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التعايش با الاااها العل ين واينيا يف اجملال العام:
دراسة يف اإساامات يورغن هابرما"
أنور محمد فرج محمود

جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمی كردس تان ،العراق

املس تخلص  -يتناول هذا البحث اإشاكلية عالقةة الإاةاها اينيةا والعلة ين يف
اجملمتعات احلديثة ،ويطرح اإماكنية الإس تفادة من "اجملال العام" اينميقراطي للوصول اإىل
حاةل من التعايش الإجيايب والبناء يف سة ياق مسةاه ت املفكةر وعةاإ الإاةأع ا ملةاين
"يورغن هابرمةا"" ومرااعاهةل لعمليةات العلمنةة والتحةول ةو اجملمتةع مابعةد العلة ين
وهصاعد دور اينين يف اجملال العام .ويركز البحث عىل "اإسرتاهيجية التعمل املزدوج" با
التيةارين اينيةةا والعلة ين واعةةأد "أاليةات اينميقراطيةةة التشةاورية" و احلةوار العقةةالين
املستند اإىل "الإس تخدام العمويم للعقل" با املواطنا ا حرار املتساوين.
اللك ت ايناةل :هابرما" ،اجملال العام ،اينين ،التعايش ،العل نية ،مابعد العل نية.

املقدمة

متر اجملمتعات املعارصة مبرحةل حرجة وانتقالية فامي يتعلق بعالقة اينين واينوةل معو ًما،
أو ما يندرج حتت كيفية هنظمي عالقة اجملال العام ابجملال اخلاص للمواطنا يف اجملمتعات
احلديثة ،وهعددت املنظورات وا طروحات الفكرية والس ياسة ية املقدمةة للتعامةل مةع
هة الإشةةاكلية ،واسةةتندت اإىل ر ف فلسةةفية واةةاري واقعيةةة للمجمتعةةات ا خةةرف،
وحياول هذا البحث هقدمي ر ية نظرية بديةل للتعامةل مةع هة الإشةاكلية ،دسةتند اإىل
اإسةةةاامات عةةةاإ الإاةةةأع والفيلسةةةوف ا ملةةةاين "يةةةورغن هابرمةةةا" Jurgen
 "Habermasكحد أبرز املفكرين املعةارصين املامتةا بةت الإشةاكلية ،مةن الةالل
طرحل ملفاوم "اجملال العام  "Public Sphereكإطار وبيئة للتفاعل واحلوار الإنسةاين
وهبا منوذج اينميقراطية التشاورية يف ظل اينوةل اينس تورية احملايدة.

مشلكة البحث:
يتعامل البحث مع اإشةاكلية مزدوجةة فكريةة وواقعيةة وم اإماكنيةات الوصةول اإىل
التعايش الإجيايب والبنااء با الإااها اينيا والعل ين يف س ياق اجملال العام اينميقراطي
يف اينوةل اينس تورية.

أهداف البحث:
هيدف البحث اإىل اإجياد طريقة بديةل لتنظمي العالقة با الإااها العل ين واينيةا
يف س ياق اجملال العام اينميقراطي ،أي هقدمي ر ية حول اعل اجملال العام بيئةة حانةنة
ل إالااها ،وإاماكنية مسامهة الاااها مةن الةالل مرااعةات "جممتةع مابعةد العل نيةة"
و"اينين يف اجملال العام" وهنايم روح التعايش وهبا "اإسرتاهيجية ا
التعمل املةزدوج" بةا
الإااهات اخملتلفةً ،
بديال عن اإسرتاهيجية التصادم ورفض ا آخر.

مهنجية البحث:
املهنجية املقرتحة م حماوةل الإس تفادة من أدبيات اينراسةات السةابقة املقدمةة مةن
قبل (يورغن هابرما") ،وهطويرها من الالل امجلع با مفاويم اجملال العةام واحلوةور
اينيا لتوليد عالقة اإجيابية بيهن ومنتجة للتعايش يف ظل الفواء اينميقراطةي يف اينوةل
اينس تورية احملايدة ومؤسساهتا الراخسة.

فرنية البحث:
يتبىن البحث فرنية مفادها أن اجملال العام اينميقراطي ميكنل أن حيتون "العل نية"
و"اينيةن" معة ًا ،ويسةاس مسةةامهة اإجيابيةة يف هعميةق التعةةايش السةلمي بةا الإاةةاها
اينيا والعل ين والتعمل من بعوا الةبعض يف سة ياق ظاةور جممتعةات مابعةد العل نيةة.
واملسامهة الإجيابية لدلين يف اجملال العام.

املطلب ا ول
مفاوم اجملال العام Public Space

أصبح اإس تخدام مصطلح اجملال العام متداو ًل وشةاعع ًا يف عانة  ،ورمبةا مةن أكة
اللك ت اس تخدام ًا يف عمل الإاأع الإعالم والهصةال .ومةع ذ  ،كثة ًا مةا يسة تخدم
مصطلح اجملال العام كتعبة بالغةي أكة مةن كونةل طريقةة منظمةة للبحةو .املهنجيةة.
()Benson, 2009, P. 179
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جمةل جامعة التمنية البرشية
هناك حماولت لتحديد أبعاد ودللت اجملال العام ،مفةث ًال ميكةن المتيةني بةا ال ةة
أبعاد رعيس ية( :لورو ر ،2013 ،ص )15
البعد ا ول ،الفواء العا ام يف العلوم الس ياس ياة ،يعا فواء نقاش وهبادل ونزاع با
الصحف والإنرتنت ،وإاشاكلياات هتعلاةق بتشة ا امجلةاه
وهجات نظر :وم املقام و ُّ
اإثر دراسات عن التلقاي وامليادين العامة.
البعد الثاين ،املاكنة القانونية ،حيث أن الفواء العام فواء ينمتةي اإىل اينوةل أو اإىل
امجلاعات العامةة ،وهةو هعريةف يشةمل الشةوارع والسةاحات واملن هةات واحلةداعق أو
حىت الفرع اجلامعي العام أيو ًا.
ال ُبعد الثالث ،فواءات مفتوحة للجميع ،ويتواجل فهيا أشةخاص ل يعرفةون بعوةا
للتحّض ،مبعةىن أّنا ةا
بعو ًا .وهو أمر يعود اإىل ا آداي العامة اليت هُعترب الشا ا اول ا
دسمح بواود مشرتك غ هصارعي.
ونعمتةد يف هةذه اينراسةة مفاةوم اجملةال العةام عنةد الفيلسةوف ا ملةاين (يةورغن
ةوي للمجةةال العةةا ام :حتقيةةق يف مقةةوةل جممتةةع
هابرمةةا") ،اإذ يعةةد كتابةةل "التحة اةول البنية ا
ازي" مبزنةل نقطة الإنطالق ملناقشة هذا املفاوم( .عبده ، 2013،ص  )37واجملال
براو ا
العام ترمجة لللكمة ا ملانية ( )Offentlichkeitاليت ميكن أن هعا العالنية والشفافية
والإنفتاح .ووفق ًا لاابرما" ،فاإن قمي التنوير التارخيي –احلرية والتوافر واملساواة -كمنة
يف مفاوم اجملال العام وهوفر معيار النقد احملايث( .فينليسون ،2015 ،ص )27
ويلخص (كريغ كلاةون )Craig Calhoun ،العنةارص ا ساسة ية للمجةال العةام،
ك آيت( :أبو دوح ،2011،ص )142-141
القةةدرة عةةىل اخملالطةةة والتواصةةل الإاأعةةي مةةابا ا فةراد ،دون اعتبةةار للمةةاك ت
الإاأعية لاؤلء ا فراد.
هعترب املناقشات العقالنية م احلمك الوحيد يف أية قوية هطرح للنقاش واحلوار.
متثل املونوعات والقوااي املطروحة للنقاش يف اجملال العام قوااي إ تكن مطروحةة
ملثل هذا النقاش والنقد ،مثةال القوةااي واملونةوعات املرهبطةة ابحلكومةة واملؤسسةات
اينينية وسلطة اينوةل.
من أس س ت اجملال العام معلية احتواعل لعدد كب من ا فراد يف اإطار معلية نقاش
وحوار واحد ،يدور هذا احلوار حول قوية واحدة هت مجيع ا فراد (املشةاركا وغة
املشاركا يف احلوار).
بيامن حددت ( نيس فريزر) املبادئ ا ساس ية طروحة (هابرما") حول (اجملال
العام) يف( :علوش ،2014،ص )85
يتعارض مع املصاحل اخلاصة والنقاشات اخلاصة.
اخل املشرتك واملصلحة العامة م الغاية.
يعمتد عىل النقاش العقالين املؤدي اإىل الإا ع.
يسمح بتشكيل رأي عام مرتكز عىل احلجاج.
يوع الالمساواة الإاأعية جانب ًا ليمت النقاش با ذوات متساوية.
وبناء عىل ه اينراسات ومؤلفات (هابرما") نس تخلص دللت مفاوم اجملال
العام ،ك آيت:

الفرع ا ول :اجملال العام والإس تع ل العمويم للعقل:
عقةالين مبعننييةا:
عقالين ) (Rationalابملقةام ا اول ،فوةاء
اجملال العا ام هو فواء
ا
ا
وعقالين ابعتبةار مةا يُ ُ
نةاقش فيةل مةن
عقالين ابعتبار أن ال يستبعد غ العقالنيا،
فاو
ا
ا
ً
ً
حيث دللتل املعيارياةة( .محمةد )2016،واجملةال العةام لةي نظامةا مغلقةا ،بةل يشة
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ش بكة من العالقات العقالنية با ا فراد ا حرار واملتساوون اذلين يقومون ابلتةداول
احلر للفاكر والنقاش النقدي يف ا ماكن العامة واملفتوحة ،مع هتميش للصول العرقية
واملاكنةةة الإاأعيةةة الإقتصةةادية ،وامجليةةع يسةةامهون ابعتبةةارس مواطنةةون مشةةاركون يف
النقاش العقالين املستند اإىل أفول احلجج ،مع هوايةل النقةد جملةال السةلطة العامةة يف
اينوةل( .نلجار و شلرهیف ،2014 ،ل)440 /
هعا العقالنية عند (هابرما") أمرين إا نا :املناحفة عن العقل ابعتباره املالذ ،مةع
الوعي بّضورة اديده ،وذ بنقل عنان الثقل فيل من املس ا دايت اإىل احلواريةة
التواصلية القامئة عىل النقد؛ مث ابلبحث يف هذا العقل ذاهل عن عنارص متكننا مةن حلة
المتزقات اليت اللقهتا احلدا ة عةىل مسة توف املرشةوعية الس ياسة ية وا الالقيةة ،وذ
ابجرتاح أس منل تكةون كونيةة ومتعاليةة يف طبيعهتةا .العقةل اإذن عنةده هةو العمةدة،
وأسا" النظرية الااأعية (جممتع التواصل) والس ياس ية (اينميقراطية احلواريةة)؛ وهةو
السةةةالح ا قةةةوف يف مواهجةةةة الزنعةةةات الالعقالنيةةةة ،فلسةةةفية كنةةةت أو علمويةةةة.
(أمحد)2010،

الفرع الثاين :اجملال العام مفتوح ل املواطنا:
يرف هابرما" أن اجملةال العةام قبةل ءء هةو جانةب مةن حياهنةا الإاأعيةة،
وميكن فيل أن يتش ءء ينيقرتي من الةرأي العةام .وإاماكنيةة الوصةول اإليةل موةمون
ل ُ ا املواطنا .يتش ازء من اجملال العةام مةع اإاةراء حماد ةة بةا أوعةة أفةراد
منحدرين من اجملال اخلاص لتكوين كيان عام)Habermas, 2010, P. 114-115( .
فاجملال العام هو الفواء الإاأعي اذلي يعرف هبادلت عقالنية ونقدية با اذلوات
(الفرديةةة وامجلاعيةةة) الةةيت دسةةعو اإىل بلةةوا حةةاةل التوافةةق حةةول القوةةااي الةةيت هتصةةل
ابمل رسةة اينميقراطيةة(.العزماين )2013 ،يقةول (هابرمةا")" :وأقصةد ابلفوةاء العةام
ا ماكن اليت جيمتع فهيا امجلاعات وا فةراد املسة تقلون بوصةفا مجاةور ًا يتناقشةوا حةول
الشةؤون املشةرتكة والقةوانا والقةمي ،بغةرض السةعي لصةياغة الس ياسةات واحللةول
والتحدايت اليت هواجل اجملمتةع لكةل" )Habermas, 1991, P. 27( .فالتفةاعالت مةع
ا آخرين يف اجملمتع املدين ليست مواهجات علمية ،دس تخدم فهيا لغة العمل لقيا" صدق
احلقاعق العامة ،بل هو الربة يوع فهيا أ " خمتلفون معاين خمتلفة حول اخلربة نفسةاا،
هبدف اإجياد اإهفاق حول اللق طرق خمتلفة للفا ( .ديلو ،ديل ،2010 ،ص )737
ولكن هناك انتقاد موجل اإىل واقع املشاركة يف اجملةال العةام خيرخيية ًا يف أورواب ،فاةو
"نظر ًاي" كن مساحة يشارك فهيا النا" كنداد يف نقاش عقالين طلب ًا للحقيقة والصاحل
العام .ولكن "فعلي ًا" كن ال اء والتعلمي رشطي املشاركة الوةمنياا .والواقةع أن السةواد
ا عظ من الفقراء وغ املتعلما ،ومجيةع النسةاء هقريبة ًا ،كنةوا مسةتبعدين مةن اجملةال
العام( .فينليسون، 2015،ص )30

الفرع الثالث :اجملال العام واملصلحة العامة:

يقوم اخلط الفاصل با اينوةل واجملمتةع ،ششة أسةا يف سة ياقنا ،بفصةل اجملةال
العام عن احلقل اخلاص .كن اجملال العام يوازي السلطة العامة .ويتومن اجملال اخلاص
مكون من أ " يأهون من اجملال اخلاص .وابلتايل
"جمال عام" أصيل ،ن اجملال العام ا
فاإننا منني مرة أخرف ،داالل العاإ اذلي كن حكةر ًا عةىل النةا" اخلةواص ،بةا اجملةالا
اخلاص والعام)Habermas, 1991, P. 30(.
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واملواطنون ل يتانفون كرجال أع ل أو أ " همنيا وفقة ًا للشةؤون اخلاصةة ،ول
مثل أعواء نظام دس توري خيوع لقيود قانونية من ب وقراطية اينوةل .وإامنةا يتانةفون
ككيان عام عنةدما يتشةاورون بطريقةة غة مقيةدة ،مةع نة ن حريةة التجمةع وتكةوين
امجلعيات وحرية التعب عةن أآرامة ونرشةها ،حةول القوةااي املتعلقةة ابملصةلحة العامةة.
( )Habermas, 2010, P. 114-115وهبةذا املعةىن فةاإن اجملةال العةام يتوسةط بةا
اجملال اخلةاص وجمةال السةلطة العامةة ,واجملةال اخلةاص يتوةمن اجملمتةع املةدين يف معنةاه
الويق ,ونعا عاإ التبادل السلعي والعمل الإاأعي يف حا أن جمال السةلطة العامةة
يتعلةةق ابينوةل أو جمةةال الرشةةطة والطبقةةة احلا ةةة .وهةةذه التفرقةةة بةةا أهجةةزة اينوةل
وا سةواق الإقتصةةادية ,والتجمعةةات اينميقراطيةةة أساسة ية يف النظريةةة اينميقراطيةةة ن
امجلاه هعترب اجملال العام مؤسسة هنظميية نةد سةلطة اينوةل ,ومةن هنةا فةاإن دراسةة
اجملال العام لبد لاا أن تركز عىل اينميقراطية التشاركية وكيف يتحول الةرأي العةام لة
يصبح فع ًال س ياس ي ًا( .يسا)2008،

الفرع الرابع :اجملال العام والتواصل احلر:
يرف هابرما" بأن الإهصال يتطلب وسةاعل حمةددة لنقةل املعلومةات والتةأ عةىل
أولئك اذلين حيصلون عليل .ذلا هتكون وسةاعل الإعةالم يف اجملةال العةام مةن الصةحف
اليومية واجملالت والإذاعة والتلفزيون .ونتحد .هنا عن اجملال العام السة يا  ،حيةث
اري املناقشة العامة عىل قوااي هتعلق بنشاطات اينوةلHabermas, 2010, P. ( .
 ) 114-115هذه الفكرة هدعو اإىل ترش يد السلطة من الالل أالية املناقشة العامة با
ا ف ةراد ،وميكةةن أن هتحقةةق ،عةةىل أسةةا" التغي ة  ،وإاعةةادة هنظةةمي عقةةالين للسةةلطة
الس ياس ية)Habermas, 2010, P. 119( .
ويقوم مفاوم اجملال العام عىل فكرة التداول يف ا مور العامةة بطةرق مرشةوعة مةن
الةةالل السةةعي العقةةالين للمصةةلحة امجلاعيةةة ،وهةةو مةةا يعةةا أيوةةا درجةةة معقةةوةل مةةن
الشفافية يف التواصل با اجلاات املعنيةة هبةذه العمليةة) Salvatore, 2007, P.7( .
وأحل (هابرمةا") يف نظريتةةل التواصةةلية عةةىل أنس ة نة معليةةات العقلنةةة ،ابإدالةةال أبعةةاد
التواصل ،ونبط حتركت الفواء العمويم احلديثة مبعاي أالالقيةة ،وهفسةح فوةاءات
ل حانة لاةةا للحريةةة وللفاعليةةة الإنسةانية( .عةواج )2010 ،ودسة تفيد مجيةةع اجملمتعةةات
البرشية من قواعد الإهصال واحلجج للتسةوية السةلمية واملعقةوةل للخالفةات .ويف هةذا
الصدد ،فاإن اجلاود اليت يبذلاا هابرما" لونع القواعد ا ساس ية للمجال العام أمر ابلغ
ا مهيةة ابلنسة بة للسةالم )Walsh, 2012, P. 53( .ويعتةرب هابرمةا" اجملةال العةام
أص ًال لمنوذج اإرساء الس ياسةات اينميقراطيةة ،وأساسة ًا للقةمي ا الالقيةة واملعرفيةة الةيت
هعزز اينميقراطية؛ أل وم املساواة واحلرية والعقالنية واحلقيقة.

املطلب الثاين
موقف هابرما" من اينين
هوجد مةدلولت خمتلفةة ملفاةوم "اينيةن" عنةد املةدار" والنظةرايت والتخصصةات
املتباينةةة ،فو ة ًال عةةن التعريفةةات املقدمةةة مةةن املفك ةرين املنمتةةا اإىل ه ة املةةدار"
والنظرايت والتخصصات ،وهصل درجة التفاوت اإىل عةدم الإهفةاق عةىل صةيغة متفقةة
علهيا ،فو ًال عن هباين مواقفا من اينين ودوره.
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ومن املفيد هنا الإشارة اإىل قناعات مفكري القرن التاسع عرش حول ترااع املاكنةة
املركزية لدلين يف الثقافة واجملمتع الغريب .فقد اعترب (هيغل) أن العقل ،بدقتةل املفاوميةة
املتفوقة ،قد َّ
وصور (فويرابخ) ،عالق نية الإنسان اب لوهيةة عةىل أّنةا لعبة ُة
ختطو اينينَّ .
قوف ا ِّ
حمصلهتا الصفر ،ورأف أن الإحلاح عىل الإميان والتقوف ينتقص من رفعة الغةاايت
الإنسانية .فامي رأف (مارك ) أن الإنسان هو اذلي خيلق اينين بوصفل الةوعي املقلةوي
لعاإ مقلوي ،ولي اينين هةو اذلي خيلةق الإنسةان .أمةا (نيتشةل) ،فقةد أعلةن ،عةىل
لسان (زرادشت) ،أن "هللا قد مات" ،ووصف املس يحية بأّنا "أالالقيةة العبيةد"(.
ديب) 2006 ،
ولبد من الإشارة اإىل التصةورات اخملتلفةة لدليةن يف فكةر هابرمةا" وهنةاك أربعةة
هصورات ،وم( :غفااري ،2017،ص )92-91
اينين بوصفل مؤسسة خيرخيية اإاأعياة مرهبطةة ابحليةاةA Historical-Social .
).)Institution
النقدي والتغي يف العالقات الإنسانياةInstrument ( .
اينين بوصفل أداة للعمل
ا
.)of Criticism
الاعتقاد بأ ان اينين هو ر ية كونية أو عقيدة شامةل (.)Worldview
اينين بوصفل لغة مشرتكة للتفاس با ا ذهان (.)Common Language
وتكونةةت أآراء هابرمةةا" حةةول اينيةةن يف سة ياق اإهأمةةل ابلفلسةةفة وعةةمل الإاةةأع
الغريب وا ملاين املتةأثر هبةؤلء الفالسةفة واملفكةرين" ،وكن معروفًةا حةىت فةرتة قريبةة،
فكةةر عنيل ة ين صةةارم ،إ مت ة كتاابهُةةل املونة ِّ
ةوعات اينيني ة نية اإل يف مناس ة بات عةةابرة
واس تثناعية ،اإل أن الس نوات القليةل ا ال ة راحت دشاد شيئًا مةن التغية عةىل هةذا
الصعيد"( .ديةب )2006،ذل واةب البحةث يف حتديةد مةدلول مفاةوم اينيةن
وهطوره عنةد هابرمةا" بنةاء عةىل الكتةب واينراسةات واملقةابالت اخملتلفةة يف فةرتات
خيرخيية ممتدة يف حياهل الفكرية.

الفرع ا ول :هابرما" والإميان اينيا:
قبل شئ جيب حتديد موقف هابرما" من اينين عتقد أو ما يسةمو ابلإميةان
اينيا وعالقتل ابلفلسفة ،فقد "س ئل اإن كن يرف أن الفلسةفة سةتنجح يف اسةتيعاي
ر ف اينين الاامة واجلوهرية ،أجاي هابرما" :ل أدري!"Eduardo, 2002, P. ( .
 )163ودفاع ًا عن هذه املقاربة "ل أدريَّة" ،اميني هابرما" ،با مقةولت احلقيقةة الةيت
لي لاا نتاجئ مبارشة عىل اخلطاي العام (مث ًال :أ من أن يسوع ابن َّالري) عةن هة
اليت لاا نتاجئ )مث ًال :ا َّإن املثليَّة اإمث) ،مفطلبل الوحيد هةو أن تكةون ا فةاكر املعلنةة يف
الفواء العام الس يا دنيويَّة( .ش يدي ،2017 ،ص )8-7
ً
ذل هم كن رأي هابرما" عن اينين ودوره يف احلياة ،فلةن يكةون منطلقةا مةن
منظور ديا ،فاو " ف لللوهية ششة مهنجةي ،وهةو فيلسةوف ل أدري ،ووهجةة
اللةق هللا "
النظر اينينية ما زالت "أآخر ًا" ابلنس بة هل .فاو ل هيمت شسؤال "هل ةن ُ
ولكن اب حرف أي معىن ن ُُنلق من هللا ميكن استنقاذه من س ياقل اينيا وترمجتةل
اإىل فلسفة دنيوية"( .شامربز ،2015 ،ص )20يدعو (هابرما") اإىل حوار نقدي با
الفلسفة واينين ،ويتبىن املقاربةة (مابعةد ميتافنييقيةة) ،ويعةا هبةا (املواقةف الالأدريةة،
 )Agnosticالةةيت هفصةةل بةةا الإميةةان والعقةةل ،دون أن دسةةمل مس ة بق ًا ع ةىل غ ةرار
الالهوت املعةارص بصةدق داينةة بعيهنةا ،ودون أن هنكةر مسة بق ًا عةىل التقاليةد اينينيةة
اإماكنية بناء مواما معرفية برهانية عىل غرار الزنعةات الونةعية املعاديةة لدليةن( .وين
أابه )2012 ،فاو من حيث املوقف من الإميةان اينيةا "ل أدري" ،ولكةن حيةاول أن
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يقف حمايد ًا با أحصاي املعتقةدات اينينيةة ،واملؤيةدين للزنعةات الونةعية والطبيعيةة،
ويبحةةث عةةن مسةةاحة ل إاللتقةةاء واحل ةوار بيةةهن  ،واس ة تخراج املوةةاما الإجيابيةةة ل ة
الإااها للحياة يف اجملمتعات احلديثة.

الفرع الثاين :اينين صدر للقمي واحلياة اجليدة:
ميكن الرتكني هنا عىل أآراء هابرما" حول القوف الاكمنة يف اينيةن ليكةون مصةدر ًا
للقمي يف العاإ املعارص ،ومعينة ًا للمعةاين املعياريةة حةول احليةاة اجليةدة يف ظةل سة يطرة
الرأسة لية وقةةمي الاسة هتالك ،ويعتقةةد هابرمةةا" ميكةةن للقةةمي اينينيةةة املمتةةثةل يف احملبةةة
والتوةةةامن والتقةةةوف أن هقةةةف قبةةةاةل قةةةمي التنةةةاف والكسةةةب والتالعةةةب الشةةةامةل
واملس يطرة.
يانة هابرمةةا" عةةىل أن الةرتا .اينيةةا يشة مصةةدر ًا رعيسة ي ًا فةةاكر املسةةاواة
والعةةدل احلديثةةة ،فاةةتي اسة تنباطات عنيل نيةةة مةةن التعةةالمي والوصةةااي اينينيةةة" ،ذ أن
"نظرية العقد" يف الس ياسة ،ه النظرية الةيت م أسةا" التصةور احلةديث لةة"احلمك
برنا احملكوما" ،مةا كنةت لتقةوم لةول عاةود العاةد القةدمي وموا يقةل؛ وكةذ ا مةر
خبصوص فكرة "اجلدارة اينااللية" اليت ينطوي علهيا خشص ،واليت دش ِّ ا أسةا"
حقوق الإنسان :فاتي هنبع مبارش ًة من املثال املس يحي اذلي يقول بتساوي البرش مجي ًعا
يف نظر الإهل"(.ديب)2006،
يالحظ هابرما" بأن الرشعية القانونية لاةا أسة أالالقيةة ،وأن هةذه ا الالقيةة
ناربة جذورها يف املقد" .يقول هابرما"" :اإن القةانون العقةالين املسةاوايت هل أيوة ًا
أصوهل اينينية ،اإّنا أصول هغوص يف ورة أمناط الفكر اليت تزامنت مع صعود ايناي ت
العامليةةة .إالا أن أصةةول التقليةةد اينيةةا الةةيت مهنةةا ترهةةوي هةةذه املرشةةوعية للقةةانون
وللس ياسة ،وبواسطة القانون العقالين ،م أصول صارت دنيوية ومنذ زمةن طويةل".
(هابرما" ،2006 ،ص )131
اإن اإس تخدام احلجج اينينية يف النقاش العام ميكن أن يكون سبب ًا لتعزيز أو هتديةد
أوعة من ا مور( :املوقف ا الةال ا سةا اةاه ا آخةرين ،الرشةعية اينميقراطيةة
للقرارات العامة ،عداةل القرارات العامة ،التوامن الااأعي ،وقدرة اجملمتةع اينميقراطةي
عةةىل الاس ة تجابة للمشةةا امجلاعيةةة) )March, 2013, P. 532.( .ذل يةةرف
هابرما" أنل يف زمن س يطرت فيل الرأس لية وقمي السوق و قافة الإس هتالك عىل احلياة
احلديثة ،ميكةن لدليةن أن يكةون ملاة ً للتصةورات عةن احليةاة اجليةدة ،ومصةدر ًا للقةمي
واملعاي املؤسسة لدلوةل اينس تورية و قافة حقوق الإنسان واينميقراطية.

الفرع الثالث :اينين صدر للمل ووعي مبا هو مفقود:
ينظر هابرما" اإىل اينين والالهوت بوصفا مصادر (القوة ،أو اخلطر ،أو الإلاام)
للوعي اذلايت احلديث ،مفن حيث ه مصدر القوة ،فيوحدان وهجات النظر عن العاإ،
ويربطان أفراد اجملمتع ابحلياة ا الالقية؛ ومةن حيةث هة مصةدر اخلطةر ،فينظةران اإىل
التفك النقدي عىل أنل خيانة وهتديد؛ ومن حيث ه مصدر الإلاةام ،فيرشةعان ر ف
عن احلياة اخل ة .أما هابرما" ف غب ويركز عةىل مصةدري القةوة والإلاةام (يف اينيةن
والالهوت) ول يرغب يف مصدر اخلطر( .أآدامز ،2016،ص )20
يربط هابرما" ،التفك اينيا بأمناط أخرف من التفك مثل التفك (امليتافنييقي،
وا سطوري ،واخلاليص) .ويرف بأن التفكة امليتةافنييقي هةو نةوع مةن الفلسةفة الةيت
ااهةةد لكتسةةاي ر يةةة الةةري .أمةةا التفك ة ا سةةطوري فاةةو اذلي خيلةةط الطبيعةةة
والإنسان ،والعاإ ور ية العاإ .وأال ًا يربط التفك اينيةا مةع لغةة ا مةل واخلةالص،
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اذلي إ يغلب حىت ا آن من الالل ا صةناف الفلسةفية .اإن هةذا اجلانةب ا الة هةو
فقط من اينين اذلي يفكر هابرما" بأنل ميكن أن يساس عةىل ةو اإجيةايب اةاه احليةاة
الإاأعية احلديثة( .أآدامز ،2016،ص )28
يش (مياكعيةل فوسة يل) اإىل أن هابرمةا" وجةد يف كتاابهةل قيةود ًا أمةام الفلسةفة
احلديثة ويبحث يف اينين عن فرصة لتجاوز ه القيةود ،ويةرف بةأن الإنعطةاف ةو
اينين ،رضورة ول مفر منل عنةدما هالحةظ فلسةفة ا نةوار بعةض أوجةل القصةور يف
مس ة العلمنة .ويسمي هابرما" هذا الإنعطةاف "الةوعي مبةا هةو مفقةود" يف اإحةدف
دراساهل احلديثة حول اينين ( .فوس يل)2015 ،
نالحظ مما س بق أن هابرما" يبحةث يف اينيةن عةن مةا هةو مفقةود يف الفلسةفة،
ولكةةن رضوري للحيةةاة احلديثةةة ،ف كةةز عةةىل مصةةدري القةةوة والإلاةةام ولغةةة ا مةةل
واخلالص يف اينين ،لسد قصور الفلسفة والعلمنة.

الفرع الرابع :اينين وإاماكنية املسامهة يف اجملال العام:

هعمتد اجملمتعات احلديثةة عةىل ال ةة مصةادر لة دسة تجيب حلاجاهتةا يف الوةبط،
وم :املال والسلطة والتوامن .وتمكن املشلكة احلقيقية للحدا ةة يف ر احلةدود بةا
جمالت احلياة املبنية عىل التوامن من هجةة ،واملةال والسةلطة مةن هجةة أخةرف .يةرف
هابرما" أنل من أجل اإعادة التوازن لت اجملالت لبد للمجمتعةات احلديثةة أن هبةدي
قدرهتا عىل الرفع من قوة الإدماج الااأعي (التوامن) ،يف مواهجة الاقتصاد (املةال)
واينوةل (السلطة)( .مارهوش ييل)2015،
يش هابرما" اإىل نقطة جديرة ابملالحظة وم متعلقة ابلنقص يف "اللغة العل نية"
املس تخدمة ،وهو فراا ل ميكن ااوزه إالا ابللجوء اإىل "لغة دينية" وأحيا ً احلاجةة اإىل
عاإ أآخر .يقول هابرما"" :حفا أصبحت اخلطيئة خطأ وحا أصبحت خمالفة الوصااي
الإلاية جمرد نقص يف القوانا الإنسانية ،فاإن مثة شيئ ًا قد فقد ،أما مةا يزننةا أكة مةن
أي ءء أآخر ،فاو عدم قابليةة ا إ املةال ل إالنعةاك" ،هةذا الّضةر اذلي وقةع عةىل
ا برايء ،عوملوا بقسوة وحرموا من الكرامة وقتلةوا ،اإنةل رضر يتجةاوز إاصةالحل قةدرة
السلطات البرشية .اإن ا مل املفقود من القيامة يرتك وراءه فراغ ًا حقيقي ًا".
(هابرما" ،2006 ،ص )134
وهناك حتول يف موقف هابرما" ففي مقاةل كتهبا يف ( )1992بعنوان (موانيع يف
التفك مابعد امليتافنييقي) ،يسمل بعالقة حيويَّة با اينا يةن والفلسةفة ،حيةث يواصةل
اينا ين اإلاام الفلسفة من الالل َّقوة مومونل اينليل ،ولكن يقرتح يف مقاةل أخرف كتهبا
يف ( )2006بعنوان (اينا ين يف اجملال العام) ،مقاربة شامةل أكة ينور اينا يةن يف اجملةال
يانح بل ،ويؤكاد هابرما" أ َّن اينا يةن قةد حظةي بةة"أمهيَّة
العام مقارنة مبا كن يريد أن ا
س ياس يَّة غ متوقعة حةىت ا آن" ،وينتقةل مةن الاعةرتاف بواةود العالقةة بةا اينيةن
والفلسةفة اإىل مةنح الفةاعلا املتةدينا حقوقة ًا متبةادةل يف حقةل اخلطةاي العةام.
(ش يدي)2017 ،
آ
وهلخةةص (س ة ميون شةةامربز) أراء (هابرمةةا") حةةول دور اينيةةن يف اجملةةال العةةام
اإنطالق ًا من (اإبن رشد) اذلي يرف عالقة اينين ابلفلسفة يف س ياق التوفيق با العقةل
والإميان ،يف ال .نقاط ( :شامربز)2015 ،
لدلين موقعة ًا رشعية ًا يف اجملةال العةام ،ومةن الظةمل اإقصةاء اللغةة اينينيةة واملةواطنا
املؤمنا.
ً
أن اينين ميكن أن يساس اإسااما اإجيابيا يف النقاش العةام ،فباإماكنةل اإبةالا معةان ل
دس تطيعاا الفلسفة.
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أن اينين ابس تطاعتل أن يلعب وظيفة خطابية قوية يف التواصل العام.

املطلب الثالث
مفاويم العل نية ومابعد العل نية عند هابرما"
النقةةاش الفكةةري وا كدميةةي حةةول املوقةةف مةةن اينيةةن ودوره يف احليةةاة العامةةة يف
اجملمتعات احلديثة مرهبط ابحلديث عن العل نية والعالقة بةا اينيةن والس ياسةة ششة
عةام وعالقةة الكنيسةة ابينوةل يف التةةارر الغةريب ششة الةةاص ،وعةىل الةر مةةن أن
مصطلح العل نية ل يعد مصطلح ًا جديد ًا يف جمال الفكر والس ياسة والبحث ا كدميي،
ولكن جند أن املفكرين وعل ء الإاأع والس ياسة منقسمون حولاا.

الفرع ا ول :حول العل نية والعلمنة:
يعد كتاي (عان عل ين) للفيلسوف الكندي (دشارلز خييلور) من ا ع ل املراعية
يف حتديةةةد مةةةدلولت العل نيةةةة ،ذل نشةةة هنةةةا اإىل اجلوانةةةب اخملتلفةةةة (للعلمنةةةة،
 )Secularityعنده ،ويلخصاا بدوره يف ال ة اوانب ،وم( :ترااع اينين يف احلياة
العامة ،وترااعل يف الإعتقةاد وامل رسةة ،والتغية يف ظةروف الاعتقةاد)Taylor, ( .
 ) 2007, P. 423وحيدد (خييلور) يف دراس تل (العل نية الغربية) معىن عبارة (احلدا ة
الغربية عل نية) بفصل اينيةن عةن احليةاة العموميةة ،واححةالل املعتقةدات وامل رسةات
اينينية ،وحيدد معىن (عان عل ين) بأن الاعتقاد يف هللا ،هو أمر مُتنازع فيل والانع
للمساءةل ،اإنل جمرد اختيار حن اختيارات أخرف ( .خييلور)2016 ،
ووفق ة ًا لكث ة مةةن البةةاحثا هعةةد دول الإحتةةاد ا ورويب المنةةوذج ال ةواقعي لرتمجةةة
مدلولت العل نية ،ونعمتد هنا عىل مساه ت عاإ الإاأع الفرنيس (جان بول وية االم)
لتحديد اس تخدامات ومبادئ العل نية ،اإذ ميني با ال ة مفاهمي حةول العل نيةة ،وم:
"العل نية كحياد ابلنس بة مجليع ا داين ووهجات النظةر حةول العةاإ .والعل نيةة نظةور
"عل ين" بديل عن املعتقدات اينينية .والعل نية كنقةد أو معارنةة لةلداين" (.و ايةمل،
 ،2016ص )142
ا
ويف دراس تل (العل نية عةىل املسة توف ا ورويب) حيةدد (جةان بةول ويةالم) ال ةة
مبادئ للعل نية)Willaime, 2010, P. 8. ( :
حرية الوم والفكر واينين اليت دشمل حرية ممارسة أي دين أو عدم ممارسة أي
دين أص ًال أو هغي دين الفرد (مبا يتوافق مع القانون واينميوقراطيةة وحقةوق الإنسةان
فقط).
مساواة يف احلقوق والواابةات بةا مجيةع املةواطنا بغةض النظةر عةن معتقةداهت
اينينية أو الفلسفية أو بلك ت أخرف :عدم واود متيني عىل مس توف اينوةل والسلطات
العامة عىل هذه ا س .
الاس تقالل املتبادل ل من اينوةل وا داين عن بعوا البعض مما يساوي عةادة
حرية اينوةل من حية ا داين وحرية ا داين من حية اينوةل.
الفرع الثاين :أآراء هابرما" حول العل نية واينوةل اينس تورية:
ومن أجل معرفة ر يةة هابرمةا" حةول العل نيةة نشة اإىل أنةل ميةني بةا (علة ين،
 )Secularو(عل نوي أو عل ين الزنعة ،)Secularist ،خفالف ًا للموقف غة املكةرت.
لشخص عل ين أو غ مؤمن بزمع ا داين ،مييةل الشةخص العلة ين الزنعةة اإىل اعةأد
موقف انفعايل معاد حيال العقاعد اينينية .ويرف بأن أطروحة التحول اإىل العل نية بنيت
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp68-79

عىل الفرنية القاعةل بأن هناك رابطة و يقة با حتديث اجملمتع وميل ساكنل اإىل العل نية،
ولقد هأسست هذه الفرنية عىل ال ة اعتبارات ( :هابرما" ،2016 ،ص )50
يةروج لفاة إا  -حمةوري)
ا ول :هو أن التقدم يف العمل والتكنولوايا لبةد وأن اِّ
"للعاإ املزنوع السحر"؛ ذ ن أوع ا حدا .وا حوال التجريبيةة ميكةن أن اةد
هفس ًا عابر ًا دون عناء .والعقل "املتنور علميا ًا" ل ميكن أن يقبل شساوةل نظرة كانوهية
 حمورياة وميتافنييقية للعاإ.الثاين :هو التفانل الوظيفي للنظمةة الااأعيةة الفرعيةة ،فالكنيسةة وغ هةا مةن
املؤسسةات اينينيةة هفقةد سة يطرهتا عةىل القةانون والس ياسةة والرعايةة العامةة والرتبيةة
والتعلمي والعلوم ،وذل حةددت نفسةاا يف دورهةا الصةحيح املتعلةق اب إلرشاف عةىل
وساعل اخلالص ا خروي.
جم
الثالث :هو أن التقدم من متع زراعي اإىل صناعي اإىل ما بعد صناعي يةؤدي اإىل
درجة أعىل من الرعاية وا من الااأعيا مما يفيض اإىل اُنفاض يف احلاجة الشخصية
اإىل ممارسة هني ِّعدُ مبواهجة احلواد .غ املس يطر علهيا من الالل الإميان بقوة "أعىل" أو
كونياة.
ً
وانطالقا من ر يتل حول هةذه الفرنةيات حيةاول طةرح مفاومةل للعل نيةة املرهبطةة
ابينوةل اينس تورية احملايدة ،وميكن هلخيص بعض أفاكره املطروحة يف دراسة تل (اينيةن
يف اجملال العام) ،ك آيت(:هابرما")2011،
يف اينوةل العل نيةةة ،جيةةب أن هونةةع احلكومةةة عةةىل أس ة غ ة دينيةةة .اينس ة تور
الليربايل جيب أن ميل جفوة فقدان املرشوعية شسبب العلمنةة الةيت اةردت اينوةل مةن
اس تخالص سلطهتا من الإهل.
اينساه جيب أن هظار احلقوق ا ساس ية اليت جيب أن يوفرها املواطنون ا حرار
واملتساويا لبعوا البعض اإذا أرادوا أن يرهبوا هعايشا عقالني ًا عىل أسا" وبواسطة
قوانيهن الونعية.
احلرية اينس تورية للتدين م الإجابة الس ياسة ية لتحةدايت التعدديةة اينينيةة .وهبةا
ميكن الس يطرة عىل الزناع عىل مس توف التفاعل الااأعي ،مع اسة مترار الانةاع بةا
املعتقدات اخملتلفة عىل املس توف املعريف.
يف اينوةل العل نية تكون القرارات الس ياس ية مرشوعة عند هربيرها هربير ًا حمايةد ًا يف
نةوء ا سة باي املتاحةة معومة ًا ،أي تكةون مةربرة ابلنسة بة للمةواطنا اينينيةا وغة
اينينيا ومن املعتقدات ا خرف.
اإن اإعادة النظر ابلتقاليد ل يعا البتة أن نتخلص مهنا ،اإن احملافظةة عةىل احلةرايت
ا الالقية نفساا هتطلب علمنة للسلطة الس ياس ية ،لكهنا متنع التعممي السة يا للر يةة
العل نيةةة اإىل العةةاإ عةةىل امجليةةع ،ن دوةل هفعةةل ذ م دوةل مذهبيةةة وإايديولوايةةة.
(كريب،2010، ،ص  )92يقةول هابرمةا"" :ول يتطةابق التصةور احملايةد للعةاإ مةن
طرف سلطة اينوةل ،اليت هوةمن احلريةة ا الالقيةة نفسةاا لة مةواطن ،مةع التعمةمي
الس يا ملنظور عل ين للعاإ .ل حيق للمواطن العل ين ،طاملا أنل يقدم نفسةل يف دوره
واطن ،ل أن ينكر الصحة املمكنة للتصورات اينينية حول العاإ ول حرمان املواطن
املؤمن من حقل يف التعب بلغة دينية" (.هابرما" ،2013 ،ص )63-62
وإاا ًل نرف أن هابرما" ينتقد الليرباليا وامجلاعةاهيا يف نظرهةل للتعدديةة الثقافيةة
يف اجملمتعات اينميقراطية املعةارصة ،ويلخةص املوقةف مبطالبةة الليرباليةا أمثةال (اةون
راولةةز ورو ين دوركةةا) بنظةةام ق ةانوين حمايةةد مةةن وهجةةة النظةةر الإهيقيةةة ،واع ةرتاض
امجلاعاهيا أمثال (دشارلز خييلور وماي والزر) عىل احلياد الإهيقي للقانون ،فاو فيتفق
بةةأن للحةةق أس ة بقية عةةىل اخل ة  ،وجيةةب عةةىل دوةل الق ةانون أن هةةويل أمهيةةة للثقافةةة
الس ياس ية مجلاعة املواطنا ،ويؤكد عىل أن هذه الثقافة ل ميكن أن تكةون ذات طةابع

جمةل جامعة التمنية البرشية
دميقراطي قانوين إالا اإذا اعرتفت ابلتعددية احلاصةةل يف جممتعاهتةا ،وهتةمل املنةاخ ينخةول
هذه الثقافات يف مسارات حوارية هبدف الوصول اإىل اهفاق يومن اس مترارية النسة يج
الااأعي ومينع من الانقسام( .ركح ،2011،ص  163و)170

الفرع الثالث :حتولت جممتع مابعد العل نية:

يف القرن احلادي والعرشين ،ور هوقع النقيض ،إ ميت اينيةن ولكةن بقةي حمتفظة ًا
حبووره يف الغري العل ين .فشل اينين يف الإختفاء بصورة مالمئة (أو أن يبقو الاص ًا
وخشصي ًا شش كمل) ،وأجرب الكث ين عىل أن ينهتوا اإىل فكرة عن عةاإ هتعةايش فيةل
الفلسفة (الاصة بقناع العقالنيةة الليرباليةة) واينيةن انبة ًا اإىل انةب يف الثقافةة العامةة.
واقع كون الكث من النا" مةازال جيةد اينيةن مقنعة ًا اةزء ًا مةن واقةع التعدديةة دفعةت
البعض ليبد وا احلديث عن مابعد العل نية؛ اإعادة التفك يف العل نية اليت اعل لدلين
مزنةل هل( .شامربز)2015 ،
يلخص عاإ الالهوت اليو ين (كونس تانتينو" د .اياني Konstantinos D. ،
 )Giannisا آراء حول مابعد العل نية :فعل ء الس ياسة يؤكدون رضورة اإعةادة هقةومي
حا ية اينين يف نظرية مابعد العل نيةة وهعةديلاا اإىل متطلبةات جممتةع متعةدد دينياة ًا .أمةا
الفالسفة الس ياس يون من أمثال يةورغن هابرمةا" مفابعةد العل نيةة ابلنسة بة اإلةهي هةو
اس تجابة للعل نية ا يديولواية .أما عل ء الالهوت فينظرون اإلهيا كونع الةاص حتتةاج
معةل الكنيسةة اإىل هعريةف ماكّنةا ودورهةا ابلعالقةة مةع اينوةل وجممتةع مةدين إ هعةد
املتطلبات العل نية وحدها حتدده .وأال ًا يوةع املؤرخةون مابعةد العل نيةة يف السة ياق
التةارخيي ا مع للحدا ةة والتةارر الثقةايف ويطةالبون بعمليةات وظةروف خيرخييةة حتةدد
العلمنة( .د .اياني  ،2016،ص )106
دسةةاعل هابرمةةا" الةةالل حمارضهةةل (جممتةةع مابعةةد العل نيةةة) ،مةةاذا يعةةا هةةذا
الاصطالح فنظرة نقدية حادة ااه فرنةية أن التحةديث يةتالزم مةع العل نيةة ويقةود
ابلّضورة اإىل هتميش دور اينين ،الاصة يف اجملال العام .وجادل اإن الاعتقاد بأن اينين
خيتفي هدرجيي ًا الالل معلية التحديث يفتقةر للرنةية الةيت يقةوم علهيةا ،ويبةدو أننةا يف
الغري الغا نعيش حالي ًا يف مرحةل جممتع مابعد العل نية( .عو )2008،
يف حواره مع الاكردينال رادسينغر يقول هابرما"" :يظار اليوم مةن جديةد صةدف
نظرية هؤكد بأن اينين وحده هو اذلي ميكنل أن يساعد احلدا ة املتكرسة بتأسيساا عىل
أسا" متعال من أجل اإخراهجا من املأزق اذلي هوجد فيل"( .هابرما" ،ص 55
) ويلخص ذ يف هال ال ة ظواهر اللقت نطباع ًا بواةود طفةرة دينيةة عامليةة،
وم( :هابرما" ،2016 ،ص )51-50
أ .متدد العمل التبش ي :وهذا ينطبق يف أداين مثل الاندوسة ية والبوذيةة
كة ينطبةق عةىل ا داين التوحيديةة .املةدهش حقاة ًا هةو امتةداد هةذه ايناي ت
املؤسسة اإىل أفريقيا وبالد انوي رشق أآس يا.
ي .التحول اإىل الرادياكليةة ا صةولية :مةا هفعةه هةذه احلةركت م اإمةا أن
حتاري العاإ احلديث أو هنسحب منةل وهعة هل جامعةة يف أشةاكل هعبةدها بةا
الروحانية من حية وهصورات أالالقية م متة ،واهباع حريف للنصوص املقدسة
من حية أخرف.
ت .حتويل اإماكنيةة اللجةوء اإىل العنةف يف الكثة مةن أداين العةاإ اإىل أداة
س ياس ية :فكث ًا ما هندلع أك الاناعات رية واليت كث ًا ما تكون "دنسة" يف
اللفيهتا احلقيقية عندما هعاد صياغهتا حبيثيات دينية .ينطبق هذا عىل الاناع يف
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الرشق ا وسط ،وعىل الاناع اينامئ با الاند وابكس تان ،وعىل احتشاد الميا
اينيا يف الولايت املتحدة قبل غزو العراق والالهل.
اإن وصةف اجملمتعةات احلديثةة مبابعةد دينيةة يراةع اإىل هغة يف الإدراك يف ةال.
ظواهر( :هابرما" ،2016 ،ص )53-52
ا وىل :أن الإدراك الواسع للاناعات العاملية اليت كث ًا ما هقدم وكّنا ترتكز عةىل
نزاعات دينية ،يغ الوعي العام ،وينسف الاعتقاد العل ين ابلختفاء القريب لدلين.
الثانية :أن اينين ل ينال املزيد من التأ عىل املس توف العاملي حفسةب ،بةل ويف
احمليط الوطا أيو ًا ،فالكنائ هلعةب دور ًا م ايةد ًا كةة"جممتعات للتفسة " يف اجملةال
العام ،وهؤلف جممتعاهنا التعددية بيئة متجاوبة مع هةذه التةدالالت ّنةا هواجةل انقسةام ًا
حول القمي ،مثل :الزناع حول الإهجاض أو القتل الرحمي الاختياري.
الثالثة :العامل احملفز لتغي الوعي با الساكن هو جهرة الع ل والالائا خصوص ًا
القادما من بالد لاا اللفية قافية هقليدية.
ويعقب (خوزيل كزانوفا) عىل العالقة با العل ين واينيا يف جممتةع مابعةد العل نيةة
ابلقول" :ويف واقع ا مر ،عىل املرد أن يعرتف بأن العاإ بأ ه يغدو ،ششة مة امن،
أك ة هةةدين ًا ،وأك ة هعلمن ة ًا ،وذ مبحةةاذاة العوملةةة امل ايةةدة لنظةةام التصةةنيف الثنةةا
املس ة يحي الغةةريب :الواقةةع اينيا/الواقةةع العل ة ين .لقةةد متةةت عوملةةة مق ةوليت (اينيةةا)،
(العل ين) ،ول مرة ،يف الثقافات غ الغربية" ( .كزانوفا)2017،

املطلب الرابع
التعايش با الإااها اينيا والعل ين
هيدف هابرما" يف مرشوعل اإىل عقلنة اينين من هجة ،وهصويب العل نية املتطرفة
من هجة أخرف .ويةدعو ً
ً مةن العلة ين واينيةا أن يتقةاراب بةروح التوافةق والةتعمل،
ابعتبارس مواطنا .فالوعي اينيا حيتاج اإىل أن يعود ليفكر يف نفسل ،والوعي العل ين
حيتاج اإىل أن يتعاىل عىل حدوده( .شةامربز )2015 ،يقةف هابرمةا" نةد مةوقفا،
مفن هجة يعارض التنوير املتبجح بذاهل واذلي يةرفض واةود أي نةوع مةن العقالنيةة يف
اينين ،ول يوافق كذ عىل الصةورة اينينيةة التقليديةة الةيت هقةدم لنةا العقةل الانةع ًا
(عطار)2012،
لدلين.

الفرع ا ول :رضورة التعايش با الإااها:

وينطلق هابرما" من أزمات اجملمتعات وحاجاهتا اإىل الإااها العل ين واينيا مةن
أجل ااوز املشةا والبحةث عةن احللةول ،وميةني بةا أربعةة أمنةاط مةن ا زمةات يف
اجملمتعات املعارصة( :مارهوش ييل)2015 ،
 .1أزمةةة اقتصةةادية ،حتةةد .عنةةدما ل ينةةتج النظةةام الاقتصةةادي المكيةةة
الّضورية للخ ات القابةل لالس هتالك.
 .2أزمة عقالنية ،حتد .عندما ل يأالةذ النظةام الإداري يف حسةابل المكيةة
الّضورية للقرارات العقالنية.
 .3أزمة الرشعية ،حيث حتد .هوة با اينوافع الّضورية لش تغال النظةام
الس يا  -الاقتصادي واينوافع اليت ينتجاا النظام الااأعي-الثقايف.
 .4أزمة دافع ،عندما ل يقةدم النظةام الااأعةي -الثقةايف المكيةة الّضةورية
للمعىن ،يك يكون دافعا للحركة.
و سةامهة يف حةةل ا زمةات ششة عةام وأزمةةة احلةافز ششة الةاص ،يةةذهب
هابرما" اإىل أنل من مصلحة اينوةل اينس تورية أن هبدو متساحمة ااه مجيةع املصةادر
الثقافية اليت هغذي الوعي املعياري والتوامن املدين .وهةذا يعةا أن لةي هنةاك حةد
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اثبت يقف دون امتالك جممتع دميقراطي لليقينيات اينينية .فطاملا ظلت هذه دساس يف
هعزيز القوف احلافزة للعقل ،فاإّنا هصبح من العنارص املكونة للفواء العمويم .ويبدو أن
هابرما" يعترب أنل يف حقبة نعفت فهيا اينوافع الااأعيةة املتصةةل ابلتوةامن -مثةل
فعل الإحسان ،-ميكن أن يكون اس تخدام املعتقةدات اينينيةة اسةتبدا ًل مرشةوع ًا لاةا.
(فوس يل)2015،
ً
ومن الصعب جدا يف العاإ احلديث أن يتجاهل واود اينيةن يف الشةؤون العامةة.
وهقدم وساعل الإعةالم ،ششة يةويم هقريبة ًا ،أمةثةل هثبةت أن للشةعوي واملؤسسةات
وا فةةةاكر الةةةيت دشةةة اجملةةةال اينيةةةا أمهيةةةة مسةةة مترة وهممةةةة ابلنسةةة بة للمجةةةال
الس يا ( )Moyser, 1991, P. 1ونشأ عن هذا التحول قدر كب من احلديث يف
العلوم الإنسانية والااأعية حول العالقات املعقدة با اينين والس ياسة ،ول س امي يف
احليةةةاة العامةةةة اينميقراطيةةةة .فةةةمل هعةةةد عبةةةارة (الالهةةةوت السةةة يا Political ،
 )Theologyهقتان عىل (كرل مشيت) ،وعمل الالهوت التحرري ،ولكهنا هنو ا آن
اإىل لك ت رعيس ية عانية مثل( :العل نية ومابعد العل ين واينيةن السة يا ) .وهتةوزع
عىل ختصصات متنوعة ،مثل( :ا الالق ،وعمل امجلال ،وعمل الااأع ،وا ن وبولوايةا
والتةارر) .وجنةةد الفالسةةفة ،سةواء كنةوا حمةةافظا س ياسة ي ًا (رواةةر سةةكروهون) ،أو
ليرباليا (يورغن هابرما") ،أو مابعد حدا يا (جاك دريدا) ،يدعون اإىل العودة اإىل
التقاليد اينينية صادر للتأمل ا الال والس يا )Ward, 2010, P. 31(.
وابلنظر اإىل التطورات اليت عرفاا النقاش العلمي فامي خيص دور وحةدود الرباهةا
اينينية يف اينوةل العل نيةة ،انطلةق يف الةولايت املتحةدة ا مريكيةة منةذ أكة مةن ربةع
قرن ،نقةاش بةا البةاحثا واملفكةرين ،خصوصة ًا يف حقةول معرفيةة مثةل :فلسةفة
اينين ،اينراسةات السة يكولواية ،فلسةفة القةانون ،فلسةفة ا الةالق .ودشةلكت مةن
الالل هذا النقاش ال ة مواقف أساس ية من عالقةة اينيةن ابلس ياسةة واجملةال العةام،
وم ( :أممي ،2014،ص ) 3-2
املوقف ا ول :عىل القناعات اينينية أن ختتفي من النقاشات الس ياسة ية العموميةة،
وهبقو أو هنحان يف احلني اخلصويص الشخيص ،ومن أبةرز ممثليةل (ريتشةارد روريت،
.)R. Rorty
املوقف الثاين :عةىل القناعةات اينينيةة أن هةتجىل يف النقاشةات الس ياسة ية ،وميةثه
فيلسوف اينين (نيكول" ولرتس تورف ،)Nicholas Wolterstorff ،والثيولويج
(س تانيل هاوروا".)Stanley Hauerwas ،
املوقف الثالث :ميكن أن هوجد القناعات اينينية وهتجىل يف احلةوارات الس ياسة ية،
شرشط أن حتدد وحتان يف اينعاوف غ املتعلقة ابينين أساس ًا ،وميكةن فاماةا ابلعقةل.
ومةن رواده (يةورغن هابرمةا")( ،اةون راولةز( ،)John Rawls ،روبةرت أودي،
.)Robert Audi
ميثل املوقف ا ول الر ية العل نية البحتة ابلأم والك ل ،ففي مقاةل لة(روريت) حتت
عنوان (اينين كعقبة يف طريق احلةوار)Religion as Conversation stopper ،
أكد رفول اإحقام اينين يف القوااي الس ياس ية العامة ودعو اإىل هتميشل ابلاكمةل ،وعةىل
هذا ا سا" قدم نظرية خصخصتل وهقييده ( .زارعي ،2017،ص )199
ويستند املوقف الثاين عىل اس تدللا :ا ول يقول بأن حظر اينين عن اجملال العام
عبارة عن مسةؤولية غة عةادةل وغة منصةفة هفةرض عةىل املةواطنا املتةدينا اذليةن
يعيشون يف ظل جممتع ليربايل دميقراطي ،والثاين يناظر بأن حظر اينين يقطةع الطريةق
عةةىل أس التعةةالمي وا ع ةراف الس ياس ة ية اينينيةةة ،ومةةن مث هيمشةةاا ،ول يفسةةح اجملةةال
للمجمتع يك ينتفع من أآاثرها الإجيابية ( .زارعي ،2017،ص )185
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وانطالق ًا من املوقف الثالث ،يدعو هابرما" اإىل ااوز النظرة القاعةل بأن التحديث
يتالمئ مع العل نية ولي مع اينين اذلي أقيص ومهش من طرف هذه ا ال ة ،وابلتايل
إ يعد هل دور ممني يف النظام العام ،من هنا فاإن فكرة مابعةد العل نيةة هةدعو اإىل بعةث
قافة احلوار با اينيا والعل ين( .بالل)2014 ،
ويؤكد هابرما" عىل أن اينين هل القابلية عىل هقدمي دمع س يا ا كب مجليةع رشاحئ
اجملمتع اينميقراطي ،فاخلطاي اينيا مازال حيا ًا ويو ا الكثة مةن التعةالمي ا صةيةل الةيت
من شأّنا أن تكون مصدر ًا أساس ي ًا خللق املفاهمي الااأعية وصقل الاويةة الإنسةانية.
( .)Habermas, 2008, P. 131يدعو هابرما" اإىل اإعطاء مةزنةل جديةدة لدليةن،
حبيث يصبح جممتع العلمنة أقري اإىل الظةاهرة املركابةة الةيت هفةرتض واةود طةرفا هة
اينيا .وتكون العلمنة بذ "مسار ًا تاكملي ًا" با الطرفا ،بل يعتقد أ ان من
العل اين و ا
ا
مصلحة اينوةل اينس تورية مراعاة ا املصادر الثقافية الةيت يتغةذف مهنةا التوةامن بةا
النا" ويمناي وعهي ابلقمي .وذلا فةا اإن املةؤمنا والعل نيةا ينبغةي علةهي التعامةل ابحةرتام
متبادل ( .املايذيب)2013 ،

الفرع الثاين :التعايش با الإااها عرب أالية التعمل املزدوج:
وششأن اإماكنية دخول العل نيا واينينيا يف حوار عقالين حن نوابط التواصةل
اليت يطمح لاا ،يرف (ماي نوفاك )Michael Novak ،يف دراس تل (ّنايةة العانة
العلة ين )The End of the Secular Age،أن هابرمةا" يطةرح دسةا لت عةن
اإماكنيةةة حصةةول احلةوار السةةلمي ورشوطةةل وأسسةةل ،وم( :احملمةةداوي ،2011 ،ص
)348
 .1هل اإن العل نيا قادرون عىل التسةامح وإااةراء حةوار صةادق مةع الطةرف
اينيا ابلر من أايال عديدة مرت يف ازدراء اينين
 .2هل يس تطيع العل نيون أن يصدقوا ويعتقدوا بةأن كثة مةن وابةت العل نيةة
املفاهميية م مدينة لدلين بأصلاا وهل يس تطيعون هقبل هذا اينين علن ًا
 .3هل اإن الطرفا مس تعدان ل إالعرتاف بأن التسةامح هةو دامئة ًا ذو ااةاها
أي اإنل جيب عىل رجال اينين ،لي فامي بيهن فقط بل ومةع امللحةدين والعل نيةا،
أن يداللوا يف حوار دسمل صفة التسامح ،وابلعكة عةىل العل نيةا أن ل يقصةوا
املتدينا من احلوار.
ً
ً
ويتسةةاءل هابرمةةا" يف نفة الوقةةت حةةول مةةا اإذا كن مطلةةواب أيوةا أن خيةةوض
اجلانةةب العلة ين معليةةة هعةةمل ممةةا ةل أيوة ًا .فةاإذا اسة متر املواطنةةون العل نيةةون يف هعزيةةز
حتفظاهت حول النا" ذوي اذلهنية اينينية عىل أّن أ " ل ميكن أالذس جبدية ،فاإّن
يكونون بذ قد قونوا القواعد ا ساس ية لالعرتاف املتبةادل اذلي هقتوةيل املشةاركة
يف املواطنيةةة( .عةةو  ) 2008 ،فاحلةةدود بةةا لةةج عل نيةةة ولةةج دينيةةة م ب ة
ا حوال حدود غ قابةل ل إالس مترار .وذل فاإن اإقامة حدود ل ميكن الإعأد علهيا لاتي
هممة جيب فاماا مبثابة معةل هعةاوين يفةرض عةىل الفةريقا القةامئا أن يتقبةل مةهن
منظور الفريق ا آخر( .هابرما" ،2006 ،ص )132
اإن اينميقراطية هتقبل يف اإطارهةا مواقةف ذاهيةة )حةول معةىن احليةاة واحملظةورات
ا الالقية وحىت اخلالص) ل ميكن هثبيت قميهتا عرب أساليب اإاراعية حموة .وختةتلط
أصوات املؤمن وامللحد يف منطقة الزناع حيث هقدم احلجج اليت ل ميكن لاا أن هدعي
أي سلطة ،ل من هللا ول من ا غلبية .وذل يدعو هابرما" اإىل بذل جماود مزدوج
من التنةازل :مةن جانةب ا داين ابلةتخيل عةن "البةدهييات" املعياريةة الةيت حيمتةي هبةا
الإميان ،ومن جانب املواطنا الالأدريا أو امللحدين بقبول ما ميكن أن هطرحل أحيا
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متطلبات ح ممتونع ،كس باي أو دوافع .ذل  ،جيب فا العلمنة كة"معلية هدريب
مزدوجة"( .فوس يل)2015 ،
جم
ً
ويفرتض من جانب املؤمنا هفك ا مثلةث اجلوانةب مبةوقعا وسةط متةع هعةددي:
(هابرما" ،2006،ص )127
ً
أو ًل :من الّضورة مباكن أن يبذل الوعي اينيةا جماةودا ليتجةاوز التفةاوت املعةريف
اذلي لبد أن يربز من الإلتقاء ابلطواعف أو ايناي ت ا خرف.
اثني ًا :عىل هذا املوقف أن مياء سةلطة العلةوم الةيت حتةتفظ ابلإحةتاكر الإاأعةي
للمعرفة عىل العاإ.
اثلث ًا :أن ينفتح هذا املوقف عىل أولوايت دوةل احلق اينس توري ،الةيت دسةتند اإىل
أالالق دنيوية.
وكن من أبرز ما قدمل هابرما" يف حبثل (اينين يف اجملال العام) هو فكرهل اجلديرة
ابلثناء اليت يقول فهيا اإن التسامح أسا" اينميقراطية؛ وهو مسار ابااها دامئ ًا ،ولاذا
ل ينبغي فقط أن يتسامح املؤمنون إازاء اعتقادات ا آخرين ،مبا فهيا عقاعد غ املؤمنا
وقناعةةاهت حفسةةب ،بةةل اإن مةةن وااةةب العل نيةةا غ ة املتةةدينا أن ي ن ةوا قناعةةات
مةواطنهي اذليةةن حيةةركا دافةةع ديةةا ،وإاذا نظةةر مةةن منظةةور نظريةةة الفعةةل الهصةةايل
الاابرماسةة ية جنةةد أن هةةذا القةةول يةةو بّضةةورة أن نتبةةىن وهجةةة نظةةر ا آخةةر(.
وولن) 2005،
يف هذا العان مابعد امليتافنييقي ك يصفل هابرمةا" ل هوجةد نة ت احلقيقةة يف
الرتا .ول يف العمل .وابلنس بة لاابرما" فةاإن العقةل التواصةيل أكة مةن جمةرد هعامةل
شةةفوي مةةع اللغةةة .مفةةع العقةةل ،اذلي هيةةدف اإىل التفةةاس ،تةةهنض أشةةاكل التوافةةق
الااأعية ،واليت لن يكون هناك سمل ااأعي دون التحيا املس متر لعملية الاعرتاف
هبا( .نيغت) 2015 ،
ويطرح هابرما" مطلب ترمجة اللغة اينينية اإىل لغة عل نية دنيويةة يفاماةا املةواطن
املتدين وغ املتدين ،وهذا املطلب جيب أن يُةدرك كوااةب هعةاوين جيةب أن يسةاس
فيةةل وبةةنف القةةدر املواطنةةون غ ة املتةةدينا ،اإذا إ يكةةن عةةىل زمالم ة امل ةواطنيا
املتدينا أن يتحملوا عبئ ًا زاعد ًا .فبيةامن ميكةن للمةواطنا املةؤمنا أن يقةدموا مسةامههت
العمومية يف لغهت اينينية اليت ختصا حبيث ختوع فقط لرشط الرتمجة ،فةاإن املةواطنا
العل نيةةا جيةةب أن يفتحةوا أذهةةاّن حملتةةوف احلقيقةةة احملمتةةل يف هةةذه المتةةثالت اينينيةةة
واينخول معاا يف حةوار ميكةن أن ختةرج منةل احلجةج اينينيةة حبيةث هتحةول اإىل لةج
متاحة عىل و عام(.هابرما")2011 ،
ل
ومةةن اجلانةةب اينيةةا جنةةد الاسة تعداد للحةوار والتعةةاون ،فةةا متعن الةةيقظ ملةةداالةل
رايتسينغر يف حواره مةع هابرمةا" ل يفوهةل أن يالحةظ بأنةل بةىن عرنةل عةىل لبنةات
مخسة وم عىل التةوايل :النةداء اإىل الإلتقاء/التعةاون بةا العقةل والإميةان ،التحةدايت
اجلديدة اليت هواجل الإنسان ،فكرة احلق الطبيعي كحق عقيل ،التعةدد الثقةايف كفوةاء
لرهبةةةاط العقةةةل والإميةةةان ،العقةةةل والإميةةةان مةةةدعوان لتنظيةةةف وإاشةةةفاء بعوةةةا
البعض).هابرما" ،2013 ،ص )32
أعري هابرما" عن قلقل من ا آراء املعارنة اليت هؤكاد عدم اإماكنية مواكبة اينيةن
للحياة املعارصة وعدم جناعتل يف النظام الليربايل اينميقراطي ،ذل قال" :ا مةر اذلي
يث دهش يت ابلنس بة اإىل هذه احلياة الليرباليةة احلديثةة يتعلاةق ابقةرتا حةول اإعةادة
قراءة مفاوم املواطنة ،فيا ترف هل أ ان هذا املفاوم مازال سبب ًا لفةرض مسةؤوليات ل
مسوا لاا عىل املواطنا اذليةن يتبناةون نزعةات دينيةة يف خمتلةف اجملمتعةات البرشةية".
ا
()Habermas, 2008, P. 138
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ذل يعارض هابرمةا" املوقةف الشةاعع يف كثة مةن الناقاشةات العل نياةة-اينينياةة،
وحياداي ،وعقالنيًّا ،يف حةا
عندما يُ نيعرض املوقف العل اين دامئًا ابعتباره موق ًفا طبيعيًّا،
ًّ
عقالين ،وحيتاج دامئًا اإىل هربيرات مجاة
نقدي ،وغ
يُ نيعرض املوقف اينا يا ابعتباره غ
ا
ا
خيةارا مةن خياراهةل ولكناةل
صةبح فيةل ال ُ
ل إالقناع ،أي يف «العان العل اين» اذلي أ ني
إميةان ً
للمج
خيار حيتاج دامئًةا اإىل هربير(.محمةد ) 2016 ،ويؤكةد هابرمةا" ابلقةول" :ميكةن متةع
العل ين واينين عىل حد سواء ،اإذا مةا فاة عل نيةة اجملمتةع كصة ورة ا
هعةمل متاكمةل ،أن
يقدما مساه هت فامي يتعلق ابملوانيع اليت خيتلف علهيا النا" يف احلياة العامةة وكةذ
و س باي عقلية أن يأالذ واحد مهن من ا آخةر حمةل اجلةدا "( .هابرمةا"2013 ،
ص ) 60

الفرع الثالث :اجملال العام كإطار لتعايش الإااها:
يؤكد هابرما" يف (اينيةن يف اجملةال العةام) ،أن "التسةامح" ،اذلي يُ رع نيت نيةرب أسةا"
الثقافة اينميوقراطية الوطيدة ،هو شارع ذو اااها عىل اينوام ،فا مر ل يقتان عةىل
رضورة أن يتسامح "املتدينون" مع عقاعد ا آخرينِّ ،ب نيمن فهي الالدينيون وامللحةدون،
بةل مةةن وااةةب ال نيعل نيةةا أيوً ةةا أن حيرتمةوا قناعةةات املةواطنا اذليةةن حي ِّفاةةزس الإميةةان
اينيا( .ديب)2006 ،
ويطرح (هابرما") خيار اينميقراطية التداولية ،اذلي يسمح بتجاوز التصدع اذلي
عانت منل احلدا ة الس ياس ية منذ بدايهتا با القناعات الفردية (اينينيةة عةىل ا خةص)
والعقل الس يا العمويم ،بمتديد احلوار امجلاعي اإىل التصورات واملراعيةات املعياريةة
اليت كنت مقصية يف اينائرة ا الالقية الفردية .وهكذا هعود املعةاي اينينيةة اإىل اجملةال
العمويم هعب ًا عن حق القناعات الفردية يف اخلروج اإىل ساحة النقاش امجلاعي العلا،
وهعميق ًا للحوار اجملمتعي يف مقوماهل احملوريةة اجلوهريةة .يعةود اينيةن للشةأن العةام لةي
كسةةلطة همينةةة مطلقةةة؛ وإامنةةا كةةون أسةةا" مةةن مكةةو ت احل ةوار العمةةويم( .وين
أابه) 2012،
ويناقش هابرما" يف مسامهتل حول "الس يا " يف كتةاي (قةوة اينيةن يف اجملةال
العام) فيلسوف العداةل (اون راولز) ومقرتحل ايناعي اإىل دور حمدود لدلين يف اجملةال
العةام وإاماكنيةة اإدالةال عقاعةةد عقالنيةة شةامةل ،سةواء كنةةت دينيةة أو غة دينيةةة ،يف
النقاش الشعيب العام يف أي وقت ،شرشط أن يمت يف الوقت املناسةب فةامي بعةد هقةدمي
أس باي س ياس ية مناس بة كفية ينمع ما هقوهل العقاعد الشامةل .فقد واجل هابرمةا"
هةةذا "الرشةةط" الراولةةزي" ابلإع ةرتاض التج ةرييب القاعةةل اإن الكث ة مةةن امل ةواطنا ل
يس تطيعون أو ل يرغبون يف القيام ابلفصل املطلوي با املساه ت املعرب عهنةا بصةيغ
دينية وه املعةرب عهنةا بلغةة عل نيةة عنةدما يتخةذون مواقةف س ياسة ية .وابلإعةرتاض
املعيةةاري القاعةةل اإن اينس ة تور اللي ةربايل ،واذلي يوجةةد أيو ة ًا لو ة ن ا شةةاكل اينينيةةة
للحياة ،جيب أن ل يوع عىل مواطنيل املتةدينا قة ًال اإنةافي ًا وابلتةايل غة متناسةب.
(هابرما" ،2013 ،ص )58
ً
ويقرتح هابرما" طرح ًا بديال ،حبسب هذا املقةرتح لبةد أن يكةون املةواطنا
أحرار ًا يف هقرير اإن كنةوا يرغبةون يف اسة تخدام لغةة دينيةة يف اجملةال العةام أو ل .فةاإن
رغبوا يف ذ فاإن علهي قبول أن حمتوايت احلقيقة احملةمتةل يف امللفوظةات اينينيةة لبةد
أن هرتمج اإىل لغة مقبوةل عىل نطاق واسع قبل أن تمتكن من شق طريقاا اإىل أانةدات
الربملةةا ت ،أو احملةةا  ،أو الايئةةات الإداريةةة وهةؤثر يف قراراهتةةا .بةةد ًل مةةن اإخوةةاع
املواطنا لفرض هنقية هعليقاهت وأآرام العامة مةن البالغةة اينينيةة ،لبةد مةن هأسةي
مرحش دسة توري بةا التواصةل غة الر ةي يف امليةدان الشةعيب والتةدولت الر يةة
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للايئات الس ياس ية اليت دس تجيب للقرارات امللزمة عىل و ا عي .حيقق هذا املقرتح
الادف الليربايل يف ن ن أن القرارات القابةل للفرض قانونية ًا واملقةرة عةىل ةو عةام
ميكن أن هصاا وهربر بلغة مقبوةل من امجليع من دون احلاجة اإىل هقييد التنوع التعددي
للصوات الشعبية يف مصةدرها ا ول .وا كيةد أن املسةاه ت "ا حاديةة" للمةواطنا
املتدينا هعمتد عىل احملاولت الرتمجية اليت يقوم هبا مواطنوس املتعاونون اإن أريد لاا أن
ل هقع عىل أآذان مص (.هابرما" ،2013 ،ص )58
وا س كيف يقوم اينين مبخاطبة اينيةا والعلة ين عةىل حةد سةواء يف اجملةال العةام،
هناك ال .طةرق متةداالةل هعةزز هبةا اللغةة واملعةىن اينينيةا النقةاش يف اجملةال العةام
وهعمقل ،وم (:شامربز)2015 ،
لا
 .1حليف يف الاناع ملقاومة ا مينةة النسةقية والزنعةة الطبيعيةة اينوغ عيةة:
فلدلوغ عية ،سةواء ا صةويل اينيةا أو الطبيعةي العلة ين ،أثةر سةليب يف اجملةال
العام .ولدلين بوصفل مس تودع ًا للتعايل ،دور هم ومينةع اينيةن مةواطا اجملمتعةات
احلديثة العل نية من أن هغمرس مطالب احلياة املانية والنجاح ايننيوي .اإنةل هيةب
ما حيتاج اإليل كث ًا من اربة أمر أآخر :القمي اينينية للحب ،والعةيش يف ا عةة،
والإعانة املستندة اإىل التقوف ليعوض عن همينة التنافس ية ،والكسب ،والفساد.
 .2مصدر طاقة متجدد للفلسفة العل نية ابخلصوص يف جذورها الهيودية ةةة
املس يحية :متسك هابرمةا" طةوي ًال بةأن الكثة مةن مفةاهمي الفلسةفة ا الالقيةة
والس ياس ية مونوع ًا ل إالجةالل م هعبة ات عةن املعتقةدات الهيوديةة املسة يحية
أزيلت عهنةا القداسةة .فتجةد الفلسةفة نفسةاا يف وصةلاا ابلةرتا .اينيةا ،هتلقةو
حافز ًا جديد ًا اإن جنحت يف حترير اجلوهر املعريف من غالفةل اينوغة يف بوهقةة
اخلطاي العقيل.
 .3بيان لر ية أالالقية إ يتح بعد للفلسفة :نبل هابرما" اإىل أن الفلسفة ل
دس تطيع أن حتل حمل اينين ن اينين حيمةل موةمو ً دللية ًا ملاة ً يسة تطيع أن
يراوا القوة التفس ية للغة الفلسفية ويواصل مقاومةة الرتمجةة اإىل خطةاي عقةيل.
وهناك ال ة أمثةل ميثل هبا لإخفاق الفلسفة يف بيان الر ف املعيارية شش لعق
دشةةمل( :أفةةاكر الرش ة والفةةداء ،والتوةةامن الكةةوين ،والفردانيةةة الةةيت ل ميكةةن
هعويواا).
وعند احلديث عن عالقة اينين والس ياسة ،هناك ال ةة موانةيع مطروحةة بقةوة،
وم :أو ًل ،ي ايد الالة ام اينيةا القةوي يف أفريقيةا وأآسة يا وأمةرياك اجلنوبيةة وأمةرياك
الشة لية الةةيت اعةةل مةةن كنةةدا وأورواب أمةةاكن عل نيةةة عةةىل ةةو م ايةةد .اثنية ًا ،اينيةةن
والوهجات اينينية القوية ليسةت يف اوهرهة ًا سةبب ًا للتةوتر العةاملي .اثلثة ًا ،اإن الإرهةاي
اذلي شاد ه يقوم عىل العجز الاقتصادي والس يا ولي عىل املعتقد اينيا القوي.
()Mcgown, 2004, P. 874
ويف س ياق الإنتقادات املوهجة اإىل أآراء هابرمةا" ،هنةاك انقسةام بةا البةاحثا يف
مناقشةاهت حةةول نةوع اخلطةةاي اينميقراطةي اذلي ينمتةةي اإىل اجملةال العةةام .فعةىل سةةبيل
املثال ،يركز أحةد ا آراء عةىل اإماكنيةة اسة تخدام أمنةاط معينةة مةن اخلطةاي لسةتبعاد
الإختالف ،من الالل هعريفات معينة لة"العقالنية" أو معليات ممارسة السلطة .وهتعلق
هذه املناقشات ابلزناع املس متر حول السؤال املطةروح عةن احةأل أن يةؤدي هعريةف
هابرما" للمجال العام اإىل هقويض الإختالف من الالل فرض التوافةق يف ا آراء ،أي
هناك خش ية من أن يؤدي البحث عةن الإاة ع اإىل هتديةد للتعدديةةMartin, ( .
)2005, P.366
وأال ًا هناك رأاين فامي يتعلق بتحليةل التوجةل ا الة لاابرمةا" ةو اينيةن :ا ول
رافض ومنتقد لاابرما" ،يرف أن النظرية النقدية عند هابرما" هعاين نقصة ًا يف املعةىن
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ا الال البناء و جل هذا سعو اإىل سةدا هةذه الثغةرة ابلإسة تعانة ابينيةن .أمةا الثةاين
مفؤيد هل ،يرف بأن مواقفل من اينيةن هطةورت مةن املوقةف املعةارض لدليةن بنةاء عةىل
اللفيتةل املاركسة ية اإىل موقةف ل يةدعو فيةل اإىل عةةدم اإخةراج اينيةن مةن دائةرة العمةةل
الس يا حفسب ،بل اإىل لزوم التعامةل معةل عةىل أنةل أمةر واقةع يف الفوةاء العمةويم
جيب القبول بل( .غفااري ،2017 ،ص )91

اخلامتة وا إلس تنتاجات
يف الامتة هذا البحث ميكةن دسةجيل أس ا إلسة تنتاجات الةيت ت التوصةل اإلهيةا ،يف
عدة نقاط مركزة:
 .1اإن اجملةةال العةةام وفق ة ًا لاابرمةةا" فوةةاء عقةةالين مفتةةوح أمةةام امل ةواطنا
ا حرار املتساوين للمسةامهة ابلنقةاش النقةدي املسةتند اإىل الإسة تع ل العمةويم
للعقل والتواصل احلر مع الإل ام اب الالقيات النقاش يف سةبيل حتديةد وحتقيةق
املصلحة العامة للمواطنا املشاركا وغة املشةاركا يف النقةاش .وعليةل يصةبح
اجملال العام بيئة مل رسة املساواة واحلرية والعقالنية من أجل الوصول اإىل احلقيقةة
واملصلحة العامة.
 .2يصنف هابرما" من حيث املوقف الفكري واملعريف من الإميان واملعتقد
اينيةةا بأنةةل "ل أدري" ،ويةةدعو اإىل قةةمي عان ة التن ةوير والعل نيةةة كأيةةز بةةا
مؤسسةةات اينوةل والكنيسةةة .وكن اهأمةةل ابينيةةن يف بةةداايت حياهةةل الفكريةةة
والفلسةةفية اهأم ة ًا هامش ة ي ًا ،وحتةةت هةةأ أآراء فالسةةفة القةةرن التاسةةع عرش ة
ا وروبيا اذلين يركزون عىل ترااع دور اينين يف احلياة ا نسةانية ششة عةام
وانهتاء واةوده ودوره يف اجملةال العةام ششة كمةل وّنةا يف سة ياق معليةات
العلمنة الشامةل يف اجملمتعات ا وروبية.
 .3يرااع هابرما" هصوراهل عن اينين ويفةرق بةا أربةع هصةورات لدليةن،
وم( :مؤسسة خيرخييةة ااأعيةة ،أداة للنقةد والتغية الااأعةي ،ر يةة كونيةة
شامةل للحياة ،ولغة مشرتكة للتفاس الإنساين) .وبناء عليةل حيةاول أن يسة تخلص
القوة الاكمنة لدلين يف الدمة التعةايش يف اجملمتعةات احلديثةة وششة الةاص يف
املساحات اليت هعجز فهيا العمل والفلسفة ،فاو يركز عىل اينين صدر لةة(الإلاام
ومنح ا مل ووعي ملا هو مفقود ،التصورات عن احلياة اجليدة ،القمي الس ياس ية
واملعاي القانونية اينامعة حلقوق الإنسان).
 .4يركز هابرما" عىل اإماكنية مسامهة اينين يف اإعادة التوازن بةا مصةادر
الوبط الإاأعي يف اجملمتعات احلديثة املمتةثةل يف (املةال والسةلطة والتوةامن)،
من الالل الرتكني عىل قدرة اينين صدر للقوة والإلاام للحفةا عةىل التوةامن
يف النس يج الإاأعي يف اجملمتعات احلديثة يف مواهجة س يطرة الرأس لية الإداريةة
وقةةمي السةةوق والإسة هتالك وسةةلطة وهغةةول اينوةل ،ولكةةن حيةةذر مةةن الإماكنيةةة
الاكمنة يف اينين للتحول اإىل مصدر للخطر والعنف يف اجملمتع.
 .5حيافظ هابرما" عىل موقفل الفكري واملعريف كشخص "عل ين" ،ولكةن
يفرق شش واحض با الشخص (العل ين )secular ،كشخص (غ مكةرت"،
غ مؤمن ،ل أدري) اةاه املعتقةدات اينينيةة وحصهتةا ،والشةخص (عل نةوي أو
عل ين الزنعة )secularist ،كشخص أآيةديولويج حيمةل موقفة ًا اإنفعالية ًا ومعةاد ًاي
ااه اينين وحماربة املعتقدات اينينية.
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 .6يؤمن هابرما" ابينوةل اينس تورية احملايدة ااه الزنعات اينينية والعل نيةة
ويركز عىل واوي دشكيل احلكومة عىل أس غ دينيةة مسةتند ًا اإىل رشعيةة
ورىض املواطنا ،ولكن يؤكةد عةىل احلريةة اينسة تورية لةلداين واحلفةا عةىل
التعددية اينينية يف التفاعةل الإاأعةي .وبتعبة أآخةر يةدعو اإىل علمنةة السةلطة
الس ياس ية ولكن يرفض التعممي الس يا للر ية العل نية عىل مجيع املواطنا.
 .7يقدم هابرما" يف ر يتل عن "جممتع مابعد العلة ين" نقةد ًا حةاد ًا للفرنةية
ا ساس ية لنظرية العلمنة اليت هقول بتالزم معليات حتديث اجملمتعةات مةع مسةار
هتمةةيش اينيةةن يف احليةةاة العامةةة وصةةو ًل اإىل أفةةوهل واسةةتبعاده عةةن احليةةاة لكاةةا.
ويستند يف نقده اإىل الظواهر الإاأعية يف واقع اجملمتعات املعةارصة يف العةاإ
اليت دشاد حبوور لدلين يف احلياة الإاأعية الشخصية وعةودة قويةة لدليةن اإىل
اجملال العام بصور وأشةاكل شة ىت هصةل اإىل التةأ عةىل ا انةدات الس ياسة ية
لدلول.
 .8يةةرف هابرمةةا" أن مةةن مصةةلحة اينوةل اينسةة تورية احملايةةدة أن هبةةدو
متساحمة ااه مجيع املصادر الثقافية اليت هغذي الوعي املعياري والتوامن املةدين.
وعليل فاو ل يتبىن مواقف من يرفوون حوور املعتقدات اينينية يف اجملال العام
متام ًا ،ول يؤيد مواقف من يةدعون اإىل رضورة اةيل املعتقةدات اينينيةة يف
النقاشات الس ياس ية ،بل خيتار املوقف الثالث اذلي يدعو اإىل اإماكنيةة مسةامهة
اينيةةن يف اجملةةال العةةام ولكةةن ابلإسةةتناد اإىل احلجةةج العقالنيةةة وهقةةدمي الرباهةةا
واملربرات بلغة يفاماا امجليع.
 .9يتبىن هابرما" احلةوار والتعةايش بةا الإاةاها اينيةا والعلة ين حةن
"اإسةةرتاهيجية الةةتعمل املةةزدوج" وإاماكنيةةة الةةتعمل مةةن بعوةةا الةةبعض ،ورضورة
اينخول يف معل هعاوين مشرتك ،وهقبل منظور الطةرف ا خةر ،حةن ا اليةات
اينميقراطية املتاحة يف اجملال العام وحن اإطار قافة اإحرتام حقوق الإنسان ودون
اإدعاء أيةة سةلطة ل مةن اينيةن ول مةن ا غلبيةة ،وهنةا يةدعو اإىل فاة العلمنةة
كعملية هدريب مزدوجة ل إالااها مع ًا.
 .10يركز هابرما" عىل حقيقة أن التسامح هو أسا" الثقافة اينميقراطية،
ولكن يؤكد يف نف الوقت بأن التسامح دامئ ًا مسار ابااها ،أي جيب هواجد
طرفا أو أك يف املعادةل مع رضورة واود الإس تعداد من الطرفا للتسامح،
مبعىن أآخر أن التسامح جيب أن يشمل ً الإااهات املمكنة (املؤمنا
املتدينا ،وغ املؤمنا ،واملؤمنا بأداين أخرف ،والال أدريا والعل نيا) .وهنا
نعود اإىل املرشوع الواسع لاابرما" حول أساس يات ا الالقية للنقاش العقالين
واينميقراطية التداولية واينوةل اينس تورية احملايدة و قافة حقوق الإنسان.

قامئة املصادر:
أو ًل :العربية:
أبو دوح ،الاين كظ ( .صيف .)2011 /مفاوم اجملال العام :ا بعاد النظرية والتطبيقات ،جمةل
(اإنافات) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت ،العدد (.)15
أآدامز ،نيكول" .)2016( .هابرما" والالهوت ،ترمجة :محود محود وشا ة رشف ،ب وت،
جداول للنرش والتوزيع.
أعواج ،دلل محمد  (.بتارر ( .)2010 /3 /22راعد هيار احلدا ة  -يورغن هابرما" ،احلوار
:
الرابط
عىل
(،)2952
العدد
املمتدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=208706

أممي ،عبداجلليل  ( .يناير .)2014 /اينين والعقل العمويم :يف أمهية املعتقد عند هابرما"،
مؤسسة مؤمنون بال حدود لدلراسات وا حبا ،.الرابط ،ص  ،3-2متاح عىل موقع

77

املؤسسة،

وعىل

الرابطhttp://mominoun.com/pdf1/2014-

:

12/54a13847b447891311318.pdf

بتلر ،اوديث و ويست ،كورنيل و هيلر ،دشارل  .)2013( .قوة اينين يف اجملال العام ،ترمجة:
فالح رحمي ،ب وت ،دار التنوير للطباعة والنرش.
بالل ،موقاي  ( .ديسمرب .)2014 /سؤال اينين يف اجملال العمويم :قراءة يف هصور يورغن
هابرما" للمسأةل اينينية ،جمةل املواقف للبحو .واينراسات يف اجملمتع والتارر ،العدد،9 /
متاح عىل موقع ) (ASJPعىل الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5816
خييلور ،دشارلز .)2016/10/20( .العل نية الغربية ،ترمجة :طارق عامثن ،مركز مناء للبحو.
واينراسات ،سلسةل أوراق مناء ،رمق ( ،)120ص  .34متاح عىل موقع (مركز مناء) ،عىل
الرابط ا لكرتوين: http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=30720
د .اياني  ،كونس تانتينو"( .ربيع .)2016 /اينين والس ياسة :مسار النظرايت العل نية واملابعد
العل نية ،جمةل الإس تغراي ،هصدر عن املركز الإساليم لدلراسات الاسرتاهيجية ،ب وت،
العدد ،3 /الس نة.2 /
ديب ،اثئر  ( .نيسان .)2006 /اينين والعل نية يف الفكر الغريب من هيجل اإىل هابرما" ،متاح
:
الرابط
عىل
(معابر)
موقع
عىل
http://www.maaber.org/issue_april06/perenial_ethics1.htm

والنظرية الس ياس ية واجملمتع املدين،

ديلو ،ستيفا و ديل ،تميويث .)2010( .التفك الس يا
ترمجة وهقدمي :ربيع وهبة ،القاهرة ،املركز القويم للرتمجة.،
ركح ،عبدالعزيز . )2011( .مابعد اينوةل – ا مة عند يورغن هابرما" ،منشورات الإختالف-
اجلزائر ،دار ا مان-الرابط،
زارعي ،أآرمان .)2017( .مابعد العل نية يف فكر يورغن هابرما" :اينين يف رحاي احلياة الليربالية
املعارصة ،ترمجة :أسعد مندي الكعيب ،جمةل الإس تغراي ،املركز الإساليم لدلراسات
الاسرتاهيجية ،ب وت ،العدد ،8 /الس نة ،3 /صيف.
س نل  ،د .رص أمحد" .)2010/8/13( .يورغن هابرما"" :فيلسوف أملاين ،بر ف نقدية عاملية،
موقع (أنفا") ،عىل الرابط: http://anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-
05-17-29-12/3765-q-q-

شامربز ،س ميون  .)2015 (.كيف خياطب اينين الالأدري :هابرما" وقمية اينين الباقية ،ترمجة:
هوفيق فائزي ،مؤسسة مؤمنون بال حدود لدلراسات وا حبا ،.الرابط ،ص .20متاح عىل
موقع املؤسسة ،عىل الرابط: http://www.mominoun.com/pdf1/2015-
07/559a90c55c5271919914436.pdf

ش يدي ،مات  .)2017 ( .اينا ين يف الفواء العام :حدود مقرتح هابرما" وخطاي "أداين العاإ"،
ترمجة :مصطفو حفيظ ،مؤسسة مؤمنون بال حدود لدلراسات وا حبا ،.الرابط ،ص .8-7
متاح عىل موقع املؤسسة ،عىل الرابط: http://www.mominoun.com/pdf1/2017-
08/lfadae.pdf

عبده ،د .هاين مخي أمحد .)2013( .اينين والثورات الس ياس ية :احلاةل املانية منوذج ًا ،جمةل
ر ف اإسرتاهيجية ،العدد ،3 /يونيو ،2013 /مركز الإمارات لدلراسات والبحو.
الاسرتاهيجية.
العزماين ،عزاينين /13( .مايو .)2013/الربيع اينميقراطي العريب وإاماكن العمومية النقدية ،مؤسسة
مؤمنون بال حدود لدلراسات وا حبا ،.متوفر عىل موقع املؤسسة وعىل الرابط :
http://www.mominoun.com/pdf1/201501/54abc8f18d0d3683229084.pdf

عطار ،د .أمحد .)2012 ( .هابرما" والعاإ الإساليم ،جمةل (لوغو") ،دار كنوز ،اجلزائر،
:
الرابطhttps://fshs.univ-
عىل
اولية،
،1
العدد/
tlemcen.dz/assets/uploads/dep%20sh%20philo/laboratoire%20philo/01.p
df

علوش ،نوراينين( .ربيع -صيف .)2014 /حتولت الفواء العمويم يف الفلسفة الس ياس ية املعارصة:
من هابرما" اإىل نيس فرايزر ،جمةل (اإنافات) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ب وت،
العددان ().27-26
عو  ،د .هشام  .)2008/4 ( .مابعد العل نية :قراءة بفكر الفيلسوف يورغن هابرما" حول
صياغة نظرية للحدا ة ولعقالنية جديدة ،متاح عىل موقع (الصفصاف) ،عىل الرابط :
http://www.safsaf.org/04-2008/art-safsaf/oukalHisham/alelmaneya.htm

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp68-79

جمةل جامعة التمنية البرشية

78

لعمويم :دراسة يف
غفااري ،حسا و هبرام ،معصومة( .صيف .)2017 /دور اينين يف الفواء ا ا
هطور ر ية هابرما" الفلسفية ،ترمجة :محمد حسن زراقط ،جمةل الإس تغراي ،املركز
ا
الإساليم لدلراسات الاسرتاهيجية ،ب وت ،العدد ،8 /الس نة.3 /
فوس يل ،مياكعيل( .نيسان )2015 /معتقدات الإنسان اينميقراطي هابرما" واملسأةل اينينية،
ترمجة :محمد صدام ،متاح عىل موقع جمةل (نقد وهنوير) ،عىل الرابط :
http://edusocio.net/index.php/component/search/?searchword=%D9%87
%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3&searchphr
ase=all&Itemid=107

فينليسون ،امي اوردن .)2015( .يوران هابرما" :مقدمة قص ة جد ًا ،ترمجة :أمحد محمد
رويب ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعلمي والثقافة.
كزانوفا ،خوزيل .)2017/7/2( .مابعد العل ين :جسال مع هابرما" ،ترمجة :طارق عامثن ،مركز مناء
للبحو .واينراسات ،سلسةل أوراق مناء ،رمق ( .)141متاح عىل موقع (مركز مناء) ،عىل
:
ا لكرتوينhttp://www.nama-
الرابط
center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=40768

كريب ،ك سنت .)2010/6 ( .املسأةل اينينية ينف هابرما" :ا ل الفكر يف هعدده واختالفاا،
ترمجة :رش يد بوطيب ،جمةل (فكر وفن) ،العدد ،92 /الس نة ،49 /متاح عىل موقع (معابر)،
عىل الرابط: http://www.maaber.org/issue_june10/epistemology1.htm
لورو ر ،أمييل .)2013( .النساء والفواءات العامة يف اململكة العربية السعودية ،ترمجة :عبداحلق
الزموري ،الش بكة العربية للحبا .والنرش ،ب وت.
مارهوش ييل ،دانيلو  .)2015/11/6( .يورغن هابرما" :العقلنة واينميوقراطية ،ترمجة :اإبراهمي
بومساويل ،متاح عىل موقع (أنفا") ،عىل الرابط: http://anfasse.org/2010-12-30-
16-04-13/2010-12-05-17-29-12/6378
محمد ،كرمي" .)2016 /1 /26( .اجملال العام" تخ َّيل ااأعي حديث ،موقع (اإناءات) ،عىل
الرابط: http://ida2at.com/public-domain-as-a-modern-social-visualizer/.
محمد ،كرمي" )2016 /7 /31( ،الاب از العل ين" واملوقف اينيا ،متوفر عىل موقع (اإناءات) عىل
الرابط: http://ida2at.com/secular-religious-stance-blackmail/
احملمداوي ،عيل عبود .)2011( .الإشاكلية الس ياس ية للحدا ة :من فلسفة اذلات اإىل فلسفة
التواصل هابرما" أمنوذج ًا ،الرابط ،دار ا مان ،اجلزائر ،منشورات الإختالف.
املايذيب ،محمد .)2013/12/8( .حقيقة جممتع ما بعد العلمنة عند هابرما" ،متاح عىل موقع
(ا وان) ،عىل الرابط: https://www.alawan.org/2013/12/08
نيغت ،أوساكر  .)2010( .هابرما" :املثقف الس يا اإىل هابرما" يف عيد ميالده الامثنا،
ترمجة :رش يد بوطيب ،جمةل (فكر وفن) ،العدد ،92 /الس نة ،49 /متاح عىل موقع (معابر)،
عىل الرابط: http://maaber.50megs.com/philosophy/habermas.htm
هابرما" ،يورغن  .)2011 /9 /29 ( .اينين يف اجملال العام ،ترمجة :هشام معر النور ،متاح عىل
موقع منتدايت هنا وردة (مدونة النظرية النقدية) ،عىل الرابط :
http://hunawarda.blogspot.com/2011/09/blog-post_29.html

هابرما" ،يورغن ( .ش تاء .)2016 /اجملمتع "مابعد العل ين" :هأصيل املعىن والتجربة ،ترمجة :د.
رمي اليوسف ،جمةل الإس تغراي ،املركز الإساليم لدلراسات الإسرتاهيجية ،ب وت ،العدد/
 ،2الس نة.2 /
هابرما" ،يورغن و رادسينغر ،اوزيف ( .)2013(.البااب بندكت ) ، XVIجدلية العلمنة :العقل
واينين ،هعريب وهقدمي :محيد لشاب ،جداول للنرش والرتمجة والتوزيع ،ب وت.
هابرما" ،يورغن .)2006( .مس تقبل الطبيعة الإنسانية :و نساةل ليربالية ،ترمجة :اورج كتوره،
ب وت ،املكتبة الرشقية.
وين أابه  ،د .عبد هللا الس يد ( .خريف .)2012 ،اينين يف الفلسفة احلديثة ،جمةل (التسامح)،
العدد ،38 /الس نة ،10 /متوفر عىل موقع (هفاس) ،وعىل الرابط :
https://tafahom.om/wp-content/uploads/magazine/non.pdf

وولن ،ريتشارد ( ، )2005/8/7أنعيش يف جممتع مابعد عل ين الإنعطافة اينينية عند الفيلسوف
يورغن هابرما" ،ترمجة :الاينة حامد ،متاح عىل موقع (اإيالف) ،عىل الرابط :
http://elaph.com/elaphweb/ElaphWeb/ElaphLiterature/2005/7/80179.ht
m

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp68-79

و ايمل ،جان بول ( .ش تاء  .)2016/اجلدل حول العل نية يف عان ما بعد العل نية ،ترمجة :ألب
شاها ،جمةل الإس تغراي ،هصدر عن املركز الإساليم لدلراسات الاسرتاهيجية ،ب وت،
العدد ،2 /الس نة.2 /
يسا ،الس يد  .)2008/7/4( .اإّنيار اجملال العام وصعود الفواء املعلومايت ،اريدة ا هرام،
:
الرابط
عىل
،)44405
(العدد/
http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/7/4/WRIT1.HTM

اثنيا :الإجنلزيية:
Benson, R. (2009). Shaping the public sphere: Habermas and
beyond. The American Sociologist, 40(3), 175-197. Available
at: http://www.jstor.org/stable/20638842
Eduardo, M. (2002). Religion and Rationality: Essays on Reason,
God and Modernity. Polity Press.
Habermas, J. (2008). Between naturalism and religion:
Philosophical essays. Cambridge, Polity Press.
Habermas, J. (2010) The Public Sphere: An Encyclopedia Article,
In: Arendt, H., Benhabib, S., Bohman, J., Dewey, J., Elster, J.,
Fraser, N., & Lippmann, W. (2010). The idea of the public
sphere: A reader. Lexington Books.
Habermas, J. (1991) The Structural Transformation of the Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society,
translated by Thomas Burger, Cambridge, MIT Press.
March, A. F. (2013). Rethinking religious reasons in public
justification. American Political Science Review, 107(3), 523539. Available at: http://www.jstor.org/stable/43654922
Martin, R. W. (2005). Between consensus and conflict: Habermas,
post-modern agonism and the early American public sphere.
Polity,
37(3),
365-388.
Available
at:
http://www.jstor.org/stable/3877112
Mcgown, D. (2004), When Religion and Politics Collide,
International Journal, Sage Publications, 59(4). Available at:
http://www.jstor.org/stable/40203987
Moyser, G. (Ed.). (1991). Politics and religion in the modern world.
Routledge.
Salvatore, A. (2007). The public sphere: liberal modernity,
Catholicism, Islam. Springer.
Taylor, C. (2007). A Secular Age, Harvard University Press,
Cambridge.
Walsh, T. G. (2012). Religion, peace and the post-secular public
sphere. International Journal on World Peace, 29(2), 35-61.
Available at: http://www.jstor.org/stable/23266664
Ward, I. (2010). Democracy after secularism. The Good Society,
19(2),
30-36.
Available
at:
http://www.jstor.org/stable/10.5325/goodsociety.19.2.0030
Willaime, J. P. (2010), Secularism at the European level: A struggle
between non-religious and religious worldviews, or neutrality
towards secular and religious beliefs? In Religious Studies
Conference: Debating Secularism in a Post-Secular Age, April 9
-10. Washington University, Saint Louis (Missouri).

اثلث ًا :الكوردية:
نلجار ،د.شێرزاد علمحلد و ش ێخ شلرهيف ،عيدري ( .كنوین يلكلمی" .)2014 /پانتایی گش ىت
 "Public Sphereوهك بوارێك بۆ گفتوگۆف رهخنلیی-علقاڵین ،گۆڤارف ايساو رامياری،
كۆليجی ايساو رامياری زانكۆی سللحلددين ،هلولێر ،ساڵی دوازدههلم ،ژماره (. )16

79

JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v4n1y2018.pp68-79

جمةل جامعة التمنية البرشية

