة للنظسية جعسضد لىزقة  ت الفعل الخىاصلي واتهامها بالعلم والطىباٍو ً على هظٍش ًر

 .املفشطت في إمكاهُت بىاء أسضُت للخفاهم, على اعخباس أن اللغت ال حعني دوما الخفاهم فلذ جىظف للخذاع والٍضف والخالعب
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 ادلقدمة

فكرية تتسم بطابع الذكاء والتعقيد لقد شكلت التحوالت احلضارية اجلديدة مناخا فكراي لوالدة أنظمة 

والتكامل يف اآلف الواحد، وىذه الوالدة الذكية جاءت تعبَتاً عن وعي إنساين جديد يتميز بطابعو 

النقدي ادلتمرد، ويف ىذا السياؽ ديكن أف نقف عند زلورين إشكاليُت أساسيُت دلرحلة ما بعد احلداثة 

تية من جهة وإشكالية التكاملية من جهة أخرى، وتعترب ومها إشكالية العبلقة بُت العقبلنية والذا

وتعٍت إخضاع كل شيء  العقبلنية من بُت أىم السمات الفلسفية للحداثة، وىي صفة مبلزمة للذاتية

 .(2007) سبيبل  لقدرة العقل

سنة تقد ىابرماس أف الفاعلية التواصلية طورت من خبلؿ مػسار التػطور الطػبيعي للعقبلنية واألنوقد اع

ودديُقرطة اجملتمع من الناحية ادلؤسساتية واإلمكانية العقلية ادلتأصلة يف الفاعلية التواصلية اليت ىي حالة 

متفردة للنوع اإلنساين، لكن اجملػتمع ادلعاصر الػذي يقمع يف أغلب األحياف عن طريق اجملاالت 

عليو عن طريق العقبلنية  الرئيسية للحياة االجتماعية، مثل السوؽ، الدولة، وادلنظمات سيطر

 االسًتاتيجِية/ األداتية.

يشرح ىابرماس وجهة نظره من خبلؿ تفسَت ىيمنة التقدـ العلمي والتقٍت احملرؾ لقوى اإلنتاج فيقوؿ 

"ما أحاوؿ أف أبينو ىو أف العلم قد ازبذ بفعل منهجو ومفاىيمػو، وسيلة لتعزيز عػامل ظلت فيو 

ابلسيطرة على اإلنسػاف فالطبيعػة ادلعقولة وادللجومة من قبل العلػم، ما  السيطرة على الػطبيعة مرتبطػة

تزاؿ ماثلػة يف جهػاز اإلنتاج والتدمَت التقٍت الذي يضمن لؤلفراد حيػاهتم ويسهلها، والذي خيضعهم يف 

الوقت نفسو ألرابب اجلهػاز، وىكذا يتداخل تسلسل العقل اذلػرمي مع تسلسل اجملتمع اذلرمي، ومن 
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نا فإنو لو طرأ تغَت على اذباه الػتقدـ فحطم العبلقة الوثيقة القػائمة بٍت عقبلنية التقنية وعقبلنية ى

االستغػبلؿ، إف ما جعل من العلػم قوة إنتاج ذات شأف يف اجملػتمع ادلعاصر ادلتقدـ، ارتبػاطو ابلتقنية 

لقرار، وىذا ما جعل العلم يتعرض والصناعة احلربية والتصنيع ادلدين والتسيَت اإلداري وعملية صنع ا

 ".لعملية تسييس ىو والتقنية

ويتابع ىابرماس بثقة حنو تثبيت دعائم فكره لينتقل من التقنية ابعتبارىا أضلت طريقها من خبلؿ 

ادلسيػطرين عليهػا هبدؼ الشرعػنة ليتحػوؿ إىل ادلفهـو األوسع وىػو ادلعرفة وعبلقتها ابدلصلحة ففي 

ادلصلحة التقػنية أو  -عرفة وادلصلحػة دييز ىابرماس بُت ثبلثة أنواع من ادلصا:ح: أوالً مقدمػة كتابو ادل

األداتية الػيت تتحدد يف كوف داللة عػباراهتا ذات الطابع التجرييب تػكمن يف قابليتها لبلستغبلؿ التقٍت 

 وىذا ىو سر االرتباط بُت ادلعرفة التجريبية وادلصلحة التقنية.

صلحة العلمية ورلػاذلا التواصػل بُت البشر وتنطلق من فهػم ادلعٌت عرب قناة التأويل، كتأويل ادلػ -اثنياً  

 اخلطاابت والنصوص.

ادلصلحة من أجل الػتحرر، ورلاذلا العلػـو االجتماعية النقػدية وتعترب أف التأمل النقدي حيرر  -اثلػثا 

أننا دائمًا نطور ادلعرفػة لغرض معُت، وربقيق ويعترب ىابػرماس ، الذات من سلطة األوىاـ وقوى اجلمود

 (.2018عكناف ذلك الغرض ىو أساس مصلحتنا يف تلك ادلعػرفة )

وىي الوسيلة األخرى اليت حيوؿ بػواسطتها البشر بيئتهم إىل ظػهور ما يدعوه ىابػرماس  وتؤدي اللغة

دـ فيو أطروحة أبرزىا على وق 1891ي" فعل التواصلالنظرية "ادلصلحة العملية وبرز ذلك يف كتابو 

  مرحلتُت:
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 .نعتاؽ من منظومة الفكر التجرييبيدعو إىل ضرورة اال ،ادلرحلة األوىل

 ديكن أف يتخذ الفعل صػورتُت، الفعل االسًتاتيجي وفعل التواصل. ،ادلرحلة الثانـية

العقبلنية هبذا ادلعٌت ليس مثاؿ نقتنصو من السماء، بل ىو منها  يًتتب على فعل التواصل عدة أمورو 

شبة نظاـ إضافة إىل أنو موجود يف لغتنا ذاهتا، تستلـز نسقًا اجتماعيًا دديقراطيًا ال يستبعد أحداً، 

أخبلقي ضمٍت حياوؿ ىابرماس الكشف عنو، وىو األخبلؽ الكلية الذي ال يتوجو إىل ربليل مضموف 

عرب نقاش حر عقبلين،  -إىل طريقة التوصل إليها، والتوصل إليها حسب ىابرماس ادلعايَت بقدر توجهو

ىنا تربز صلب فلسفتو اليت تعتمد على الثالوث الفكري للعامل ادلصلحة والتقنية والتواصل من 

 .أجل الفهم

سيتم التعرؼ على  النظرية التواصلية لدى ىابرماس "فيلسوؼ النقد والتواصل""و يف ورقة العمل ىذه 

من خبلؿ عرض مفهـو النظرية وادلنطلقات اليت انطلقت منها وشروط ومراحل نظرية الفعل التواصلي 

ومعاودة ظهوررىا بشكل امتدادي  نظرية الفعل التواصلي لدى ىابرماس، إضافة للتحوؿ يف النظرية

 ُت هللا التوفيق والسداد.، سائل"القانون والدميقراطية"النظرية والتطبيق من خبلؿ كتابو جيمع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يورغن ىابرماسمن ىو 

االجتماعيُت وأوسِعهم انتشاًرا يف حقبة ما بعد احلرب العادلية يعد ىابرماس واحد من أىم ادلنظِّرين 

، وترعرع يف كنف أسرة أدلانية من الطبقة ادلتوسطة ١ٕ١ٔالثانية، ُوِلَد يف مدينة دوسلدورؼ عاـ 
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أتقلمت مع النظاـ النازي دوف انتقاد ودوف أتييده أتييًدا فاعبًل، تبلورت آراؤه السياسية اخلاصة للمرة 

 عندما كاف يف السادسة عشرة من عمره عندما انضم إىل حركة شباب ىتلر ١٩١ٔاـ األوىل ع

 (.2015)فينلسوف

تتلمذ ىابرماس على عدد من ادلدارس كمدرسة الفلسفة وعلم اإلجتماع على يدّي ادلنظرين النقديُت  

كماكس ىوركهادير وثيودور وأدورنو يف معهد البحث اإلجتماعي/مدرسة فرانكفورت، وكاف سبباً 

ية للخبلؼ بُت اإلثنُت على أطروحتو، وكما اعتقد أف مدرسة فرانكفورت َأصبحت مشلولة ابلشكوك

– skeptic cism  واإلزدراء السياسي للثقافة احلديثة، أهنى دراستو يف العلـو السياسة يف جامعة

"التحوالت البنيوية لؤلوضاع االجتماعية: تساؤالت ماربورج يف ادلانيا، وقد أتت دراستو ربت عنواف 

 The Structural Transformation of theضمن أصناؼ اجملتمع الربجوازي"

Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society. 

بٌت ىابرماس إطارًا شامبًل للنظرية االجتماعية ورسم الفلسفة من خبلؿ عدد من التقاليد الثقافية: 

إبتداءًا ابلفكر الفلسفي إلمانويل كانت والتقاليد ادلاركسية نظرية كارؿ ماركس والنظرايت االجتماعية 

والفلسفة اللغوية ونظريػات الفعل اخلطايب مثل جوف سَتيل وغَته من ادلتخصصُت يف رلاؿ دلاكس ويرب 

األلسنية وعلم نفس النمو جلُت بياجيو والتقاليد الرباغماتية األمريكِية لتشارلز ساندرز ونظرية النظم 

 (.2018 )عكناف االجتماعية لتالكوت ابرسونز

ة، فكتب عن موضوعات متنوعة جدًّا، كاألخبلقيات سن ١ٓعكف ىابرماس على الكتابة منذ حنو 

البيولوجية، وتكنولوجيا اجلينات، واإلرىاب، والسياسة اخلارجية األمريكية بعد احلادي عشر من 
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سبتمرب، ولو إنتاج فكري ضخم، إضافة إىل شهرتو كُمَنظِّر اجتماعي وسياسي، فهو واحد من أبرز 

ليًّا. فهو عميد اليسار الدديقراطي يف أدلانيا ومْصدر إذلامو، ويبادر ادلفكرين يف الشأف العاـ يف أورواب حا

ابلتصريح آبرائو النقدية الغزيرة يف الشأنُت العامَُّت األدلاين واألورويب حوؿ أمور ذلا أمهية ثقافية وأخبلقية 

 (.2015وسياسية عامة )فينلسوف 

العقبلنية التواصلية الذي دييزه عػن التقليد اعترب ىابرماس أف إجنازه الرئيس ىو تطوير مفهـو ونظرية 

العقبلين بػتحديد العقبلنية يف بٌت االتصػاؿ اللغوي الشخصي تقدـ ىذه النػظرية االجتػماعية أىداؼ 

االنعػتاؽ أو التحرر اإلنػساين ضمن األخبلؽ، وىو يستند إىل حّجة تدعى الربصباتية الشاملة األفعاؿ 

يف الفهم ادلتبادؿ وأف البشر ديتلكوف القدرة التواصلية جللب مثل ىذا الفهم  اخلطابية ذلا هناية متػأصلة

 (.2018)عكناف

 

 ادلنظور السسيولوجي لنظرية الفعل التواصلي

يتناوؿ ىابرماس التواصل من منظور السسيولوجيا بوصفها فعبًل اجتماعيًا ال فعبل لو صلة ابلوعي 

ىو ، و بفضل علماء االجتماع يف بلورة ىذا ادلنظور للتواصلاإلنساين وهبذا اخلصوص يعًتؼ ىابرماس 

اذلم الذي دفعو ابعتباره اإلشكاؿ الذي اعتزمت فلسفة التواصل اإلجابة عنو، من خبلؿ اإلجابة على 

"إف ربوؿ ادلنظور الذي انتقل من الفعل  إذ يقوؿ كيف يكون االندماج االجتماعي ممكنًا؟ السؤاؿ 

صلي بدأ مع ميد ودوركهامي فهؤالء إىل جانب ماكس فيرب ينتموف إىل جيل الغائي إىل الفعل التوا

كيف يكون الفعل االجتماعي التواصلى اإلجابة على السؤاؿ و  ادلؤسسُت للسسيولوجيا احلديثة"
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"رغم أف نظرية التواصل وظيفة حل ادلسائل ذات الطابع الفلسفي واليت هتم  إذ يقوؿ ممكنًا؟

اليت تطرحها نظرية  جتماعية وأسسها فإين أرى ذلا عبلقة وثيقة جدًا ابدلسائلابستمولوجيا العلـو اال

 . (Habermas 1987) التطور االجتماعي"

حصل بتأثَت الذي ، لديو ابدلنعطف اللساين ارتبط تطور ىابرماس الفكريويف ىذا السياؽ نرى أف 

االجتماعية يتجلى يف  عليو خصوصًا يف االعتقاد أبف منطق العقبلنية .Gadmer H.G غادمَت

حنو  ئذاللغة اليومية الطبيعية، إف ىذه األخَتة ىي عماد كل تفاعل اجتماعي سيتحوؿ اىتمامو عند

مبحث اللغة والتداوؿ الذي ظل الغائب األكرب يف النظرية النقدية دلدرسة فرانكفورت مع جيلها 

 M.Puseyعية إىل فلسفة للتواصل )االوؿ، وىذا ما قاده إىل ربويل علم االجتماع و نظريتو االجتما

1987.) 

 التواصلي حسب أتثره بعلماء االجتماع الفعل لنظرية ىابرماس عليها استند اليت ادلنطلقات

 السوسيولوجية ادلنطلقات -1

 فكرة عنو أخذ الذي ميد، ىربرت كالعامل األمريكيُت، االجتماع بعلماء ىابرماس أتثر"، ميد ىربرت

 تبادليا وليس نشطا عنصرا الذات ميد يعترب حيث ،(2013 علوش" )األان تشكل يف اآلخر دور

 الفرد، ىو آخر دبفهـو تتحدد الذات اف كما. الدافع حسب ذلا ويستجيب األشياء يستقبل سلبيا

 (.   2017 الزيباري) اآلخرين األفراد وبُت بينو ادلتبادلة العبلقات خبلؿ من ذلك يظهر أف وديكن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  9 

 

 اليت للطريقة تشخيصو يف التأويل منهجيات إلخفاقات معاجلتو يف منو استفاد، ابرسونز اتلكوت

 ابلفاعلُت اخلاصة العوامل تقتحم أهنا وكيف والسياسة كاالقتصاد البنيوية اجملتمع خارجيات هبا تفرض

 (ت.د احملمداوي) ادلعيش العامل ابستعمار االجتماعيُت

 الفلسفية ادلنطلقات-2

 ومدرسة خاصة بصفة ىابرماس فكر يف ادلهمة الفلسفية مرجعا ماركس يعترب، ماركس كارؿ

 ىابرماس تدخل، "ماركس بعد ما"  كتابو يف الحقا ذباوزه ىابرماس أف إال عامة، بصفة فرانكفورت

 ما فقط ادلادية القيم فليست: والتفاعل العمل بُت للتمييز سوسيولوجيا التارخيية ادلادية بناء إلعادة

 والتبادؿ اإلنتاج فعل لنفس الرمزية ادلعيارية القيم أيضاً  ىناؾ( االجتماعي العمل) الناس ويتبادلو ينتجو

 .الكبلسيكية صيغتها يف التارخيية ادلادية أتسيس ليعيد اجملالُت بُت ىابرماس فزاوج ،(التفاعل رلاؿ)

 خبلؿ من ذلك ،(اآلخر يف النفس تعريف) للذات اذليغلي التحديد يف ضالتو ىابرماس وجد، ىيغل

 طريقة إمنا الذاتية بُت دلا سبثبل تكوف أف ورفض( ادلتبادؿ االعًتاؼ) والعكس لآلخر الذات من عبلقة

 اآلخرين ذات يستقبل بكونو إال إحساسو يستقبل ال اإلنساف فإف ىيغل حسب، االجتماعية للتنشئة

 ركز ىنا من(  الذات/ ابدلوضوع االعًتاؼ) الذات من انطبلقا ادلوضوع إىل ابلعودة تتم واذلوية كذلك،

 (2005 ادلصدؽ من) كتفاعل احلوار على

: العوامل من نوعُت بُت ىوسرؿ ميز وقد نظريتو، يف ووظفها ادلعيش العامل فكرة منو استقى، ىوسرؿ

 ادلصدؽ من( )ثقافية سياقات ذلا وخربات ذبارب ذات حقائق) ادلوضوعي( اترخيية حقائق) ادلعيش

2005). 
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 األخبلقية الكلية مفهـو ىابرماس وظف فقد واألخبلقي، السياسي ادلستوى على منو استفاد، كانط

 العمومي الفضاء مفهـو وظف كما وادلنفعة، الواجب اخبلقيات عن بديبل ادلناقشة أخبلقيات لتأسيس

 إىل ودعوتو الدائم السبلـ حوؿ دبشروعو لتأثره إضافة التشاورية، الدديوقراطية نظرية لطرح كتاابتو يف

 .الكوسومبوليتية ادلواطنة

 اللغوية ادلنطلقات -3

 اللغة بُت تركيب كوهنا رائع ابتكار والسَتلية االوستينية بصيغتو الكبلـ اعترب، وفينغشتُت وسَتؿ أوستُت

 الذي ادلهم التمييز ىابرماس استعار ذلك وعلى( ت.د: اخلليفي) أخرى انحية من والفعل جهة من

 .واإلجنازية التقريرية الكبلـ أفعاؿ بُت أوستُت وضعو

  العلمية ادلنطلقات -4

 داخل الصراعات طبيعة لفهم ادلاركسية الفلسفة بناء إلعادة ادلرجعية احباثهم شكلت، وكولربغ بياجيو

 أىلية مراحل مع ادلتوافق األخبلقي الوعي تطور مراحل األحباث ىذه وضحت حيث اجملتمعات،

 .(2007 األشهب) التفاعل

 الفعل التواصلي لدى ىابرماسنظرية ما ادلقصود ب

"تلك الكفاءات اليت يتفق فيها ادلشاركوف على تنسيق خططهم أبهنا   التواصليةعرؼ ىابرماس  

العملية دبهارات عقلية، وحُت حيصل التوافق الذي يتحدد ابلقياس إىل االعًتاؼ التذا ويت إبعادة 

التواصلي أف األنساؽ البشرية من خبلؿ أف كل فرد حيفز االخر للفعل  الصبلحية، يتميز النشاط

 (.2015)زوراؽ  بطريقة مشًتكة عن طريق الكبلـ"
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 " ىي تلك االفعاؿ اليت تكوف فيهاعلى النحو التايل  االفعال التواصليةحدد ىابرماس كما 

السياسة، بل  مرتبطة حباجيات مستوايت الفعل ابلنسبة للفاعلُت ادلنتمُت اىل العملية التواصلية غَت

(، ولتعزيز تصوره للفعل التواصلي من أجل فهم Habermas 1987) مرتبطة أبفعاؿ التفاىم"

أفضل للعبلقات االجتماعية داخل اجملتمع ذىب إىل أف الفعل التواصلي يتميز عن غَته من األفعاؿ 

يف الغَت بل يبحث عن كيفية التوصل األخرى أبنو ال يسعى للبحث عن الوسائل اليت سبكنو من التأثَت 

 .عايل( 2013) كيفما كاف نوعهما اىل تفاىم معو و توافق متبادؿ دومنا إكراه أو قسر

"صياغة نظرية لتواصل وبلورة القوانُت اليت تتحكم فيو، أبهنا   نظرية الفعل التواصليوعرؼ ىابرماس 

تمع ادلتعددة ومتباينة العبلقة، تتوخى بناء وعي وىذا التواصل عبارة عن عبلقة موازية حرة بُت فئات اجمل

، إف نظرية الفعل حر ال ربكمو ادلؤسسات أو األيدولوجيات ادلفروضة من قبل األنظمة السياسية"

التواصلي لدى ىابرماس تكوف بصياغة القوانُت من أجل التواصل الذي يعمق التواصل بُت األفراد 

 (.2004واجملتمع )أبو النور 

 عل التواصلي، إن الفعل التواصلي حسب ىابرماس مر بثالث مراحلمراحل الف

وىذه ادلرحلة تقـو على فاعلتُت : األوؿ القوؿ والثاين الفعل  مرحلة التفاعل الذي تتوسطو رموز، -1

وعن طريق الرمز التواصلي )القوؿ( يتم التعبَت عن رغبة يف السلوؾ ما وعن طريق النية يف ربقيق ىذا 

 القوؿ )الفعل( يتم تلبية تلك الرغبة، ومن خبلؿ ىذه التبادلية ديكن أف يشكبلف احلوار البيذايت.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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يف ىذه ادلرحلة ينفصل القوؿ عن الفعل فبل ديكن  اب ادلتميز ابلنسبة دلضمونو،مرحلة اخلط -2

االستناد إليهما ابلنسبة لشخص الفاعل فقط، بل يدخل ىنا موقف الشخص ادلبلحظ وادلشارؾ يف 

 احلوار وىنا ديكن التبادؿ يف التصورات بُت ادلشاركُت يف احلوار.

 ىنا تتشكل مقتضيات الصبلحية اليت ترتبط بُت جانبُت، مرحلة اخلطاب الربىاين ) احلجاجي(، -3

األوؿ أفعاؿ اللغة ادلنجزة يف ادلرحلة األوىل، والثاين معاجلة افًتاضات ادلعايَت حبيث تكوف قابلة ألف 

 (.2002تكوف شرعية أو غَت شرعية )ىابرماس 

خبلؿ ربوؿ الفعل  وقد ميز ىابرماس بُت ىذه الثبلثة مراحل لتكوين الفعل التواصلي وذلك من 

 الرمزي إىل مرحلة اخلطاب، من خبلؿ احلوار وادلناقشة مروراً إىل الربىنة من خبلؿ احلجاج لئلقناع.

 الفعل التواصلي لدى ىابرماسنظرية الغاية من 

يف زمن التحوالت الكربى على صعيد الفلسفة وعلى صعيد اخلارطة اجليوسياسية العادلية عقب سقوط 

ضبل ىابرمس ضبلة شعواء على ادليتافيزيقا تستعيد تقليد  االيديولوجيات الكربى؟ واهنيارحائط برلُت 

حيث التأكيد على أنو ليس من شأف الفلسفة اليـو أف تتأمل يف معرفة ادلطلق بل ، مدرسة فرانكفورت

تطور عليها أف تقلع عن التفكَت، اعتقد ىابرماس أف الفلسفة ادلطلقة كانت تشكل عائقًا أماـ 

العقبلنية حُت تصورت أهنا سبلك احلقيقة والعقبلنية اليت يريدىا ىابرماس يف اجملتمع ادلعاصر رلتمع ما 

احلرب العادلية الثانية عقبلنية تواصلية نقدية إجرائية مندرلة يف العامل ادلعيش، ولتوسيع ىامش ىذه  بعد

ديدة ادلعجبة ابلعلم إىل حد أتليهو، فعلى العقبلنية اجلديدة وبلورهتا انتقد االذباىات الوضعانية اجل

  الفلسفة مسؤولية التصدي لكل ىيمنة تعمل على تشيئ اإلنساف وربويلو إىل سلعة بذلك ستسعى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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اثر الفلسفة إىل خلق حوار داخل رلتمع خاؿ من ىيمنة العلم والتقنية تلعب دورًا ابرزًا يف إزالة كل اآل

 وصل النوع البشري اىل مستوى النضج و الرشد.مكانو أف ياليت شوىت احلوار الذي إب

ادلتحاورة إال  إذا كاف التفاىم الغاية القصوى للفعل التواصلي، فإنو ال ديكن تصوره بُت األطراؼو 

بشروط من أمهها عدـ أتثَت طرؼ على آخر ألف ذلك لو حصل يؤدي حتمًا إىل فشل التواصل يقوؿ 

لشرط أساس بو حيقق ادلعنيوف مشروعاً التفاقهم ادلشًتؾ "إف نشاط التفاىم ادلتبادؿ خضع ىابرماس 

فهم يسعوف لتفادي خطرين: يتمثل أومها يف فشل التفاىم ادلتبادؿ و سوء الفهم، بينما يتمثل الثاين يف 

شتاف إذف ما بُت  فشل مشروع الفعل واإلخفاؽ التاـ فتنحية اخلطر األوؿ شرط البد منو لتبليف الثاين"

سليل التفاىم، والتأثَت الذي ىو سليل اإلكراه و الضغط ويتسم فيو الفعل التواصلي  االتفاؽ الذي ىو

 عايل(. 2013ابذليمنة )

 لدى ىابرماس يالتواصلالفعل  نظريةادلدخل إىل فلسفة 

إف ادلدخل إىل فلسفة التواصل لدى ىابرماس ىو نقد فلسفة الذاتية، وىو  ،نقد فلسفة الذاتية -أوالً 

طابعًا راديكاليًا حينما انفتح على رؤوس الفلسفة التحللية أمثاؿ فتغنشتُت وأوستُت وسورؿ، نقد ازبذ 

فقد اعتربا التقليد الديكاريت طبع اتريخ الفلسفة أبف حوؿ ادلعرفة إىل عملية تتم بُت ذات وموضوع 

(Habermas 1987 إف ادلذىب الذي يقًتحو ىابرماس بديبًل لفلسفة الذات ىو الفلسفة ،)

العقبلنية التواصلية نظرًا ألهنا تقـو على العبلقة بُت الذوات كما تسعى إىل ضبط عبلقة الفرد ابلغَت 

وإخضاع العبلقات االقتصادية واالجتماعية والسياسية داخل اجملتمع إىل أخبلقيات النقاش واحلوار 

 عايل(. 2013بوصفو مدخبًل لكل تعاقد اجتماعي حيتكم إليو )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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بدأ مشروع ىابرماس التواصلي من خبلؿ ربرير الوعي االجتماعي وأتسيس نظرية  ،يةالعقالن -اثنياً 

تقـو على التواصل اإلنساين واألخبلؽ التواصلية وربليل األبنية االجتماعية ووضع الشروط البلزمة 

إلقامة حياة اجتماعيو على أسس عقلية ومزاوجة عقبلنية ذبمع التأمل الفلسفي اجملرد والتحليل 

اجلميع يشمل  دديقراطياً  جتماعيًاا لعقبلنية نسقًا(، وتستلـز ا2012سيولوجي التجرييب )أبو النور السو 

 (.2013ىم )الشقَتاف لتفاالى الوصوؿ إلهيمنة بل يستبعد أحداً ىدفو ليس اال و

كانت النظرية العقبلنية عند ماكس فيرب مرجعا أساسيًا يف مشروع ىابرماس الفلسفي حيث قسم   

ماكس فيرب النشاط العقلي إىل ثبلث رلاالت: رلاؿ ادلوضوعية العلمية، رلاؿ ادلعايَت وادلشروعية، رلاؿ 

، الفن( اليت فصلها القيم والدالالت الرمزية، أعاد ىابرماس النظر يف ىذه اجملاالت )العلم، األخبلؽ

( ومن خبلؿ نظرية العقبلنية عند ماكس فيرب أسس ىابرماس 2002فيرب عن بعضها )أبو السعود 

العقبلنية حبيث جيمع بُت ىذه البناءات العقبلنية ويدرلها بعضها مع بعض لكي تتعاوف إلحداث نوع 

على ثنائية الربط بُت  من االستقرار، وقد صرح ىابرماس على أف فيرب ىو أوؿ من حاوؿ التأكيد

احلداثة والعقبلنية، كوف ىذه العبلقة ىي السبيل الوحيد الذي لواله دلا كاف للحداثة األوروبية أف تشق 

  (.2015طريقها حنو ظهورىا التقٍت والسياسي )احملمداوى 

اصر وأعلنت بينما جند أف مدرسة فرانكفورت متمثلة يف ىوركهامي وأدرنو انتقدت اجملتمع الربجوازي ادلع

أف العقبلنية تتسم بنزعة علمية تؤدي إىل إفناء الذات وجعلوا العقل النقدي يف مواجهة العقل األدايت 

واستندت إىل النموذج اجلمايل والفن، وينظر ىوركهامي إىل العقل نظرة تفكيكية دلعرفة أوجهو ادلختلفة 

ن البلعقل، ويرى ىابرماس أف احلضارة وفهم األسباب اليت أدت ابلعقل ادلعاصر إىل السقوط يف براث



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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احلديثة تتميز ابلًتكيز الشديد على التكنولوجيا كأداة للتحكم يف نطاؽ التفاىم والتواصل، وهتميش 

االذباىات التأملية والنقدية واجلمالية يف النفس البشرية، وذلذا يرى أف الًتكيز األحادي الذي جوىره 

اـ اإلمكانيات اإلنسانية واجلمالية يف تنظيم اجملتمع والًتكيز على سيادة العقل األدايت ينقص من استخد

الًتشيد وفق متطلبات النظم اإلدارية واالقتصادية والسياسية، واليت تفًتض أهنا ستزيد من ربكمو يف 

 .(2013الواقع وىو ما يؤدي إىل ضمور اإلنساف ) قاره 

ىو العقل ادلهيمن  العقل األدايتكما يلي: مفهـو   وابلتايل ديكن التمييز بُت العقل األدايت والتواصلي

يف اجملتمعات الرأمسالية احلديثة الذي فقد فيها العقل دوره كملكة فكرية ومت تقليصو إىل رلرد أداة 

لتحقيق أىداؼ معينة كما أصبح أداة لتوفَت الوسائل دوف تساؤؿ عن مضموف ىذه احللوؿ والغاايت 

ية لئلنساف وينظر إىل الطبيعة والواقع من منظور التماثل وأف اإلنساف وما إذا كانت إنسانية أو معاد

مفهـو صاغو ىابرماس حملاولة تنمية البعد ادلوضوعي  العقل التواصليجزءًا من الطبيعية ادلادية، أما 

 واإلنساين للعقل وىدفو بلورة إصباع يعرب عن ادلساواة داخل فضاء عاـ ينتزع فيو الفرد جانبا من ذاتيتو

 (.2012ويدرلها يف اجملهود اجلماعي الذي يقـو ابلتفاىم والتواصل العقلي )أبو النور 

وىنا يؤكد ىابرماس أف مفهـو العقل األدايت لدى ماركيوز الذي يتفق مع مفهـو العقل التقٍت ىو ذاتو 

ي تنعكس األيدلوجيا، فالتقنية ىي السيطرة ذاهتا على الطبيعة واالنساف وىي مشروع اترخيي اجتماع

( كما يؤكد ىابرماس 2003فيو ما يريد اجملتمع وادلصا:ح ادلسيطرة أف تفعلو ابلبشر واألشياء )ىابرماس 

أف ادلركزية الغربية تعٍت عقبًل أداتيًا مشيع ابلبعد الغائي، احلسايب، العلمي، واليت ال تعَت اىتماما لؤلبعاد 
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"إف ما يصنعو العلم تقنيًا بتصرفنا، جيب أف  ابرماساجلمالية واألخبلقية للعقبلنية التواصلية ويقوؿ ى

 (.2005)ابغورة يكوف خاضعًا لرقابة أخبلقية" 

تعد فلسفة اللغة أحد أىم الروافد األساسية يف تكوين نظرية الفعل  ،النظرية التداوليةاللغة و  -اثلثاً 

اللغة، إذ اعترب اللغة الوسيط التواصلي، فقد اىتم ىابرماس اىتمامًا خاصًا أبعماؿ اللغويُت وفبلسفة 

األساسي يف النشاط التواصلي وعن طريقها يتم الوصوؿ إىل نوع من التفاىم، وقد تبُت الكثَت من 

ادلقارابت التداولية حوؿ اللغة وتوصل لنتيجة مفادىا ال ديكنو أتسيس منط تواصلي جديد يعرب عن 

اهتا، وىي اللغة سواء تعلق األمر ابلتواصل الذايت رلتمع جديد دوف أف يبلغ النقد أداة التواصل األوىل ذ

أو البيذايت، فالتفسَت الذي ال يًتكز على دور اللغة يف اجملتمع لفهم األفعاؿ االجتماعية و ىو ما دفع 

اخلاصة فيما يعرؼ عنده ابدلنعطف اللغوي، ألنو ديثل لديو  توىابرماس إىل الًتكيز على اللغة يف نظري

(، اعترب ىابرماس أف للغة أمهية 2015عملية التفاىم بُت الذوات )زوراؽ السياؽ الذي يشكل 

ووظيفة يف التواصل إذ رأى أف اللغة ىي ادلمثل الرئيسي للتواصل بُت األفراد يف ظل حديث مثايل غَت 

فما ىو دور اللغة يف مشوه أو اتصاؿ بُت األفراد أو على نظاـ احلوار ادلسند إىل أدلة وحجج عقلية، 

واحد من جوانب الواقع وأف شبة عوامل أساسية تشكل  ىابرماس أف اللغة سبثل جانباً  واصل؟ يؤكدالت

العلة ادلوضوعية اليت ديكن من خبلذلا استيعاب األفعاؿ االجتماعية من اللغة والعمل والسلطة، 

رؤية ويفًتض ىذا اإلخضاع للغة من خبلؿ تضمُت عناصر أخرى نزعة واقعية نظرية ديكن يف ضوئها 

 .(2004اللغة بوصفها مرتكزة على شيء غَت ذاهتا )أبو النور 
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واللغة عند ىابرماس سبثل عمق وتشكيل للخاصية االجتماعية وتشمل اجملتمعات االنسانية كلها، 

فاللغة سبثل اخلط ادلوجو الذي جيمع ويفصل معا بُت الفردية واالجتماعية وىذا يؤسس الفعل التواصلي 

 (.1987)الصفدي 

إف اىتماـ ىابرماس ابللغة والتواصل والربىنة ادلرتبطة بشكل أساسي إبشكالية ادلركزية ادلتعلقة ابلعقلنة 

( 2013واحلداثة استدعى منو تطويرىا وتعميقها بقاعدة نظرية نعتها ابلنظرية التداولية )رشيدة ووفاء 

لنظرية ادلعرفة وااليديولوجيا، ذا ادلبحث يف ربولو إىل فلسفة التواصل ويف ىجرانو ذلىابرماس مدين 

فرضت النظرية التداولية نفسها كبعد اثلث مكمل للًتكيب والداللة، وبذلك ربولت التداولية إىل 

مبحث جديد يويل عناية كربى للشروط خارج اللغوية ادلتعلقة ابلسياؽ واألعراؼ التفامهية ومقاصد 

لقد أملى ىذا االنفتاح على التداولية مشروع ىابرماس الرامي إىل بناء عقبلنية يف اجملتمع  ،ادلتكلمُت

ادلعاصر، وىو أمر ال يتحقق دوف ضماف شروط التفاىم ابعتبارىا تضمن جناح ادلمارسة التواصلية 

ما مساه ابلفعل  ابلنسبة ذلابرماس يف إبراز الشروط ادلمكنة للتفاىم أو التداوليةل أمهية وتتمثاليومية، 

 التواصلي، وحدد ىابرماس للتداولية ادلهاـ التالية: 

 وصف األشياء بواسطة اللغة. -1

 التعبَت عن مقاصد ادلتكلم.  -2

 أتسيس عبلقات بيذاتية بُت ادلتكلمُت ادلتحاورين.  -3

مفهوماً  يتعُت على كل متكلم أف خيتار تعبَتاً ويف ىذا الصدد يقوؿ يف منطق العلـو االجتماعية "

واضحًا لكي يتمكن ادلتكلم وادلستمع من التفاىم فيما بينهما، إذ جبب على ادلتكلم أف يكوف لديو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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قصد تبليغ مضموف قضوي حقيقي لكي يتمكن ادلستمع من مشاطرتو معرفتو، كما عليو أيضا أف 

اختيار  يفصح عن مقاصده لكي يتمكن ادلخاطب من تصديق أقوالو، وأخَتًا يتعُت على ادلتكلم

عبارات صحيحة تلتـز حدود ادلعايَت و ادلقاييس اجلاري هبا العمل لكي يتمكن ادلخاطب من قبوؿ 

 Habermas) تلك العبارات بكيفية ذبعل ادلتكلم و ادلخاطب يف وضعية تؤىلهما لبلتفاؽ"

ظرية (. على ىذا النحو تستطيع الذوات ادلتفاعلة ربقيق التفاىم و قد اعترب ىابرماس أف ن1987

ف ىابرماس ينظر إىل اللغة ال يف بعدىا ادلعريف كما أاألفعاؿ اللغوية واعدة يف ىذا الصدد خصوصًا و 

يفعل تشومسكي بل يف بعدىا التواصلي واالستعمايل التداويل متسائبًل عن شروط ادلمارسة االجتماعية 

يف نظرية األفعاؿ اللغوية سندًا  القائمة على التداوؿ السليم لشروط التداوؿ ادلثاىل للغة، وجد ىابرماس

وستُت قد ربط اللغة وادلعٌت ابلسياؽ، فاف ىابرماس أودعمًا لنظريتو يف الفعل التواصلى، فإذا كاف 

وستُت وسورؿ  يف نظرية الفعل التواصلي معتربًا أنو ما داـ الفعل التواصلي موجهًا حنو أسيدمج آراء 

 .عليو ابعتباره حكماً مقبواًل عندما حيصل ذلك التفاىم التفاىم، فإف الفعل الكبلمي ينبغي احلكم

انشغل ىابرماس بسؤاؿ األخبلؽ  يف ىذا السياؽ ،(قواعد إيتيقا النقاش) أخالقيات النقاش -رابعاً 

يف تفكَته، ضمنو كتابو  ابرزاً  ال يف بعده ادليتافيزيقي بل يف بعده التواصلي، وىو ما شكل منعطفاً 

بُت فيو أف ىدفو ىو بلورة نظرية الفعل التواصلي  1986 "والفعل التواصليالوعى األخالقى "

موضوع  اىابرماس على أهن اال ينظر إليه ادلناقشةأخبلقيات  ،من أخبلقيات النقاش أو احلجاج انطبلقاً 

نظرية جعلها و منهجًا أو إجراء يسمح بتحديد معايَت عادلة لزاوية النظر األخبلقية  اللتنظيم بل يعتربى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  19 

 

تبحث يف الطرؽ واإلجراءات السلمية اليت سبكن الذات ادلتفاعلة فيما بينها من التواصل عرب احلوار إىل 

 (. Habermas 1929صياغة تلك ادلعايَت األخبلقية )

ىذا ما جعل بعض ادلهتمُت أبفكار ىابرماس يذىبوف إىل اعتبار أخبلقيات النقاش أتسيسًا للمجتمع 

س ىذا االختزاؿ السياسى ألخبلقيات النقاش معتقدًا أهنا نظرية يف التواصل على ادلدين، رفض ىابرما

 وجو العمـو وقد يكوف البعد السياسى أحد أبعادىا.

ادلعايَت  على أي مرتكز ميكن أتسيس ادلعايري و األوامر؟إف السؤاؿ األساسي لتلك األخبلقيات ىو 

تواصلية ادلعنيوف هبا حبيث تراعي مصاحلهم ادلشًتكة و األخبلقية ىي تلك اليت يقبلها أعضاء اجلماعة ال

، وىي ما قد يكفل التوازف الدويل ويدعم تنمية اجملتمعات، ىذا و قد دعم اً كوني  هايكوف طابع

ىابرماس أطروحتو ىذه ابلنظرية احلجاجية فاستمد منها القواعد الصورية اليت جبب على ادلتحاورين 

ع أو اتفاؽ العقوؿ، وابنفتاحو على النظرايت احلجاجية كاف ىابرماس االلتزاـ هبا قصد ربقيق االصبا 

يهدؼ إىل أتسيس مبدأ استدالىل يف أخبلقيات النقاش يتشبو بذلك ادلوجود يف العلـو احلقة، والقواعد 

 اليت اقًتحها ىابرماس ىي التالية: 

 لكل من ىو قادر على الكبلـ و الفعل نصيب كامل يف النقاش. -1

احلق يف إاثرة اي اشكاؿ أو إعًتاض على أي أتكيد كيفما كاف، يندرج ضمن ىذا احلق لكل   -2

 حق االعتقاد يف آراء ما والتعبَت عنها.

 ال حيق منع أي كاف منع ادلتحاورين من النقاش و ال استعماؿ أسلوب اإلكراه عليو. -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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حلق يف أف يديل بدلوه ويفصح عما لكل اأف تفًتض صبيع ىذه القواعد ادلشاركة والندية بُت ادلتحاورين 

عنده دوف مضايقة قصد ربقيق االصباع، إضافة اىل القواعد السالفة زاد قاعدتُت أخريُت يف صيغة 

وجيوز التعامل معها بوصفها  افًتاضيُت مفادمها أف الدعاوى ادلعيارية للصبلحية تتضمن معٌت معرفياً 

على العقل  لتأسيس ادلعايَت واألوامر اعتماداً  دعاوى للحقيقة لذا ضرورة الدخوؿ يف نقاش حقيقي

ادلتواصل ادلتحاور وليس على العقل الفردي، وتعٍت صفة ادلعرفية أف الشيء قابل للقبوؿ أو الرفض 

 .خبلؿ عملية احلوار

عليو فإف أخبلقيات النقاش ىي يف العمق أخبلقيات ادلسؤولية وىذا ما أكد عليو زميل ىابرماس 

كارؿ اوتو آيل واحلقيقة أف أخبلقيات ادلسؤولية ربولت يف اآلونة األخَتة إىل تقليد ورفيقو يف الدرب  

فلسفي يف أدلانيا وىي من إبداع الفيلسوؼ األدلاين ىانز يوانش يف كتاب شهَت لو يدعى مبدأ 

 (.2013ادلسؤولية: أخبلقيات احلضارة )عايل 

 شروط حتقيق التجربة التواصلية لدى ىابرماس

كوف تواصبًل مشوىًا ألنو حوار للفاعل مع ذاتو تحدد ىابرماس لتجربة تواصلية انجحة شروط حىت ال 

 ومع ذوات فاعلة وأىم ىذه الشروط:

إف النشاط التواصلي لن يتم إال من خبلؿ عبلقة تفاعل بُت فردين أو أكثر داخل سياؽ العامل  -1

ـ والفعل أف يشارؾ يف التجربة التواصلية، ادلعيش، ولذلك فمن حق كل شخص لو القدرة على الكبل

 على أف يعلن اعًتافو مزاعم ومطالب الصدؽ ادلتفق عليو.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
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أف تتم عملية التواصل من خبلؿ اللغة اليت يتم بواسطتها عبلقة بُت ادلشاركُت ويف التفاعل بُت  -2

النشاط التواصلي، وعن  العامل اخلارجي بينهم وبُت الذوات األخرى ابعتبار اللغة الوسيط األساسي يف

طريقها يتم الوصوؿ إىل نوع من التفاىم بتوظيف اجلمل والعبارات اليت يتلفظ هبا أعضاء اجلماعة 

ادلشاركة يف التواصل سواء متحيثُت أو مستمعُت، وتعترب اللغة ىي الوسيط األساسي يف النشاط 

تعترب األساس لبلتفاؽ بُت الذوات )أبو  التواصلي من خبلؿ العبارات اليت يتبادذلا ادلتفاعلُت كما أهنا

 (.2004السعود 

يفًتض ادلشاركوف يف التواصل أف احلوار لو قواعد أخبلقية اليت من أمهها توفر ظروؼ تضمن  -3

اإلصباع الذي لن يتم الوصوؿ إليو إال عن طريق قوة األطروحة األفضل، فاحلوار خيضع دلعايَت ديكن 

راىُت كما جيب أف يكوف احلوار خايل من كل الضغوطات والقهر أي أف التربير عليها حبجج وأدلة وب

 يكوف بُت ذوات حرة.

على كل مشارؾ يف عملية التواصل أف يعرب بصدؽ وأف تكوف لو القدرة على تربيرموقفو يف عملية  -4

)أفاية  احلوار و التفاىم والتبادؿ وذلك ابختيار تعبَتات معقولة سبكن ادلستمع من الفهم دوف صعوبة

1998). 

 لدى ىابرماس نظرية الفعل التواصليالتحول يف 

عاود ىابرماس الظهور وبطريقة متفردة ومميزة وبشكل امتدادي وتواصلي مع عملو األصل، والوجو 

بُت ما ىو   "القانون والدميقراطية"الثاين لشخصيتو اليت ذبمع بُت النظرية والتطبيق من خبلؿ كتابو 

 (.Habermas 1979كائن وما جيب أف يكوف )
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وىي نظرية جديدة للقانوف وادلعايَت القانونية والعدالة والدديقراطية أتخذ من جديد نظرية الفعل 

التواصلي وذبددىا وتعيد صياغتها، ونفهم من ذلك أف النشاط التواصلي ال بد أف يتجسد يف خطاب 

حلديث عن فضاء عمومي خاؿ من السيطرة يتجو حنو العامل ادلعيش سياسي دديقراطي تواصلي يبدأ اب

"ادلنطق النابع ويقـو على احلوار ادلرتكز على األخبلؽ ويهدؼ إىل التفاىم واالتفاؽ، يقوؿ ىابرماس 

وجوىر النظرية الدديقراطية عند ىابرماس ىو نظرية ادلناقشة ومبدأ احلوار  من نظرية الفعل التواصلي"

حد ذاتو ال ينفصل عن التواصل والعقل التواصلي، وتعمد نظرية ادلناقشة إىل خلق التوازف الذي ىو يف 

بُت اجلانب السياسي واالجتماعي من خبلؿ ربديد اإلجراءات وشروط التواصل اليت تشارؾ يف 

التكوين السياسي للرأي واإلرادة خللق التوازف ادلطلوب بُت السلطة والفضاء العمومي ولذا يربط 

 ديقراطية ابدلفاىيم الثبلثة العقبلنية والسلطة والرأي العاـ وأخبلقيات التواصل.الد

وىو يشيد مفهـو الدديقراطية ال يتخلى عن ىدفو يف بناء نظرية للمجتمع من خبلؿ تقدمي منوذج 

معياري ضمن تصور السياسة ادلداوالتية وتعدد أشكاؿ التواصل اليت من خبلذلا تتكوف إرادة صباعية، 

جملتمع لديو ليس فقط رلموعة إنتاجية بل ىو رلتمع يقـو على القيم الثقافية واألخبلقية، وحياوؿ فا

ىابرماس ضبط مفهـو الدديقراطية من خبلؿ االستئناس دبدلولُت اإلرادة الشعبية وحقوؽ اإلنساف 

 دلفهـو مصطلح دولة القانوف.

 ية والذي ينشأ بُت اجملتمع ادلدين والدولة ىووذلك احليز الوسيط الذي سبارس فيو الدديقراطية التواصل

وىو ما يعرؼ أبنو مقولة مركزية لفهم النسق الدديقراطي التواصلي يقوؿ برىاف غليوف الفضاء العمومي 

( وىذا يعٍت أف 2005)مصدؽ  "أف الفضاء العمومي ىو مفتاح ادلمارسة الدديقراطية عند ىابرماس"
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وىذا لن يكوف إال يف إطار فضاء مفتوح يضم اجلميع من أجل بلورة  التواصل يتطلب رلااًل وملعبًا لو،

"إف موضوع الفضاء العمومي ىو اجلمهور الذي ديثل رأي عاـ ويف ىذا الصدد يقوؿ ىابرماس: 

(. إنو ما جيمع بُت مبلين ادلواطنُت Habermas 1978) الدعامة لرأي عاـ يرتبط بوظيفة نقدية"

لية يف احلياة السياسية فهو يشًتط صبهور من نوع خاص يتمتع ابلسيادة ويقدـ الشعور ابدلشاركة الفع

واالستقبللية وابلقدرة على بلورة األفكار واآلراء والقيم عن طريق احلوار، فالنشاط التواصلي جيد 

 (.2013ذبسده ابلفعل يف النشاط الدديقراطي، وىو ما حيقق مواطنة عادلية وسلم دائم )مقورة 

على معطيات  أتسست نظرية الدديقراطية التشاورية عند ىابرماسأف  2011 الرضبنبينما ذكر عبد 

ابتداء من التسعينات، وتعد أىم اجناز يف  ادلتأخرةالفلسفة التداولية حيث كرس ذلا ىابرماس أعمالو 

إذ ال ديكن فصل التشاور عن ىذا  التواصلي،ميداف الفلسفة السياسية ادلعاصرة و توسيعًا جملاؿ الفعل 

 الفعل التواصلي.

يديولوجيتها ابٌت ىابرماس نظريتو حوؿ "الدديقراطية التشاورية" على أنقاض نقد الدولة الرأمسالية و 

التكنوقراطية، لكنو ىنا ال يرى يف الرأمسالية أساسًا مرحلة ديكن أف تنحرؼ فتؤدي إىل كوارث، لكنها 

وىنا نقطة خبلفو مع الرعيل األوؿ دلدرسة فرانكفورت، حبيث ركز اجليل  عنده ليست شرًا مستطَتاً 

كما بٌت أيضًا نظريتو   ،األوؿ للمدرسة على ظاىرة اذليمنة التقنية والعقل األدايت السائد يف ىذا النظاـ

 يف الدديقراطية من منطلق أساسو نقد للتصورين أوالنموذجُت الليربايل واجلمهوري )عبد الرضبن

2011). 
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ىكذا نبلحظ التحوؿ الكبَت الذي حصل يف فلسفة التواصل لدى ىابرماس من أتسيس التواصل على 

إف الفكرة احملورية ، تى يف مطلع التسعينات من القرف ادلنصـرأاللغة إىل أتسيسو سياسيًا وىو ربوؿ 

صباعة متواصلة دلشروع ىابرماس يف كتابو الدديقراطية التشاورية ىي أتسيس الدديقراطية على أساس 

كما أف مفهـو التشاور ادلرتبط ابألخبلقيات يعد مفهوماً   ،خالية من أية ىيمنة عدا ىيمنة أفضل حجة

ففي التشاور يعطى لكل عضو يف اجلماعة احلق يف الكبلـ و الفعل خبصوص القضااي  ،مركزاًي لديو

 ادلؤسس يتشكل الرأي العاـ و ويف ظل ذلك النقاش العقبلين ،السياسية وادلطروحة يف الفضاء العمومي

ىكذا ، يلعب فيو التشاور دورًا مركزايً  اإلرادة السياسية العامة للمواطنُت يف اجملتمع الدديقراطي الذي

سبثل مسامهات ىابرماس يف رلاؿ الفلسفة السياسية و خاصة يف نظرية الدديقراطية التشاورية مسامهة 

 الشمولية كالنازية.نوعية تندرج يف اطار نقد أشكاؿ األنظمة 

 أبرز االنتقادات اليت وجهت لنظرية الفعل التواصلي

 مل يثبت وال يستطيع أف يثبت أولوية فعل التواصل على الفعل االسًتاتيجي. -1

مرتبط ابلنقد األوؿ أف أطروحتو حوؿ االنعتاؽ والتحرر مل تثبت، ويظهر أف مشروع ىابرماس  -2

األىداؼ، فإف أخذان مشروعو األكرب أبوضح معانيو، فسيظهر أف زلاولة يعاين دبجملو من تناقض يف 

 أتمُت أولوية التواصل يف فلسفة اللغة، ذبػهضها تلك التفرقة اليت يقيمهػا بُت النسق واحلياة اليومية

)عايل س وىػكذا إف إعطػاء األولويػة لطرؼ على آخػر يف معادلػة الفعل أو البنيػة تقوض نظػرية ىابرما

2013). 
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عارض الفيلسوؼ الفرنسي ادلعاصر جوف فرنسوا ليواتر مفهـو االصباع لدى ىابرماس معتقدًا أف  -3

وال إبداع بدوهنما، متهمًا يف نفس الوقت ىابرماس أبنو يدافع عن والنزاع جوىر األمور ىو االختبلؼ 

د االصباع ىدفًا لو، مشروع احلداثة ادلؤسس على فكر األنواريُت ويسعى إىل بناء خطاب فلسفي يتخ

 كنافبينما يعترب ليواتر احلداثة خطااًب متجاوزًا تظل كل زلاولة لرد االعتبار لو زلاولة ايئسة )ع

2018.) 

اعًتاض الكثَتين على التداولية الصورية ونظرية الفعل التواصلي واهتامها ابلعقم والطوابوية وابلثقة  -4

على اعتبار أف اللغة ال تعٍت دوما التفاىم فقد توظف للخداع  ادلفرطة يف إمكانية بناء أرضية للتفاىم,

 (.2013والزيف والتبلعب )رشيدة ووفاء 
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