
معنى الكلمتين..
ما بعد العلمانية وما بعد العلمانّي

]*[
 [[[ Jean - Marc Larouche جان ـ مارك الروش

كيبك  جامعة  يف  املحارض  واألستاذ  االجتامع  علم  يف  الباحث  يركز  البحث  هذا  يف 

الكندية جان ـ مارك الروش، عىل توضيح االلتباسات املعرفية املتصلة مبصطلح ما بعد 

متداول  مفهوم  إىل  يتحّول  مساره  أخذ  الذي  املصطلح  وهذا  العلامين.  بعد  وما  العلامنية 

يف الوسط األكادميي الغريب يجد أهميته يف تعريفه للقارئ العريب وسط الجداالت التي 

ينتظر  الذي  املستقبل  حول  واإلسالمية  العربية  النخب  بني  يوم  بعد  يوماً  منسوبها  يرتفع 

مجتمعاتها.

املحرر

يف   )mouvement créationniste( الَخلْقيّة  الحركة  أفكار  م  يقوِّ أن  يريد  َمن  إىل  بالنسبة 

واملعياريّة  العامل  لفهِم  التأسيس  إىل  الهادف  الشمويّل  وخطابَها  األمرييكّ  األكادميي  املجال 

االجتامعيّة عىل قاعدة نظريّة اإلبستيمولوجيا املعّدلة ]علم املعرفة املعّدلة[،  فإّن كتاب جوان 

أن  من  الرغم  عىل  املوضوع.  لهذا  ممتازاً  مدخالً  يشكل  الحظرية،  يف  الذئب  ستافو-ديبوج، 

البحث  إىل  أساًسا  تستند  األساسيني،  وصانعيها  وتفّرعاتها  الحركة  لهذه  يرسمها  التي  الصورة 

الذي أجراه هو مع فيليب غونزاليس الذي يُتوقّع أن تُنرش نتائجه خالل العام 2013 تحت عنوان 

*ـ علم االجتامع، جامعة كيبك يف مونرتيال، كندا.
 le sens des mots: post sécularisme ،ـ مناقشة كتاب جوان ستافو- ديبوج، الذئب يف الحقل. األصولّية املسيحّية تغزو املجاَل العاّم

et postséuliére جنيف، منشورات البور وفيدس، 2012.

 http://sociologies.revues.org/4524 :املصدر: املوجز الكبري للكتاب بقلم مؤلّفه متوافر عىل املوقع

http://sociologies.revues.org/4526 :واملناقشة التي قام بها لورنس كوفمن متوافرة عىل املوقع
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تفويض )mandat( األصول: مقاربة اجتامعّية ـ تاريخّية لنظريّة الَخلق املجاهدة فإّن األصوليّة 

نظرية  خالل  من  نستنتج  أن  ميكن  فال  مختلفة،  تيّارات  من  تتكّون  لكونها  األمريكيّة  املسيحيّة 

الَخلق الفرضيَّة القائلة بأّن األصوليّة املسيحيّة تغزو أكرث من أي وقت مىض املجاَل العاّم. 

يف  الغوص  هذا  بأّن  ستافو-ديبوج  جوان  يخربنا  كتابه،  مقّدمة  يف  املالحظات  أوىل  يف 

الدكتوراه  التي وّسعها يف أطروحة  باألفكار  النظر »جّديًّا«  إعادة  الخلق األمريكيّة دفعه إىل  نظريّة 

العلامنيّة  بعد  ما  للتسامح وعن  العمليّة  املتطلّبات  ليربايّل، عن  ـ  نظام علاميّن  عن »اإلميان يف 

الكبري،  املوجز  البداية يف  كتب يف  لذلك، كام   .]1[)12 2012، ص  ديبوج،  )ستافو  الهابرماسيّة« 

تبّناه  الذي  العلاميّن]2[  بعد  ما  )mettre en cause( يف املسار  النظر  إعادة  فإّن كتابه »يسعى إىل 

مؤّخرًا يورغن هابرماس )2006 و 2008(، وأيًضا تشارلز تايلور )2007( وجان مارك فريي )2008( 

وجمٌع من الفالسفة اآلخرين، وعلامء األنرثوبولوجيا وعلامء االجتامع«. لهذا فإّن هدف الكتاب 

هو »معالجة الحركة الَخلْقيّة كاختبار للمرغوبية االجتامعيّة والتالؤم السيايّس لـ »ما بعد العلامنيّة« 

)ستافو ديبوج، 2012، ص 9(. هذا الهدف يرسم، إذاً التحليالت واألطروحات، املُدافع عنها يف 

هذا الكتاب، عىل سجل النقاشات حول مكانة الدين يف املجال العام، وقصُد املؤلِف يف هذا 

الصدد هو أكرث وضوًحا:

»إّن كتايب سوف يرافُع، إذاً، ضّد العلامنية، عرب التذكري بأنّنا نُحسن صنًعا إْن مل نهاجم بتهّور 

كبري علامنيَّة املجال العام السيايّس وإن مل نرفض الفروَق بني »اإلميان«و »املعرفة«، وبني العقول 

»الدينيّة« و»العقل العام«، وبني األخالق الدينيّة والقوانني الوضعيّة« )املرجع نفسه، ص 10(.

يف امللّخص الكبري، يلّخص خطيئة ما بعد العلامنية:

"ألّن ما بعد العلامنية تقوم عىل الرغبة يف رفع أّي قيٍد عىل التعبري عن املعتقدات الدينية يف 

باسم العقائد  ا لنظريّة الَخلق ولحركات رجعيّة أخرى َمُسوقة أيضاً  املجال العام، فإنّها مفيدة جدًّ

الدينيّة. جميعها أمثلة عىل القصد ما بعد العلامين بانفتاح املجال العام بشكل تاّم عىل املعتقدات 

الدينيّة، التي يقول لنا العديُد من الكتّاب بأّن لها رشعيّة كاملة للتعبري من غري تحفظ وألْن تؤّسس 

بنفسها قرارات سياسيّة مالمئة للجميع، ومؤثّرة عىل أّي كان«.

]1]. الكالم الوارد يف هذه املالحظة أُعيد أيًضا يف املالحظة رقم 1، القسم 2، ص 59.

]2]. يستخدم جوان ستافو-ديبوج يف الكتاب ويف امللّخص الكبري كتابتني إمالئّيتني: مابعد العلمنة وما بعد العلمنة. يتم إيراد الشكلني اإلمالئّيني 

ا. من جهتنا، نستخدم الشكل اإلماليئّ: postsécularisme et post-sécularisme مابعد العلمنة/ ما بعد العلمنة. عندما ننقل نصًّ
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إّن ما بعد العلامنية، معروضًة عىل هذا الشكل، قد متّت محاكمتها، والحكُم املعلَُن ال ميكنه 

سوى إدانة َمن يقوم، من خالل مثل هذا االنفتاح من دون تحفظ، »بإدخال الذئب إىل الحظرية، من 

خالل فتح الباب له بابتسامة ومن ثّم االبتعاد بلطٍف سامًحا له باملرور« )املرجع نفسه، ص 162(. 

يف هذه الحالة هنا، واسميًّا، املشتبه به رقم واحد، وهو الفيلسوف يورغن هابرماس، يصبح مذنبًا 

وينترش الخرب: »تحت تأثري رؤية ما بعد علامنيّة للمجتمع والتي غّذاها الفالسفة املحرتمون مثل 

يورغن هابرماس، نحن نشهد، عاجزين ومتسامحني جًدا، بروز نوٍع جديٍد من الثيوقراطيّة، تجعل 

العقل الدينّي يعمل ضّد العقل العام« )بريل، 2012(]1[. 

بالنسبة إىل َمن مل يقرأ نصوص يورغان هابرماس حول الدين والتي استند إليها ستافو ديبوج 

فإّن  تايلور(،  شارلز  فريي؛  )جان-مارك  املتَّهَمنْي  اآلخريْن  املؤلِّفنْي  نصوص  وكذلك  كتابه،  يف 

االستنتاج املنطقي تِبًعا لقراءة الذئب الحظرية يف وامللخص الكبري هو، بالتايل، بالحكم غري القابل 

لالستئناف بإدانة يورغان هابرماس ورشكائه. بالنسبة إىل من قرأ – وكذلك مع اإلشارة إىل الحدود 

)عىل سبيل املثال توزل، ]ال.تا[(- إّن مثل هذا االستنتاج ال ميكنه سوى أن يبدَو ُمفرِطاً. هذا ينطبق 

عىل الحالة التي نحن فيها. يف الواقع، ال ميكن ضّم يورغان هابرماس وجان مارك فريي وشارلز 

تايلور إىل »رفع من دون قيود«، و»االنفتاح الكامل ]...[ من دون تحّفظ« لالعتقادات الدينيّة يف 

املجال العام، إىل »ما بعد علامنيّة« األصوليني اإلنجيليني، مثل نيكوالس والرتستورف، وكريستوفر 

أبريل، وألفني بالنتنغا وستيفن كارتر، الذين يطلق عليهم جوان ستافو-ديبوج املنظّرين "املنارات" 

لاِم بعد العلامنيّة.

يف الجـُمل املذكورة أعاله، كام هي الحال يف عّدة مواضع يف الكتاب، إّن ما بعد العلامنيّة 

هذه، املرتبطة باألصوليني، تُعزى أيًضا إىل يورغن هابرماس. ولكن يف أماكن أخرى كثرية، يشري 

يعرتف  إنه  األصوليني.  ومواقف  األخري  هذا  مواقف  بني  االختالفات  إىل  ديبوج  ستافو-  جوان 

مفروضًة عىل  أّن هناك تحّفظاٍت وقيوداً وحدوداً  أبعد من  يورغن هابرماس ال يذهب  بأّن قصد 

االنزالق  فإّن  االحتياطات،  هذه  من  الرغم  العام. عىل  املجال  الدينيّة يف  املعتقدات  استخدام 

الذي سبّبه جوان ستافو- ديبوج يعمل، ومبا أنّه »ال يوجد دخان من دون نار«، فمن الذي أشعل 

النار؟ نحن لن ننطلق هنا يف َسْوق االتهامات وال يف القرارات االتهاميّة التي تحتوي عىل جميع 

فإننا  تقرير،  إعداد  ليس  عملنا  أّن  ومبا  مرافعته.  يف  ديبوج  ستافو-  جوان  ساقها  التي  الحجج 

]1]. إْن كانت الصحافّية ترّدد صدى نظريّة جوان ستافو-ديبوج، فهي مع ذلك تنهي بحثها حول مالحظة حرجة مّتهمًة املؤلّف بعدم دعم 

فرضّيته بالوقائع وال األخذ باالعتبار الدراسات األخرى حول األصولّية املسيحّية التي تتناسب فرضّياتها مع فرضّيات جوان ستافو-ديبوج.
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أنّنا نقوم بدور محامي الدفاع عن  التفاصيل املثرية معلقًة، ومن دون أن نزعم  نرتك عمًدا بعض 

يدور  ذلك  مع  النقاش  فإن  العلامين،  بعد  ما  واملجتمع  الدين  حول  هابرماس  يورغان  مواقف 

حول نقطتني: 1( حول معنى »ما بعد العلامنية«  وحول انزالقها؛ 2( وحول السبب األسايّس الذي 

يتمّسك به جوان ستافو-ديبوج ليوّجه االتهام إىل يورغان هابرماس،  وهو النقاش الذي يثريه هذا 

األخري حول موقف العالـِم الالهويتّ نيكوالس ولرتستورف، الذي يرى أنُّه يجب أن يُزال الرشط 

املحّدد لجون راولس فيام يخّص مكانة الدين ضمن العقل العام. 

انزالق املعنى

يّة« )isme(  إىل تيّار فكرّي، تكون العملية معروفة، فذلك يتّم بغية إعطائه  ما إن نضيف الالحقة »ـ 

معنى محّدًدا وإبراز بعٍد أيديولوجّي فيه. إذا كان التعبري postsécularisme / postséculariste ]ما 

بعد العلامنيّة/ ما بعد العلاميّن[ ميكن أن ينفع يف املعنى الذي أعطاه إيّاه جوان ستافو-ديبوج،  فهو 

يالئم كام كتبنا أعاله، األصوليّني اإلنجيليّني املطالبني برفع كّل القيود الضيقة عن استخدامهم العام 

للعقل الدينّي. هذا املوقف ال ميكن أن يُنسب إىل يورغن هابرماس كام يُلّمح جوان ستافو-ديبوج. 

هؤالء  ينتهجه  التي  املسلك  عىل  السواء  عىل  للداللة  العلامنيّة«  بعد  »ما  مصطلح  استخدام  إّن 

الفاعلون الدينيّون ومسلك يورغن هابرماس ورشكائه، يتعلّق ببالغة يف االختيار، إسناد معنى محّدد 

)restrictif( لفكرته بضّمه إىل فكرة أخرى.    

 sécularisme( يورغن هابرماس. عندما يستخدم هذا األخري مصطلح gih rdlm إّن الطريقة أيًضا

إّن  وبالتايّل  محّدد.  مبعنى  يقيده  فهو  العلمنايّن/العلامين،   ،)séculariste  )säkularistische

ويجب  إليه  بالنسبة  خاّصة  داللة   ) sécularisme/séculariste( العلامين  العلامنية/  ملصطلح 

"املُعلَْمن"  منه  املشتق  االسم  وعن   )séculier /säkular( العلاميّن  داللة  عن  مختلفة  تكون  أن 

مستقّل  لعقل  الحديث  الرشط  عىل  للداللة  كالهام  املستخدَمنْي   sécularisé )säkularisierte(

متحّرر من الدين والذي يتوىّل مهّمة الفصل بني اإلميان واملعرفة:

“خالف غري املؤمنني الذين يحتفظون مبوقف ال أدرّي )agnostique( مقابل املزاعم بصّحة 

األديان ]املواطنون املـَُعلَْمنون[، يتبّنى العلامنيّون ]säkularist[ موقًفا مثريًا للجدل ويرفضون أّي 

تأثريٍ عام للعقائد الدينيّة. هذه العقائد فاقدة للقيمة بنظرهم، ألنّها ليست مبنيّة عىل أسس علميّة. يف 

العامل األنجلوسكسويّن، تستند العلامنية اليوم إىل طَبِعيّة )نزعة طبيعيّة/ naturalisme( طُلْبَة، متنح 

علوم الطبيعة حرصيّة املعرفة املعرتف بها اجتامعيًّا. أنا أرى أّن مثل هذه الِعلَْمويّة تعسفيّة. إنها ال 
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د القّوة الخطابيّةٍ عقل علامينٍّ، ولكن غري مشوَّه، لتطال القضايا  تتّفق مع فكر ما بعد ميتافيزيقّي، مُيدِّ

االعتقاد  الحدوَد بني  بأّي شكٍل من األشكال  أن متحو  والجامليّة، من دون  املعنويّة واألخالقيّة 

واملعرفة« )هابرماس، 2008 أ، صص 30-31. مالحظتنا(.

بالنسبة إىل هذا الفكر العلاميّن إّن »املعتقدات الدينيّة هي يف حد ذاتها غري حقيقيّة، ووهميّة 

أو ال معنى لها« )هابرماس، 2008ب، صص56-57( واملظاهر والتعابري الدينيّة يُنظُر إليها، نوعاً ما 

كبقايا قدمية، والحريّة الدينيّة مفهومة فيها كحقٍّ أسايّس، أقّل منها كـ »إجراء لحامية الثقافة ملصلحة 

أنواع آيلة لالنقراض« )املرجع نفسه، ص 199(. ومن الواضح جيًّدا أّن معنى الكلامت يختلف من 

مفهوم إىل آخر. تبًعا لهذه االعتبارات، هل ميكننا أن نعزو عالمة ]تسمية[ )ما بعد العلامنيّة( ليورغن 

هابرماس؟  ليس باملعنى القوي الذي نسبَه جوان ستافوـ ديبوج للعلامنيّة، كانفتاح من دون تحّفظ 

عىل املعتقدات الدينيّة؛ نعم ميكننا أن نعزو ذلك باملعنى الذي تأخذه كلمة العلامنيّة لدى يورغن 

للدين  املعادي  العلموّي  ستاره  يدين  العلامنيّة،  يدين  األخري  هذا  أّن  باالعتبار  آخذين  هابرماس 

والذي ينادي منه بتجاوزه، إًذا، إىل  )ما بعد العلامنيّة(. 

لكن هابرماس ال يستخدم شخصيًّا هذا املصطلح "ما بعد العلامنيّة/ ما بعد العلاميّن". إّن ما 

 )Postsarularen Gesselshaft( »يشّكل جزًءا من معجمه اللغوّي هو عبارة »مجتمع ما بعد علاميّن

هذا   يتناول  املراقب،  نظر  وجهة  من  التحديد،  وجه  عىل  )معياري(.  وأفق  )موضوعي(  كرشٍط 

املؤلِّف املجتمَع ما بعد العلاميّن بوصفه مفهوماً تجريبيّاً: »وصُف املجتمعاِت الحديثة كـ )مابعد 

علامنيّة( يُحيُل عىل تغيري الوعي« الذي يُرجعه إىل ثالث ظواهر وثّقها علم االجتامع: 1( مل يعد 

وعي العيش يف مجتمع علاميّن مرتبطًا باليقني بأّن التحديث الثقايّف واالجتامعّي يتّم عىل حساب 

نحو  عىل  تأخذ  الدينيّة   )groupes( الجامعات  أّن  »حقيقة   )2 للدين«؛  والعاّم  الشخيّص  املعنى 

 )sociétés( التفسرييّة يف الحياة السياسيّة للمجتمعات  )communautés( متزايد دوَر التجّمعات

ديٍن  ظاهرَة  وضوًحا  أكرث  بشكل  باالعتبار  األخذ  عىل  املؤمنني  »غري  يُجرب  ما  هذا  العلامنيّة«، 

الناجمة  الحياة«  »بالتعدديّة يف أشكال  الدينية تتضاعف  التعدديّة   )3 العاّم«؛  مريئٍّ عىل املستوى 

تقليدي قوّي"  "ثقافات ذات طابع  يتحّدرون من  أناس  السّكايّن املكّون من  الهجرة والتدفّق  عن 

)هابرماس، 2008 ج، ص7(.

معياريًّا  أفًقا  هابرماس  يورغن  إىل  بالنسبة  العلاميّن  املجتمع  يظهر  املشارك،  نظر  وجهة  من 

للمجتمع السيايّس حيث تكون رشوط اإلمكان رضوريّة. بالنسبة إىل يورغن هابرماس، للمجتمع 
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العلامينّ أربع عتبات معياريّة: 1( أولويّة دولة القانون الدستورّي )هذا ما يستلزم ويشمل الفصل بني 

الكنيسة والدولة(؛ حياد الدولة يف املسألة الدينيّة؛ االعرتاف بالحقوق األساسيّة؛ 2( أولويّة العقول 

العلامنيّة )غري الدينيّة( يف االستخدام العاّم للعقل كمصدر للمعياريّة االجتامعيّة والسياسيّة والقانونيّة؛ 

3( أولويّة العلم )اإلجرايّئ والفهمّي والنقدّي( كأداة رافعة لجميع املعارف. 4( تعدديّة دينيّة مساملة. 

إذا كانت العتبات الثالث األوىل متيّز جيًّدا ما نفهمه عادًة من مجتمعٍ علامينٍّ أو ُمَعلَمن، فإّن 

العتبة الرابعة، الناجمة عن األخذ بعني االعتبار استمرار الدين ليس واقعاً فقط ولكن بوصفه تحّديًا 

للفكر العلاميّن والتعايش مًعا، تشري إىل العبور نحو املجتمع "ما بعد العلاميّن". كيف نعيش يف 

التي يجب  أيًضا )املزايا املدنيّة والسياسيّة(  التحّديات املعرفيّة والعمليّة  مثل هذا املجتمع؟ ما 

املعيارّي  األفق  ترفض  األسئلة  هذه  مواجهتها؟  العلامنيني  واملواطنني  املؤمنني  املواطنني  عىل 

الذي ينص يورغن هابرماس عليه عىل النحو التايل:

»املجتمعات العلامنيّة توجب االعرتاف بأّن تحديث الوعي العام يسوق ويغرّي بطريقة تأمليّة 

يف املراحل املتعاقبة، الذهنيّات الدينيّة والدنيويّة. ميكننا من الجهتني، رشَط أن نعترب مًعا التعلمَن 

عمليَّة تعلٍّم تكامليّة، أن نأخذ عىل محمل الجّد، بالتبادل وألسباٍب معرفيّة، إسهامات كّل منها حول 

املوضوعات املثرية للجدل يف املجال العام« )هابرماس، 2004 ص16(.

الدينيّة  التقاليد  عىل  ينفتح  أن  ميكنه  اإللحاد،  عىل  بقائه  مع  العلاميّن،  العقل  إليه،  بالنسبة 

العلاميّن.  العقل  يرفضه  ما  الصلة، وهذا  ويعرتف مبضمونها املعريّف والبدهيات األخالقيّة ذات 

االستقالليّة  )مفاهيم  علامنيّة  بلغة  منها  الكثري  ترجمة  يف  نجح  أن  سبق  الحديث  العقل  أّن  يَذكر 

الذاتيّة، الفردانية، التحّرر والتضامن: فئات التشييء واالستعباد ـ الناتج من حظر صورة اإلله وعن 

هذا  الحارض(.  عرصنا  يف  االجتامعيّة  األمراض  حول  الناقدة  للنظرة  كفئات   - األصليّة  الخطيئة 

االنفتاح يعني أنّه ينبغي عىل املواطنني غري املؤمنني أن يواجهوا هم أيضاً تحّديًا معرفيًّا. يف هذا 

الصدد، املجتمع العلاميّن متطلٌِّب سواء تجاه الوعي الدينّي أو تجاه الوعي العلاميّن. إنّه يتطلّب 

من هذا األخري أن يفهم »عدم اندماجه باملعتقدات الدينيّة بوصفها معارضة من املعقول توقّعها« 

)هابرماس، 2008ب، ص 201(، وأن يفهم أنه ميكن أن يتعلّم منها.

بالنسبة إىل هابرماس، هذا االنفتاح عىل األديان ليس إًذا من دون تحّفظ، بل عىل العكس من 

ذلك، يرّص يف كتاباته كلها عىل العتبات التي ينبغي عىل الجامعات املؤمنة واملواطنني الدينيني 

تعّددّي ودميقراطّي: االعرتاف بأولويّة دولة  أن يجتازوها متاًما بطريقٍة انعكاسيّة ذاتيّة يف مجتمعٍ 
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القانون الدستورّي؛ أولويّة العقول العلامنيّة/ الدنيوية يف االستخدام العام للعقل كمصدر  للمعياريّة 

االجتامعيّة والسياسيّة والقانونيّة؛ أولويّة العلم بوصفه سلطة إبستمولوجيّة ]معرفيّة[؛ أخريًا، التعّدديّة 

الدينيّة مساملة من خالل التغلب عىل التنافر املعريف الذي ال يخفق  لقاٌء مع بقيّة الطوائف واألديان 

151-152(. فضاًل عن  2002، صص  197-198 و  أبًدا يف إظهاره )املرجع نفسه، صص  األخرى 

ذلك، يتطلّب املجتمع العلاميّن وعياً علامنيًّا ـ وبشكل خاّص إذا كان يقّدم نفسه كأغلبيّة ـ وعدم 

استغالل »قوة التعريف املكتسبة تاريخيًّا لتعرّف نفسها وفًقا ملعايريها الخاّصة، مبا يجب أن تكون 

عليه الثقافة السياسيّة اإللزاميّة للمجتمع التعّددّي« )هابرماس، 2003، ص 165(.

)Alpha( اإلشارة إىل الذئب ألفا

هذا العرض املوجز ملواقف يورغن هابرماس ينبغي أن يُحّصنة ضّد االنزالق الذي قام به جوان 

ستافو- ديبوج.  ولكن رمّبا يكون لهذا األخري أسباب وجيهة مبا أّن يورغن هابرماس يسمح لنفسه بأن 

يأخذ عىل محمل الجّد االعرتاض الكامل لرئيس العصابة، الذئب ألفا الذي هو نيكوال ولرتستورف. 

إنّه يعرتض عىل النظريّة الراولسيّة التي تُقيص الدين يف استخدام العقل العام. بالنسة إىل يورغن 

عقولهم  جعل  إىل  املواطنني  جميع  تدعو  التي  باملثل،  باملعاملة  الراولسيّة  املطالبُة  هابرماس، 

أن  ميكن  ال  الذين  املواطنني  إىل  بالنسبة  تشكُّل  اآلخرين،  قبل  من  بلوغها  ميكن  بلغة  مفهومة 

ينقسموا إىل قسمني أحيانًا باللجوء إىل عقول علامنيّة، وأحيانًا إىل عقول دينيّة«، عبئًا عقليًّا ونفسيًّا 

ال يُطاق« )هابرماس، 2008ب، ص 186(. كام أشار نيكوالس ولرتستورف: »الدين، بالنسبة إليهم، 

االجتامعّي  وجودهم  حول  أيًضا  هو  والسيايّس؛  االجتامعّي  وجودهم  غري  آخر  يشء  حول  ليس 

والسيايّس« )أودي وولرتستورف، 1997، ص 105(. يجد يورغن هابرماس هذا االعرتاض قويًّا نظراً 

إىل أّن ما هو عىل املحّك بالنسبة إليه هو املساواة يف املعاملة بني املواطنني، حتى ولو كانوا 

دافع  نفهم  أن  هو  هنا  املهّم  ولكّن  ولرتستورف.  نيكوالس  الذي قصده  باملعنى  دينيني  جميعهم 

التقييد الراوليس يرتكب  أّن   إنّه يريد من خالل االعرتاض املتكامل، أن يثبت  يورغن هابرماس. 

خطيئَة اإلفراط يف العلامنّية.

ما  بقدر  الليرباليّة  املنطقيّات  تركّز عىل  ولرتستورف[  اعرتاضات  ]مثل  االعرتاضات  تكن  “مل 

ا والئيك ]علاميّن[ )Laique sakularistich/sécularisé( للدور  كانت تركّز عىل تعريف ضيق جدًّ

السيايّس للدين يف اإلطار الليربايّل. ]...[ ال ميكن الخلط بني حجج ترافع بقّوة لصالح دور سيايّس 

واالعرتاضات  الدستوريّة،  للدولة  العلاميّن  الطابع  مع  تلك،  بصفتها  تتناىف،  وهي  للدين،  أوسع 
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املرّبرة ضد الفهم الالئكوي )laiciste( للدميقراطيّة ودولة القانون. ]...[ ويف املقابل، فإّن الرشط 

الالئكوّي )Laiqste laizistshe forclerung( الذي وفًقا له يجب عىل الدولة أن متتنع عن دعم أّي 

ا لهذا املبدأ. ولكن هذا الرفض لالئكوية  سياسة تدعم أو تقيّد الدين، مبا هو دين، هو قراءة ضيقة جدًّ

)laicisme( )التسطري مّنا/الكاتب( يجب أاّل يعني أّن الباب مفتوح عىل مرصاعيه للتنقيحات التي 

من شأنها أن تلغي الفصل بني الكنيسة والدولة« )هابرماس، 2008ب، صص 183-182(.

يبدو لنا أّن املوقف الرصيح هنا ليورغن هابرماس ال يتطابق مع ذلك االنفتاح من دون تحفظ 

الذي يعيده إليه جوان ستافو- ديبوج. عالوة عىل ذلك، عمد املرتجمون الفرنسيّون لهذه النصوص 

 )sécularisme( إىل اختيارات تطمس املعنى املحّدد الذي يعطيه هابرماس ملصطلح العلامنيّة

وذلك ملا يفّضلون ترجمته يف بعض املواضع بـ »الالئيّك« )Laïque(. ومع ذلك، عندما يستخدم 

هذا املؤلِّف الكلامت األملانيّة املشتقة من  مصطلح العلامنيّة الفرنيّس

نظر  وجهة  من   /» Laizismus/laïcité « ; » laizistische/laïciste « ; »laizistischer «(

الدنيويّة«؛ laizistischer «/ فهٌم دنيوّي(،

هذا  العلاميّن،  االنعطاف  إىل  اإلشارة  تنقصه  ال  الذي  الفرنيّس  بالسياق  غالبًا  مرتبط  فهذا 

أراد  الخلق،  نظريّة  حول  دراسته  بذريعة  يرفضه]1[.  الذي  هو  للعلامنية  اإليديولوجّي  األمنوذج 

جوان ستافو-ديبوج إظهار أّن الفكر ما بعد العلامين )postséculière( وال الفكر ما بعد العلاميّن 

)postseulariste(  ليورغن هابرماس هو الذي كان قد فتح الباَب للذئب. كان جوان ستافو-ديبوج 

قد فتح بذلك باباً عىل الرتكيز عىل معنى الكلامت وعىل املواقف الواضحة لهذا املؤلِّف حول 

مكانة الدين يف الفضاء العام]2[.

املصادر واملراجع:

الببليوغرافيّة  التحشية  أداة  بيلبو،  ِقبل  من  املراجع  إىل  آليًّا  الرقميّة(  الوثائق  )معرِّفات  أُضيفت 

للنرش  الفرمييوم  برامج  أحد  املشاركة يف  املؤّسسات  املستخِدمني يف  بإمكان  املفتوح.  للنرش 

املفتوح تحميل املراجع الببليوغرافيّة التي وجد لها بيلبو معرِّف وثيقة رقميًّا.

]1]. ندين بهده املالحظات حول االستخدام األملايّن للتعابري إىل ماركو جون )جون، 2011، صص 14-13(.

ا  ]2]. عند تصّفح هذا النّص، مل يكن الكتاب املنتظر الذي يدور حول الدين لدى يورغن هابرماس متوافًرا بعد. إنّه يضّم يف ما يضّم نصًّ

قباًل يف املناقشة )كالهون، موندياتا وفان  ليورغن هابرماس. لكاَن ذلك من دون شّك فرصًة لالنطالق  رّد  لنيكوالس ولرتستورف وعىل 

أنويربان، 2013(.
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