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فلسفة الحوار
�أحمد املكتومي
�إ َّن الأمم ال ترقى �إال بالتفاهم ،والتفاهم ال ي�أتي �إال باحلوار واالعرتاف باالختالف� .أما ما يحدث اليوم من خالفات بني الدول ،فهو ب�سبب ذلك الفراغ ال�شا�سع يف التوا�صل واحلوار.
يُطلِعنا الكاتب حم�سن اخلوين يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «الفهم والتفاهم واحلوار واالعرتاف يف فل�سفة التوا�صل بني هابرما�س وهونيت» ،على املعنى احلقيقي
لفل�سفة التوا�صل ،و�أثر التوا�صل واحلوار بني املجتمعات ،وكيف ا�ستخدمت املجتمعات الطريقة الفل�سفية للتوا�صل واحلوار ،وما الفرق بني اللغة والعمل.
كتب هابرما�س منذ زمن بعيد برناجما نظريا �أجنزه حتت عنوان «التداولية الل�سانية» ،يقوم على الت�صور املعياري للفهم ،ويعمل مبزاعم �صالحية ُيكن �أن يتوجها نقا�ش ،ويعمل
بنظرية عوامل وفق ال�شكل الذي ي�سمح التداولية الل�سانية ب�صياغتها ،و�أي�ضا يحمل �أعمال الكالم �إىل �شروط قبولها العقلي؛ حيث �أدت �أ�س�س تلك النظرية �أو الربنامج النظري �إىل
نظرية نقدية للمجتمع ،و�أف�سحت طريقا نحو ت�ص ُّور للأخالق واحلقوق والدميقراطية قائما على �أ�سا�س احلوار.

�إنَّ ه���ذا ال��ع��م��ل ال��ن��ظ��ري ال�����ض��خ��م ال����ذي � َّأ���س�����س��ه
هابرما�س ،واملكون من عنا�صر ُمتعددة تندرج حتت
ت�سمية فل�سفة التوا�صل ،كان �سب ًبا لن�شر م�صطلح
جميل ،وه��و «التداولية الل�سانية» ،ولنا �أن ن�س�أل
م��ا املق�صود بالتداولية الل�سانية؟ وم��ا عالقتها
بفل�سفة هابرما�س التوا�صلية؟
�إنَّ امل��ن��ع�� ِرج ال��ت��داويل ال��ذي ي�شري �إل��ي��ه هابرما�س
�أ���س��ه��م يف �إح����داث ع��دة �أع��م��ال علمية مت �إجن��ازه��ا
خالل القرن املا�ضي ،ولعل الريادة يف ذلك كانت يف
الن�ص الذي �أ�صدره �أو�ستني �سنة  1962حول �أعمال
اللغة؛ حيث ُي�شري الن�ص �إىل �أن اللغة تتكون من
ملفوظات االعتقاد يف وجود طابع و�صفي للجمال،
ومفاد ذلك �أنَّ اللغة تتكون من ملفوظات خربية
م��ث��ل ق��ول��ن��ا «امل���ط���ر ي���ن���زل» �أو «ال��ع�����ص��ف��ور ف��وق
ال�شجرة»� ،أي�ضا تتكون من ملفوظات �إجنازية ال
ت�صف الواقع بل ت�ؤثر فيه ،وال تخ�ضع الحت�ساب
ال�صدقية ،بل تخ�ضع الحت�ساب النجاح �أو الف�شل.
وبع�ضها الآخر يرمي �إىل امل�ستقبل مثل ما يجري
يف الأوام�����ر وال���وع���ود ،وم���ن ث��م ي�����ص��ح ال��ق��ول ب���أن
نتكلم «ل��ن��ع��م��ل» �شيئا م���ا ،و�إن ال��ك�لام ���ش��ك��ل من
العمل ،وهو ي�ستعمل ب�أ�شكال خمتلفة لإحداث �آثار
لدى الآخرين.
وم����ن ال��ف�لا���س��ف��ة ال���ذي���ن �أث�������روا ب�� ُع��م��ق ف��ل�����س��ل��ف��ة
هابرما�س ،ميكن ذكر جول �سريل بنظريته حول
�أع���م���ال ال��ل��غ��ة ،وال���ت���ي ق���ال ف��ي��ه��ا� :إن ال��ل��غ��ة ج��زء
م��ن ال��ع��م��ل ،وم���راد ذل��ك ب��و���ض��وح �أن ال��ك�لام �شكل
من ال�سلوك اخلا�ضع للقواعد .و�إن ك��ان خا�ضعا
لقواعد فهو ميتلك �سمات �شكلية قابلة لدرا�سة
م�����س��ت��ق��ل��ة .وه���و �أي�����ض��ا ي��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل ب��دل
الداللة .ونطق اللغة بالن�سبة �إليه هو �إمتام �أعمال
لغة طبقا للقواعد ،وال تكون القواعد تنظيمية

فقط ،و�إمنا هي �أي�ضا ت�أ�سي�سية.
ويف ه��ذا ال�سياق ال��ع��ام ل��ت��اري��خ الفل�سفة الغربية
املعا�صرة الذي َه ْيمن عليها براديغم اللغة ،يتنزل
م�شروع هابرما�س النظري يف التوجه الذي فتحته
ال��ت��داول��ي��ة ال��ت��ي ك��ت��ب ع��ن��ه��ا ���س��ن��ة « 1988وح����ده
املنعرج الذي حققته ي�سمح بالتحرر من التجريد
ال��ب��ن��ي��وي» ،و�إن��ن��ا ن���راه يتبع يف ك��ت��اب��ات��ه الأ���س��ل��وب
نف�سه الذي يكتب به فال�سفة اللغة ،والقائم على
االنتقال من براديغم الوعي ال��ذات��ي ال��ذي ي�سند
الأول���ي���ة �إىل امل��ع��رف��ة �إىل ال���ت���داويل ال����ذي ي�سند
�أولوية يف التحليل �إىل العمل (اللغوي)؛ ذلك �أن
العقل مل يبق كيانا م�ستقال يتلحف باللغة كرداء
جاهز ،و�أ�صبح جمموعة عمليات ال وج��ود لها �إال
داخل اللغة وا�ستعماالتها بدءا من اللغة الطبيعية.
من نظرية املعرفة �إىل نظرية العمل ،هذا باخت�صار
معنى النقلة ال��ت��ي �أجن��زه��ا هابرما�س مب�شروعه
الفل�سفي .ومن هنا ،يت�ضح من الأعمال اليومية
واليدوية مثل اجلري والنجارة� .أما داللة القول،
ف��ي��ح��دده��ا ان��ط�لاق��ا م��ن �أع��م��ال ك�ل�ام م��ث��ل الأم���ر
والتمني والإث���ب���ات� .أورد ه��اب��رم��ا���س امل��ث��ال الأول
ك��م��ا ي��ل��ي «ع��ن��دم��ا �أ���ش��اه��د يف ال��ط��رف امل��ق��اب��ل من
ال�شارع �صديقا يجري ،ف���إن يل بالت�أكيد �إمكانية
مم��اه��اة م���روره ال�سريع �أم��ام��ي ب��ع��م��ل»؛ �إذ ميكن
للم�شاهد �أن يتعرف على مثل ه��ذا العمل ،ولكن
لي�س ب���إم��ك��ان��ه �أن ي�صفه ع��ل��ى وج���ه ال��ي��ق�ين ب���أن��ه
خطط لعمل خم�صو�ص ،و�سبب ذلك بب�ساطة �أنه
ال يعرف املق�صد املحرك لل�صديق يف هذا الفعل.
ويف مقابل ذلك ،ين ِّبه هابرما�س �إىل �أعمال القول
ال��ت��ي ت�����س��ت��ج��ي��ب ال�������ش���رط ،ك��م��ا ي��ب��ي��ن��ه يف امل��ث��ال:
«عندما يقول يل �شخ�ص �ألقِ �سالحك ،ف�إنني �أكون
على بينة بالعمل الذي ي�ستوجب القيام به؛ حيث

�إن��ه مت �إ�صدار �أم��ر ب�إلقاء ال�سالح؛ الأم��ر يختلف
ع��ن ال��رج��اء مثال �أو اال�ستعطاف» .وال ي�ستدعي
عمل مثل ه��ذا ت���أوي�لا كمثل فعل ج��ري ال�صديق
يف ال�شارع؛ لأنَّ عمل القول يك�شف ق�صد املتكلم؛
ف�أعمال القول ت�ؤول نف�سها بنف�سها بف�ضل بنيتها
الإح��ال��ي��ة �إىل ذات��ه��ا ،فمكونة العمل املت�ضمن يف
القول حتدد املعنى الذي ا�ستعمل فيه البيان.
�إجمال ًّيا ..تتميز �أعمال الكالم الي�سرية عن عموم
الأعمال الي�سرية ذات الطابع غري الل�ساين لي�س
فقط بخا�صيتها التفكريية ال��ت��ي جتعل ت�أويلها
ي��ت��م ب���إح��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى ذات��ه��ا ،و�إمن���ا �أي���ً��ض��ا بالغايات
التي ترمي �إليها ،وبالنجاح الذي ميكن �أن حت�صل
عليه .وعلى امل�ستوى العامُ ،ي�شري هابرما�س �إىل
�إمكان تفهم جميع الأعمال �سواء كانت كالمية �أو
موجهة نحو غايات .ولكن
مل تكن ،على �أنها �أعمال َّ
مبجرد �أن نبحث عن التفريق بني العمل املوجه
نحو التفاهم والعمل املوجه نحو الغايات ،يتوجب
علينا �أن نتنبه �إىل �أن �أل��ع��اب اللغة الغائية التي
يتابع الفاعلون غاياتهم داخلها حتقق جناحات،
وت��ف�����ض��ي �إىل ن��ت��ائ��ج ع��م��ل ،وت��ت��خ��ذ داخ����ل نظرية
اللغة معنى لي�س داخ��ل نظرية العمل؛ فاملفاهيم
الأ�سا�سية ت�ؤول هنا ت�أويالت خمتلفة.
���ب�ي�ن مم���ا ���س��ب��ق �أن ه���اب���رم���ا����س ق���د ا���س��ت��ن��ج��د
وي���ت َّ
ب�����الأدوات التحليلية ال��ت��ي �أم��دت��ه ب��ه��ا ال��ت��داول��ي��ة
ل���ل���خ���روج م���ن الأزم������ة ال���ت���ي وق����ع ف��ي��ه��ا اخل��ط��اب
احلديث واملعا�صر جراء انحبا�سه يف فل�سفة الوعي
ال���ذات���ي .ف��ال��ع��ق��ل ال��ع��م��ل��ي مل ي��ع��د ي��ت��ح��رك داخ��ل
نظرية معرفة حمكومة بتوهم الذات� ..إنها مر�آة
الطبيعة ،وت��وج��ه نحو نظرية �أع��م��ال يلعب فيها
العقل التوا�صلي دورا ت�أ�سي�س ًّيا.
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