
الفيلسوف األلماني يورغن هابرماس 
هذا سبيلنا إىل مجتمع عاملي مابعد علماني

[[[  EDUARDO MENDIATA حاوره: إدواردو مندياتا

هذا الحوار مع الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس يعدُّ محطة تأسيسية يف سياق الكالم عىل 

نظرية املجتمع ما بعد العلامين. هنا تصل األسئلة واألجوبة إىل عمق التنظري الفلسفي حول قضية 

شكلت محور الجدل املديد الذي عصف بأزمنة الحداثة عىل امتداد أربعة قرون خلت.

يف الحوار التايل الذي أجراه معه الباحث اإليطايل إدواردو مندياتا أحاط هابرماس مبساحة 

مهمة من املسائل واإلشكاالت املتصلة مبفهوم ما بعد العلامنية.

ويف ما ييل وقائع الحوار:             املحرر

نظر  وجهات  من  الدين  مسألة  تدرس  كنت  املنرصمني  العامني  خالل  مندياتا:  إدواردو 
بجامعة  محارضاتك  يف  قاربت  فقد  معرفية.  أخالقية،  سوسيولوجية،  سياسية،  فلسفية،  مختلفة: 

يال Yale من خريف 2008 التحدي الذي تشكله حيوية الدين وتجديده يف املجتمع العاملي من 

حيث الحاجة إلعادة التفكري يف العالقة بني النظرية االجتامعية ونظرية العلمنة. ورأيت يف تلك 

ابتعدت  أنك  يعني  هذا  فهل  العلمنة.  نظرية  عن  الحداثة  نظرية  لفصل  نحتاج  أننا  املحارضات 

واستمرّت   ،Pareto باريتو  مع  بدأت  التي  الغرب  يف  السائدة  االجتامعية  النظرية  تيارات  عن 

 A postsecular World Society? on the Philosophical Significance of Postsecular للمقال:  األصيل  العنوان  ـ 

consciousness and the Multicultural world society

املصدر: 

http://blogs.ssrc.org/tif/wp-content/uploads/201002//A-Postsecular-World-Society-TIF.pdf

ـ ترجمة: طارق عسييل. مراجعة: إبراهيم املوسوي.
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األورويب  متركزها  عن  وكذلك   ،Weber فيرب  مع  رضوتها  وبلغت   ،Durkheim دوركهايم  مع 

Eurocentrism الواضح واملرّصح به؟

يورغن هابرماس: ينبغي أال نرفض الكل بسبب عدم رضانا بالجزء. يف بادئ األمر أّدى النقاش 
اختلفت  جهة،  فمن  التكّهنية.  التعابري  يف  النظر  إعادة  إىل  للعلمنة  االجتامعية  األطروحة  حول 

وظائفها  من   كبري  جزء  عن  تخلّت  أي  الرعوي؛  باالهتامم  نفسها  وقيّدت  كثرياً  الدينية  املنظومة 

األخرى. ومن جهة أخرى، ال توجد عالقة عاملية بني الحداثة االجتامعية وفقدان الدين املتزايد 

ألهميته، فلو كانت هذه العالقة قريبة لكان مبقدورنا الرهان عىل اختفاء الدين. فخوزيه كازانوفا 

إذا  ما  بعد حول  الذي مل يحسم  الحوار  José Casanova مثالً، طّور فرضية جديدة مهمة، حول 

كانت الواليات املتحدة األمريكية املتديّنة أو أوروبا الغربية األكرث علامنية استثناء للمسار التطّوري 

العام. عىل كل حال، يجب، عىل املستوى العاملي، أن نؤمن بوجود حيوية مستمرة ألديان العامل. 

شموئيل  حول  امللتّفة  املجموعة  برنامج  يف  أرى  عنها،  تتحدث  التي  النتائج  إىل  بالنظر 

Shmuel Eisenstadt وبحثها املقارن حول الحضارات مرشوعاً واعداً وتثقيفياً. ففي  أيزنشدات 

املجتمع العاملي الناشئ، وبالنسبة للبنية التحتية االجتامعية، هناك إىل اآلن، كام كان يف السابق، 

لألديان  ألن  متعددة؛  حداثات  شكل  عىل  تظهر  املجتمعات  هذه  لكن  فقط،  حديثة  مجتمعات 

الكربى يف العامل قدرًة كبريًة عىل التشكيل الثقايف يف كل عرص، وهي، إىل اآلن، مل تخرس هذه 

آسيا،  رشق  يف  الطريق  »القوية«  التقاليد  هذه  مّهدت  الغرب،  يف  حصل  فكام  بالكامل.  القدرة 

أيامنا  يف  بعضاً  بعضها  يواجه  التي  الثقافية  األنظمة  لتطوير  أفريقيا  يف  وحتى  األوسط،  والرشق 

الذايت  فهمنا  نشأ  اإلنسان.  حقوق  تفسري  يف  الحق  عىل  الخالف  يف  مثالً،  يحصل  كام   – هذه 

الغريب للحداثة من املواجهة مع تراثنا الخاص. ويكّرر الجدل بني الرتاث والحداثة نفسه اليوم 

يف أجزاء أخرى من العامل، حيث يرجع املرء إىل تراثه ملواجهة التحّديات التي تفرضها الحداثة 

اآلن  بعد  الخلفية، ال ميكن  هذه  مقابل  التحديات. ويف  لهذه  الخضوع  عن  االجتامعية، عوضاً 

العاملي من جانب واحد،  النظام  الثقافات ملناقشة أسس  أكرث عدالً بني  الخوض يف أي حوار 

متكافئة  ظروف  يف  تجرى  وأن  اعتيادية  الحوارات  هذه  تصبح  أن  يجب  “األبكار”.  منظور  ومن 

داروينيتهم  قوى  ألعاب  الدوليون  الالعبون  أخضع  النهاية،  يف  إذا،  متبادلة  نظر  بوجهات  لألخذ 

االجتامعية للسيطرة. فالغرب مشارك من املشاركني، ويجب أن يكون لجميع املشاركني رغبٌة يف 

التنوير من اآلخرين حول النقاط املظلمة فيهم. لو كان لنا أن نتعلّم درساً من األزمة املالية، فهو 

أن الوقت املناسب قد حان للمجتمع الدويل متعدد الثقافات لتطوير دستور سيايس. 
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إدواردو مندياتا: سأرجع إىل سؤايل األسايس: إذا فشلنا يف تفسري الحداثة انطالقا  من ارتباطها 
بالعلمنة، فكيف إذاً ميكننا أن نتحدث عن تطّور اجتامعي؟ 

أراه  ما  وهذا  العلمنة.  لعملية  األساس  الدولة حجر  علمنة سلطة  تشّكل  يورغن هـابرماس: 
إنجازاً ليربالياً ينبغي أال يضيع وسط الجدل الدائر بني أديان العامل. لكنني مل أراهن أبداً عىل التقدم 

يف البعد املعّقد لـ »الحياة السعيدة”. فلامذا علينا أن نشعر بالسعادة  أكرث من أجدادنا أو أكرث من 

العبيد اليونانيني املحررين يف روما القدمية؟ بالطبع هناك أشخاص أوفر حظاً من غريهم. األمر 

شبيه بركوب البحر، حيث تكون مصائر األفراد معرضة لبحر من االحتامالت. والسعادة اليوم موزّعة 

بالقسمة الظاملة التي كانت دامئاً نفسها. ورمبا تغري يشء يف املسار التاريخي يف الصبغة الذاتية 

يشء  وال  واملوت.  والحب،  الخسارة،  أزمة  يغرّي  أن  للتطّور  ميكن  ال  لكن  الوجودية.  للتجارب 

أو املرىض، والذين  بالوحدة،  يعيشون يف بؤس، والذين يشعرون  للذين  الشخيص  يسّكن األمل 

أال  ينبغي  األنرثوبولوجية،  الثوابت  يف  الوجودي  التبرّص  أن  غري  والذل.  واملهانة  البالَء،  يعانون 

يدفعنا إىل نسيان املتغريات التاريخية، مبا فيها التقّدم التاريخي الثابت الذي يوجد يف تلك األبعاد 

التي ميكن للبرش أن يتعلّموا فيها كلِّها. 

الرجوع  نستطيع  لكننا ال  التاريخ.  النسيان يف مسار  أناقش حول وجود كثري من  أن  أقصد  ال 

والعلمي،  التكنولوجي  التقدم  يفرّس  وهذا  التعلّم.  عمليات  نتائج  عىل  سابقة  نقطة  إىل  قصدياً 

وكذلك يفرّس التطور األخالقي والقانوين - وهذا يعني أال تكون وجهات نظرنا متمركز  حول األنا 

-أو متمركزة حول الجامعة حني ترتبط املسألة باإلنهاء غري العنفي للرصاعات القامئة. كانت هذه 

املرء  قدرة  أي  التأمل،  لزيادة  اإلضايف  البعد  إىل  تشري  التقدم  من  االجتامعية   - املعرفية  األنواع 

عىل الرتاجع إىل ما وراء ذاته. وهذا ما قصده ماكس فيرب حني تحدث عن »التحرر من األوهام” 

.»disenchantment«

إىل هنا، ميكننا بالفعل اقتفاء أثر آخر جهد يتناسب اجتامعياً مع عاكسية الوعي للحداثة الغربية. 

يف بدايات عرص الحداثة، فيدّل املوقف األدايت لبريوقراطية الدولة تجاه السلطة السياسية املتحررة 

بشكل كبري من املعايري األخالقية، عىل هذه الخطوة العاكسة، كام يفعل املوقف األدايت، الذي 

تجعل  األوىل  بالدرجة  التي  مبنهجيتها،  املوضوعية  الطبيعة  تجاه  تقريباً،  نفسه  الوقت  يف  ظهر 

السابع  القرن  يف  الذايت،  التأمل  خطوات  أتذكر،  يشء  كل  قبل  بالطبع،  ممكناً.  الحديث  العلم 

الثامن  القرن  يف  تالها  ثم  بوجودهام؛  لها  مدينني  الحر  والفن  املنطقي  القانون  كان  التي  عرش، 
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عرش األخالق العقلية والتعابري الدينية والفنية الباطنية املختلفة للتَّقوية والرومنسية؛ وكذلك أخرياً، 

التنوير التاريخي والتاريخانية يف القرن التاسع عرش. فهذه الجهود املعرفية التي كان لها تأثريات 

واسعة النطاق – ال تسمح لنفسها أن تُنىس بسهولة. 

التقدمي للتَقوية  علينا انطالقاً من االرتباط بهذا الجهد املنترش تجاه التأمل أن نراجع التحلل 

التقليدية الشائعة. التي نشأ عنها شكالن حديثان خاصان من الوعي الديني: فمن جهة، األصولية 

التي إما أن تنسحب من العامل الحديث أو تتوجه نحوه بعدوانية؛ ومن جهة أخرى، اإلميان التاّميل 

املنهجية،  العلوم  من  والنابعة  للخطأ  القابلة  األفهام  ويحرتم  األخرى،  باألديان  نفسه  يربط  الذي 

وكذلك حقوق اإلنسان. ال يزال هذا اإلميان ثابتاً يف حياة الجامعات الدينية وال ميكن الخلط بينه 

وبني األشكال الجديدة غري املنتظمة من التديّن املتقلب التي ارتّدت بشكل كامل إىل الذاتية. 

إدواردو مندياتا: كنت عىل مدى أكرث من عقدين تدافع عن تفكري فلسفي تنويري قائم عىل 
“تفكري ما بعد ميتافيزيقي”. ولقد ِمزَْت التفكري ما بعد امليتافيزيقي عىل أساس إعادة التعبري عن 

العقل بأنه إجرايئـ  وهذا يعني جعله لغوياً متاماـً  ويف الوقت نفسه هو كائن يف حالة تاريخية، وهذا 

ما أّدى إىل تقلّص ما هو استثنايئ. وهكذا يكون التفكري ما بعد امليتافيزيقي قابالً للخطأ وشحيحاً، 

ومتواضعاً يف مطالبه. لكنك ترى يف عملك الحديث أن التفكري ما بعد امليتافيزيقي يجربنا عىل 

اتخاذ الخطوة التالية ؛ أي خطوة ما بعد العلامنية. ثم تتحدث عن »مجتمع ما بعد علامين«، بوصفه 

رشطاً اجتامعياً، وواقعاً ثقافياً ـ اجتامعياً. إذاً، بأي معنى تشكّل التطّورات االجتامعية حافزاً للعقل 

ما بعد العلامين، وبأي معنى هو نتيجة للتفكري الدينامييك ما بعد ميتافيزيقي؟

يورغن هابرماس: يلفتني سؤالك إىل مدى النقص يف وضوح املصطلح. فالصيغة الشائعة 
 »post«  »السابقة »بعد الظواهر املألوفة من خالل إضافة  الجديدة عن  الظواهر  أنواع  لتمييز كل 

يشوبها عدم الوضوح؛ ألن التفكري ما بعد امليتافيزيقي يبقى علامنياً حتى يف حال وصفه بـ»بعد 

العلامين«، لكن يف هذا الوضع املختلف، قد يصبح واعياً بإساءة فهم علامنية للذات. يرتاءى يل 

أنه كان ينبغي أن أجتنب املساواة املضللة بني »ما بعد امليتافيزيقي« و»ما بعد العلامين«. 

أنهى  لقد  تقليداً.  أتّبع  ببساطة  فأنا  ميتافيزيقي«  »بعد  مفّكر  أول   Kant كانت  اعتربنا  وإذا 

التي  الفهم،  مقوالت  تطبيق  يف  السيئة  العادَة  كانت،  عنه  تحّدث  الذي  املتعايل«،  “الديالكتيك 

للظواهر الباطنية، وللعامل ككل. وهذا التقليل من قيمة كالم من يؤمن بالجوهرية  تشّكل إسقاطاً 

العصور  نهاية  االسمية« يف  »الثورة  لـ  املدى  بعيدة  النتائج  أحد  والتاريخ ككل هو  الطبيعة  حول 
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الوسطى وبداية الفكر الحديث. يتّجه التمركز حول اإلنسان نحو إنجازات تشكيل العامل للذاتية 

أو اللغة ـ أي التحول النموذجي نحو فلسفة الوعي واللغة ـ  يرجع كذلك إىل هذه الثورة. سبق 

النظري  العقل  إىل فصل  الطبيعية  العلوم   objectifying أّدت موضعة  أن  السابع عرش،  القرن  يف 

عن العقل العميل. وقد دفع هذا الفصل بدوره محاوالت القانون العقيل واألخالق العقلية لتسويغ 

اإللزامات والرؤى الكونية عىل أساس العقل العميل فقط، ال عىل أساس »طبيعة األشياء«. وأخرياً 

من  يقلل  الذي  التاريخي  الفكر  دخل  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  يف  اإلنسانية  العلوم  نشوء  ومع 

قيمة املقاربات املتعالية بقوة. باإلضافة إىل أن نتائج  الهرمنيوطيقا تواجهنا بانفصام يف وصولنا 

األقل  بوصفنا )عىل  فقط  لفهمنا  نفسه  يكشف  الذي  الحياة  لعالَم  العامل: ال ميكن  إىل  املعريف 

عملياً( مشاركني يف كل األعامل اليومية كلها، أن يوصف من وجهة نظر العلوم الطبيعية بالطريقة 

التي نستطيع فيها إدراك أنفسنا يف هذا الوصف املوضوعي.

تحرر العلوم نفسها من إرشادات الفلسفة يف هذين االتجاهني: فمن جهة، إنها تحكم عىل الفلسفة 

بالعمل األكرث تواضعاً يف التفكري االستذكاري، ويف التطور املنهجي املناسب للعلوم، ومن جهة 

أخرى، عىل وجهات نظر املالمح الكلية االحتاملية لهذه املامرسات واألشكال من الحياة التي هي 

بالنسبة لنا من غري بدائل، حتى لو وجدنا أنفسنا فيها إمكانياً. مبعنى آخر، النظم الكونية التي ال مفر 

منها لحياة العامل عموماً تأخذ مكان الكائن املتعايل. مبوازاة مسارات جنيولوجيا الفكر الحديث، 

التي رسمت هنا، سقطت املزاعم امليتافيزيكية القوية ضحية للتمييز الذي حصل. كام ميكننا أن نفكر 

يف عملية التمييز هذه كنفاذ عرب األسباب التي ما زالت وحدها تفرّس التفكري ما بعد امليتافزيقي. يف 

املقابل تّم للوهلة األوىل التقليل من قيمة الكالم املتعلق باملاهيات النموذجية للفكر امليتافيزيقي 

حول الواحد – الكل، ومقوالت األسباب التي ميكن للتفكري امليتافيزيقي أن يحشدها. 

لكن خالفاً لذلك، إن تعبري »بعد علامين« ليس نََسبياً genealogical، بل هو محمول اجتامعي، 

فأنا أستعمل هذا التعبري لتوصيف املجتمعات الحديثة التي تحتاج للتعامل مع الوجود املستمر 

للجامعات الدينية واملالَءمة املستمرة للتقاليد الدينية املختلفة، حتى لو كانت املجتمعات ذاتها 

معلمنة بشكل واسع. وبقدر ما أصف بـ »بعد العلامين«، ليس املجتمع ذاته، بل التغري املوازي 

املعلمنة  للمجتمعات  معّدل  ذايت  فهم  إىل  لإلشارة  املحمول  استعامل  أيضاً  فيه، ميكن  للوعي 

بشكل واسع يف أوروبا الغربية، وكندا، وأوسرتاليا. هذا هو سبب سوء فهمك. يف هذه الحال، »بعد 

العلامين« يدل مثل »بعد امليتافيزيقي« عىل انقطاع يف تاريخ الذهنية. لكن الفرق هو أننا نستعمل 

املحمول  نستعمل  أننا  حني  يف  املالِحظ،  منظور  من  وصفاً  بوصفه  السوسيولوجي  املحمول 
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النَسبي من منظور من يشارك يف هدف فهم الذات. 

أنا أختار النقاش حول أطروحة العلمنة فقط كنقطة بداية للسؤال الذي يهدف إىل توضيح الفهم 

الذايت للتفكري بعد امليتافيزيقي؛ ألن الثورة االسمية أمثرت نتيجة أخرى، أي إن الهوت القرن السابع 

عرش فقد االتصال بالعلم املعارص الذي قدمته له فلسفة أرسطو الطبيعية برؤاها الكونية املبنية عىل 

أسس غائية. منذ ذلك الحني اصطفت الفلسفة مع العلوم، وتجاهلت الالهوت بدرجات متفاوتة. 

عىل أية حال، منذ ذلك الزمن حصل تغري يف توزيع عبء وجوب تقديم البيّنة عىل املّدعي. حتى 

فالسفة املثالية األملانية، الذين استأثروا برتاث التقليد اليهو – مسيحي يفرتضون ببساطة سلطتهم 

ما زالوا  أيضاً  الديني وما هو غري صحيح. وهم  القادرة عىل تحديد ما هو صحيح يف املحتوى 

يعّدون الدين يف األساس شكالً للاميض. لكن هل هو كذلك؟

للروح  معارصاً  شكالً  زال  ما  الدين  أن  عىل  اختبارية  مؤرشات  هناك  للفلسفة،   بالنسبة 

]Gestalt des Geistes[. عالوة عىل ذلك، تجد الفلسفة أيضاً أسباباً داخلية لهذا؛ أي تجد أسباباً 

يف تاريخها الخاص. فقد بدأت العملية الطويلة من ترجمة املضامني الدينية األساسية إىل اللغة 

الفلسفية يف أواخر العصور القدمية؛ ونحن ال نحتاج إال أن نفّكر يف مفاهيم مثل الشخص والفردية، 

إذا  أن نعرف  والحرية والعدالة، والتكافل والجامعة، والتحّرر، والتاريخ، واألزمات. وال نستطيع 

كانت عملية مواءمة الكوامن الداللية يف الخطاب الذي ال ميكن كنه جوهره قد استنفذت نفسها، 

بلوخ  مثل  املتديّنني واملؤلفني  للكتّاب  املفهومي  العمل  يتحدث  تستمر.  أن  إذا كان ميكنها  أو 

Derrida، لصالح اإلنتاجية  Levinas، أو دريدا  Benjamin، ولفيناس  Bloch الشاب، وبنجامني 

املستمرة لهذا الجهد الفلسفي، وهذا يقرتح تغيرياً يف املوقف لصالح عالقة حوارية، مفتوحة عىل 

التعلم، مع كل التقاليد الدينية، والتأمل حول موقع التفكري ما بعد امليتافيزيقي بني العلوم والدين.  

الذي  للفلسفة  العلامين  الذايت  الفهم  ضد  ينقلب  جهة،  فمن  اتجاهني.  يف  التأّمل  هذا  يدفع 

يوحي باالندماج بالعلم أو ليظهرا مبظهر واحد. كلُّ تشبّه بالعلوم هو تخٍل عن البعد التأّميل الذي 

مييز الجهد الفلسفي لفهم الذات من البحث. العلوم املوّجهة منهجياً توّجه نفسها من غري توّسط 

لحقول موضوعها، وهكذا من غري تحّقق تلقايئ من اإلسهام الحتمي لألعامل البحثية العلمية يف 

نتائجها. يجب عليهم االدعاء بأنهم ينظرون إىل العامل من مكان بعيد. فهذا النسيان للذات مقبول. 

وال يصبح مشكلة إال حني يرتدي الفالسفة زّي العلامء؛ ليتعمم بعد ذلك؛ أي ليتمتّد إىل العامل 

ككل  إىل موضوعات العلوم بطريقة خفية. وألن »الالمكان« الذي كان ال يزال مفرتضا أنه من غري 
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الرسي  الرشيك  إال  ليس  الصارمة  للعلموية  الطبيعانية  الكونية  الرؤية  منه  انطلقت  والذي  تفكري، 

لـكيفية الفهم امليتافيزيقي الفارغ “ملفهوم القديس«. 

من جهة أخرى،  ينبغي أال نضفي شيئاً من الضبابية عىل الفارق املوجود بني اإلميان والعلم 

يف صيغة التسليم جدالً. حتى لو أدى التفكري حول الوضع ما بعد العلامين إىل موقف معّدل تجاه 

الدين، وال ميكن لهذه التعديلية أن تغرّي حقيقة أن التفكري ما بعد امليتافيزيقي هو تفكري علامين يؤكّد 

متييَز العلم واملعرفة بوصفهام صيغتني مختلفتني ماهوياً. أكّرر: يف الغالب، ميكن أن ندعو »ما بعد 

علامين« الوضع الذي يرتبط فيه العقل العلامين والوعي الديني الذي أصبح تأّملياً، عىل سبيل املثال، 

عالقة الحوار بني ياسربز Jaspers وبولتامن Bultmann هي أحد النامذج. 

املحوري«   العرص  لتقاليد  املقّدسة  »الجذور  مخطوطتك  يف  مندياتا:   إدواردو 
شاملة  إجاملية  عامة  نظرة  لنا  قّدمت   »The Sacred Roots of the Axial Age Traditions«

للنظرية السوسيولوجية واألنرثوبولوجية ليك تستكشف العالقة بني األسطورة والشعرية الدينية. ولقد 

األنرثوبولوجية. وعىل  الشعائرية جذوَره  الرمزي  يف املامرسات  للتفاعل  أن  الربهان  رشعت يف 

الرغم من اعرتافك بصعوبة تقديم دليل منطقي عىل أولوية الشعائر عىل الروايات األسطورية، يبدو 

أنك تربهن عىل أن األبعاد االقرتاحية للتفاعل املتواسط لغوياً ترجع إىل تطّور الطقوس، التي عىل 

األقل، نعرف أنها تسبق متثلها الرمزي عىل شكل رسوم عىل جدران الكهوف. هل تشري إىل أن 

اإلنسان  قبل أن يصري إنساناً عاقالً  Homo sapiens، كان إنساناً طقسياً  ritualis Homo؟

فيه  ألّخص  التأليف.  مرحلة  يف  زال  ما  كتاب  من  فصل  إىل  تشري  أنت  هابرماس:  يورغن 
موضوعاً قدمياً يف ضوء تحقيقات جديدة وتحدثت فيه عن: مصادر اللغة، وهذا يعني استعامل 

الرموز التي لها املعنى نفسه بالنسبة ألعضاء املجموعة، يف املراحل الزمنية الطويلة لتطّور اإلنسان 

العاقل، وال بّد من أن هذا االستعامل كان يف ترصّف أسالفنا، ثم بعد ذلك، يف املرحلة التي نظّمت 

البرش  عاش  أي؛ حني   – رمزياً  املعّممة  النََّسبية  العالقات  بوساطة  معاً  عيشها  املجموعات  فيها 

معاً يف عائالت. األهل، واألعامم، واألوالد كلُّهم مكلفون بالوضع نفسه بوصفهم أهالً، وأعامماً، 

وأوالداً. نظراً ألن للغات النحوية نظاماً معّقداً بحيث – كام يرى تشومسيك - ال ميكن أن ينشأ بني 

التواصل اإلميايئ الذي مل مييَّز  اليوم ميكن للمرء أن يقرتح مستوى قبلياً من  ليلة وضحاها، بل 

بعد منطقياً. وهكذا يبدو أن املامرسات الشعائرية التي نعرفها من األنرثوبولوجيا الثقافية تتناسب 

اليومي بني املرِسل واملتلّقي عن طريق  التواصل  نفسها من  لو مازت  مع هذا املستوى. فحتى 
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بنيتها الدائرية والذاتية املرجعية املخالفة للمعتاد. وكذلك يوجد بعض األدلة عىل الرأي القائل إن 

الطقوس عىل أساس التاريخ التطّوري، أقدم من الروايات األسطورية، وهذا ما يقتيض لغة نحوية. 

عىل كل حال، أنا اآلن مهتم بإشكال الطقوس واألسطورة، ليس ألسباب نظرية اجتامعية )كام يف 

الجامعية ألديان  الدينية  ما زالت حية يف املامرسات  الطقوس  التواصيل(، بل ألن  الفعل  نظرية 

العامل. فحني نسأل أنفسنا اليوم ما الذي مَيِيُز »الدين« بهذا املعنى الضيق للتقاليد »القوية« التي ما 

زالت يف طور التشّكل، من الرؤى الكونية األخرى، تكون هذه املامرسات هي الجواب. 

إن األديان ال تبقى حية إال بوجود األنشطة العبادية للرعية، تلك هي “خاصيتها الوحيدة املميِّزة«. 

الدخول إىل  الذي مازال يستطيع   ،]Gestalt des Geistes[ الوحيد للروح الشكل  إنها  الحداثة  يف 

عامل التجربة الطقسية باملعنى الدقيق. والفلسفة ميكن أن تعرتف بالدين فقط بوصفه شكالً مختلفاً 

ومعارصاً للروح، وإذا أخذت هذا العنرص القديم بجدية، ومن باب أوىل من غري التقليل من قيمته. 

باإلضافة إىل ذلك، كانت الطقوس مصدراً للتكافل االجتامعي الذي ال توفّر أخالق االحرتام املتبادل 

بني الجميع التنويرية نظرياً تحفيزياً حقيقياً لهـ  ومل توفره أخالق الفضيلة األرسطية وأخالق الخري. هذا 

بالطبع ال يستبعد بأي شكل إمكان أن هذا املصدر، املحمي يف الوقت نفسه من الجمعيات الدينية، 

والذي يستعمل يف الغالب من أجل غايات مريبة سياسياً، سوف يجّف ذات يوم.

املشرتك  املصدر  كان  إذا  أعرف  أن  »أريد  ذاتها:  املخطوطة  يف  قلت   مندياتا:  إدواردو 
النظر  وجهة  يحّول  أيضاً  املحوري«،  »العرص  لـ  الكونية  الرؤى  ثورة  يف  والتوحيد  للميتافيزيقا 

التي من خاللها يواجه التفكري ما بعد امليتافيزيقي التقاليد الدينية التي تستمر يف إسامع أصواتها 

بفاعلية يف املناقشات الدائرة حول الفهم الذايت للحداثة. ورمبا كان الفهم الذايت للفلسفة املرتبط 

بالتقاليد الدينية، وظاهرة اإلميان، والتقوى بعامة، سيتغرّي إذا تعلّم فهم البنية املعارصة للتفكري ما 

بعد امليتافيزيقي، والعلم، والدين كنتيجة لعملية تعلّم يتداخل فيها “اإلميان” و”العلم” )عىل األقل 

هذا  نقتفي  نحن  الجميع،  باعرتاف  بعض.  مع  بعضها  الغرب(  يف  تاريخها  منظور  من  تُفهم  كام 

أن  أريد  ولكنني  هنا،  عدة  مزاعم  بالفعل  مثّة  حديثني.  غربيني«  »معارصين  بوصفنا  النََّسبي  األثر 

إذا مل  نفسه  يخادع  امليتافيزيقي  بعد  ما  التفكري  أن  ترى  بخاصة. من جهة، هل  اثنني  أسألك عن 

يعرتف مبصادره املشرتكة مع التوحيد؛ بتعبري آخر،هل ترى أن عىل التفكري التأّميل للذات أن يعرتف 

بجذوره املشرتكة مع أديان العرص املحوري؟

يورغن هابرماس: هناك تضليل للذات يف فهم الذات العلامين للفلسفة »العلمية« التي ترى يف 
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نفسها الوريث الحرصي للفلسفة اليونانية والخصم الطبيعي للدين. وهذا خطأ يف عدد من األوجه. 

أوالً، الخاصية الدينية للمصادر الفلسفية األفالطونية غري معروفة: االرتقاء إىل األفكار هو الطريق 

األصيل للخالص الذي مَيِيز الفلسفة اليونانية كام ميكننا أن نرى فلسفة فيثاغوروس أو أنباذوقليس، 

بوصفها ظاهرة موازية لغريها من كوزمولوجيات رشق آسيا وأديانها )مثل الكونفوشيوسية والبوذية(. 

اليونانية، ومع أرسطو، لكنها  الفلسفة ليست متجّذرة مطلقاً يف املامرسات الطقسية للمدن  لكن 

فوراً تبّنت توجهاً علمياً ودنيوياً. وهذا ميكن أن يفرّس سبب دمج مسار الخالص يف الرتاث الرهباين 

للعصور الوسطى مع املسار املسيحي للخالص يف الثقافة التوحيدية للعصور الوسطى ـ واألقرب 

بالطبع، مع التصّوف املسيحي. 

ثانياً، إن فهم الذات العلامين يكبت اآلثار املفهومية، التي ذكرناها سابقاً، والتي تركت يف الفكر 

الفلسفة من خالل األديان التوحيدية ومن خالل طريقة  تعايش الفلسفة اليونانية مع  املسيحية البولُصية  

Pauline Christianity. وهكذا مّهدت الثورة االسمية يف فكر العصور الوسطى الطريق لنشوء العلم 

الحديث، ولإلنسانوية وللمقاربات املعرفية ومقاربات القانون العقيل الجديدة، كام بالنسبة للربوتسانتية 

وارتباط املسيحية بالعامل ؛ أي بالنسبة ملا قصدته الكنيسة املسيحية يف البداية بـ »العلمنة« من وجهة 

 .)A Secular Age حديثاً يف كتاب العرص العلامين Chuck Taylor نظرها )وهذا ما أكّده تشك تايلور

وبقدر ما ميكن فهم هذه التطورات املعّقدة أيضاً بوصفها عمليات تعلّمية، ال ميكن ألي مسار معقول 

أن يرجع إىل نقطة سابقة عليها، وهكذا ميتد فهمنا الذايت إليها ببساطة. 

 Schmitt  يف املناسبة، يجعل البديل الذي قدمه كارل شمت ،genealogy هذا التمّدد النََّسبي

Carl وهانز بلومربغ Hans Blumenberg عقيامً. فالحداثة يف أشكالها السياسية والروحية، ليست 

مجرّد نتيجة للعلمنة، وهي النتيجة التي تبقى متوقفة عىل جذورها الدينية؛ ألن يف هذه الحالة، ال 

يكون املرء قد تعلم شيئاً. وال التفكري الذي كان منذ ذلك الحني ينطلق من مقدمة »كأن الله غري 

موجود«   etsi deus non daretur مدين بذاته ملجرد االنفصال عن الرتاث الالهويت الذي بقي يف 

موقع املعارض له. ألن مستويات هذه النََّسبية التي تم التغلب عليها نقديا تدخل إىل الفهم الذايت 

ملا بعد امليتافيزيقا الذي يرى نفسه نتيجة للعملية التعلّمية. وهكذا يكون تقييم التوعية جزءاً من 

الذاكرة الخالصية. 

إدواردو مندياتا: السؤال الثاين الذي يقرتحه رأيك هو كيف يكون التفكري ما بعد امليتافيزيقي 
-الذي تغلّب عىل ذهنيته العلامنية من خالل قدرته عىل التأمل الذايت يف مصادره- مرتبطاً مبوقف 
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حديث ال باملوقف الغريب. فهل تعترب أن تشكيل التفكري ما بعد امليتافيزيقي، الذي تغلّب عىل هذا 

املنظور، إنجاز ال يناسب إال الغرب، أو أنه إنجاز يتناسب مع اإلنسانية العاملية ؟   

التي  العلامنية فقط هي  إن  البديل بسيطاً جداً. من جديد،  رمبا كان هذا  يورغن هابرماس: 
تضلل الفلسفة يف فهم ذاتها كعلم، فالتفلسف نشاط علمي، لكن حمل »علمية« الجدال الفلسفي 

املليك  فاملسار  العلم.  مستغرق يف  الذات  فهم  أجل  من  للفلسفة  التعميمي  العمل  أن  يعني  ال 

إىل  »عادياً«  علامً  ليست  لكنها  معرفياً،  حقالً  كونها  سبب  هو  وهذا  الذايت.  التأمل  هو  للفلسفة 

فلسفية  ملحاوالت  بالنسبة  نفسها  بالدرجة  حيادية  ليست  السبب،  ولهذا  األخرى.  العلوم  جانب 

شبيهة يف فهم الذات يف ثقافات أخرى. من جهة أخرى، إن فهم الذات فيام يخص التفكري ما بعد 

امليتافيزيقي يشري أيضا إىل الحّد من التشارك يف “فضاء العقول” العابر للثقافات. 

لكن يف هذا، يجب التمييز بحذر بني التحليل الفلسفي من جهة؛ أي -االقرتاحات حول الفهم 

الصحيح ألنواع من العقول التي ميكن اليوم أن يُعتمد عليها بالدرجة األوىل، كام ميكن توقّع أن 

»تحسب« بينثقافية ـ ومن جهة أخرى، الحجج التي استعملت فعالً يف املحاوالت املوازية يف 

فهم الذات، والتي تزود، كام كانت، مبواد لهذا التحليل الفلسفي االسرتجاعي. إىل هنا، أنت محّق: 

إن محاولة إعادة بناء تفكري ما بعد ميتافيزيقي هو اقرتاح ميتا فلسفي ميكن تطبيقه، ليس فقط عىل 

الفكر الغريب، بل عىل الفكر املعارص بعامة. لكنَّ هذا اإلسهام، كغريه من اإلسهامات الفلسفية، 

أيضاً، معرّض ملناقشة نقدية بني نظرائه من الحقوال املعرفية. ومن جهة أخرى، عندما نشارك يف 

هذا الفهم الذايت يف الخطابات البينثقافية حول موضوعات محددة سياسية أو ثقافية أو غري ذلك، 

فنحن ننسجم بوصفنا طرفاً ثانياً مع املشاركني من خلفيات ثقافية مغايرة. يف هذه الحالة ال ننسجم 

بوصفنا فالسفة يرغبون يف اكتشاف خصائص العقول التي نفرتضها مناسبة بشكل كيل، لكننا نوّجه 

األدايئ، عىل  الدور  بهذا  قادرين،  نكون  أن تحل. وقد  التي ميكن  نفسها  أنفسنا إىل املشكالت 

التعلم من الحاجة لتصحيح انحيازنا الغريب املمكن يف إعادة بناء تفكري ما بعد ميتافيزيقي؛ ألن 

الوعي الذي شكلّته نظرية قابلية الخطأ ينتمي طبيعياً إىل التفكري ما بعد امليتافيزيقي. 

 genealogical theory  إدواردو مندياتا: لقد رجعت إىل ياسربز يف الحديث عن  نظرية النََّسب
العائدة إىل العرص املحوري؛ جزئياً ألننا نجد يف اقرتاحه مقاربة عاملية إلنجازات البرش املعرفية ال 

أوروبية التمركز بخاصة. إن العرص املحوري يسمح لنا أن نفكّر يف اإلنجازات املعرفية واملجتمعية 

عىل أساس عملية التعلم العاملية التي تنتمي إىل الجنس البرشي كام هو، وليس لحضارة واحدة. 
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ك الحديث يرتك املرء بانطباع قوي أنك تعترب أننا عىل الحافة أو رمّبا يف الجزء األكرب من اليشء  نصُّ

مثل العرص املحوري. فهل تعترب أن نشوء »مجتمع عاملي بعد علامين« هو  توّقع أو أنه تعبري عن 

مرحلة محورية جديدة؟

يورغن هابرمس: الجهد التأميل يف ثالثة أبعاد ميكن أن يُقرأ يف تطّور الرؤية الكونية للعرص 
املحوري: ينشأ الوعي التاريخي بسبب قطعية العقيدة التي ميكن اقتفاء أثرها وصوالً إىل الشخصيات 

يتصّور  أن  للمرء  ميكن  الباطنية،  لألحداث  خارجية  أو  داخلية  متعالية  نظر  وجهة  من  املؤسسة: 

شمولية العالقات البينشخصية ويحاكمها وفقاً لسلطة كلية؛ وألن مصائر األفراد تفصل أنفسها عن 

مصري الجامعة، ينشأ وعي املرء باملسؤولية الشخصية عن حياته ذاتها. كام أننا نستطيع أن نصف 

بالتقاليد  التأملية  العالقة  تنشأ  املتزايد:  االجتامعي  التعقيد  مضامر  يف  العامل  لحياة  التمييز  هذا 

العشائرية وحتى يتجاوز الحدود  الذي يتجاوز اآلن الجامعات  واالندماج االجتامعي، االندماج 

جهداً  نالحظ  األوروبية،  الحداثة  يف  كذلك.  التأملية  تنشأ  بأنفسهم،  األفراد  عالقة  يف  السياسية: 

معرفياً إضافياً يف األبعاد نفسها. كام أننا نالحظ شحذاً لوعي اإلمكان ومتدداً للتوقّع املستقبيل، 

تصبح املساواة العاملية أكرث توجهاً بالقانون واألخالق، وهناك فردانية تقدمية. عىل كل حال ما زلنا 

نستنتج فهمنا الذايت املعياري من هذا )برصف النظر عن اإلنكارات الشائعة واملستنزفة(. 

التطّورية. إن  العتبات  النظر عن بعض  بالطبع ينبغي أال نرى يف هذا تطّوراً متصاعداً، برصف 

جروح  األذهان  إىل  أعادت  العرشين  القرن  يف  األخرى  الثقافات  مع  االستعامر  بعد  ما  مواجهة 

للتأملية عالية املستوى. يف  االستعامر والنتائج املدّمرة للتحرر منه، كام أعادت الجدل الصادم 

الثقافات تتصارع مع دستوره السيايس  الراهن نجد أنفسنا يف االنتقال إىل مجتمع عاملي متعدد 

الذي  املفتوح  كامليدان  العاملية  الحداثة  يل،  بالنسبة  متاماً.  محسومة  غري  النتيجة  املستقبيل. 

يتسارع فيه املشاركون من وجهات نظر مسارات مختلفة للتطّور الثقايف، حول التشييد املعياري 

للبنى التحتية االجتامعية املوزّعة مبستويات مختلفة. إنه سؤال مفتوح ما إذا كنا سننجح يف التغلّب 

عىل الرشط الرجعي للدارونية االجتامعية، فمبدأ “الغاية ترّبر الوسيلة”، ما زال مسيطراً يف العالقات 

الدولية، لكن الراساملية التي أفلتت من عقالها عاملياً وأظهرت توحشها، ميكن تدجينها وتوجيهها 

بطرق مقبولة اجتامعية. 

إدواردو مندياتا: أريد أن أبتلع طعم هذه اإلشارة النقدية لتلك الرأساملية الجشعة الطليقة، لكنَّ 
هذا موضوع آخر لحوار آخر. لقد رأيت أن الفكر ما بعد امليتافيزيقي يجب أن يكون نقداً إلغراءات 
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العلامنية، وأن طريقة إعاقة هذا اإلغراء هي مقاربة املسألة بوصفها »شكل فكري معارص« ال ميكن 

أن يُفهم بشكل صحيح إذا لوحظ من وجهة النظر االبستمولوجية فحسب. من أجل التغلّب عىل 

»اليوم حني  الشعائر واألسطورة، وكتبت:  دراسة  إىل  ترجع  أنت  للدين،  »املعريف«  االختزال  هذا 

ينجز أعضاء الجامعة الدينية مامرساتهم الطقسية يبدو أنهم يسعون لضامن مصدر التكافل الذي 

غري  املواطنني  أن  االّدعاء  ميكن  أال  أخرى«.  وسائل  أي  خالل  من  ممكناً  إليه  الوصول  يعد  مل 

املتديّنني قادرون عىل املشاركة يف »املامرسات الشعائرية« التي هي غري ـ دينية، والتي ميكنهم أن 

يجدوا فيها ضامنات للتكافل؟ خذ مثالً، املامرسات التطّوعية للقيام بتسجيل الناخب، أو التجوال 

السيايس، واملسرية إىل واشنطن، وإعداد الحساء يف املطبخ، وزيارة نزالء السجون، واملساعدة يف 

بناء منازل للمرشّدين. هناك تخمة يف »الشعائر« غري الدينية ـ دعنا نسّميها »الشعائر املدنية« ـ التي 

ميكن القول إنها تتيح للمواطنني كلِّهم الوصول إىل هذا الشعور بالتكافل الذي تعتقد أن للمواطنني 

املتديّنني فقط إمكان الوصول إليه. 

 After  يف كتابه بعد التقّدم  Normen Birnbaum يورغن هابرماس: اكتشف نورمن برينبوم
الواليات  يف  والتقدمية  االجتامعية  الحركات  لتلك  الدافعة  للخلفية  الدينية  الجذور    Progress

املتحدة وأوروبا الغربية التي شاركت يف تقرير التاريخ االجتامعي الغريب ألكرث من قرن، وصوالً 

إىل انهيار نظام االتحاد السوفييتي. كانت هذه الحركات االجتامعية، وفقاً لفهمها لذاتها إلحادية 

متاماً. ميكن للمرء أن يفّكر أن املشاركات املدنية، بهذا املعنى، حتى بني املواطنني غري املتدينني 

العبادة  للعناء يف  الحاالت حافظت عىل بعض خصائص املشاركة املثقفة واملخففة  يف بعض 

التي متارسها األبرشية يوم األحد. ألننا، كام نعرف، هذا النوع من التطوعية هو واحد من السامت 

املائزة للثقافة السياسية األمريكية. يبدو أن ما كشف يف هذه التطوعية هو أن التشابه بني الطقوس 

أن  تستمر يف  الدين يف املجتمع،  الكوامن املحركة املستمرّة الندماج  أقل من  الدينية واملدنية 

تكون فاعلة بطريقة الواعية. 

أنا ال أفكر كثرياً يف الصيغة واسعة االنتشار بني علامء االجتامع، التي تطبّق مفهوم املامرسة 

للقوى  األساسية  املصادر  أن  يبدو  ذلك،  خالف  متكرر.  سلوك  كل  عىل  نفسه  النوعي  الطقسية 

املزودة بالتضامن يف الطقوس التي وصفها األنرثوبولوجيون هي تلك األفكار والتجارب التي تدين 

بنفسها لشكل مميز جداً من التواصل. هذا الشكل مَيِيز ذاته، أوالً، بغياب العالقة بالعامل يف مامرسة 

شيوعية ذاتية املرجعية تدور حول نفسها. ثانياً، متيز نفسها من خالل املضمون الداليل الشامل 

لالستعامل األيقوين للرموز غري املتاميز أو الذي مل يتاميز بعد منطقياً باستعامل الرموز األيقونية 
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املختلفة )مثل الرقص، والغناء، املرسحيات اإلميائية، الزخرفة، تلوين الجسد... إلخ(. أريد أن 

أؤكّد اليوم، أن الجامعات الدينية فقط، عن طريق مامرساتها العبادية، تبقي الوصول إىل هذا النوع 

من التجارب القدمية متاحاً. تبقى هذه التجارب مستغلقة ملن هم عىل خالف يف املسائل الدينية، 

إن  جداً.  متعالياً  بديالً  بوصفها  الجاملية  بالتجارب  أنفسهم  منا مضطرون إلقناع  يشبهونهم  الذين 

هذا التشبيه دفع بيرت ويس  Peter Weiss إليجاد أمل سيايس يف »جامليات املقاومة«؛ أي يف قوة 

الفن املذهلة التوحيدية التي “تخرتق الحياة”. حتى لو تضاءل هذا األمل الذي أوحت به الرسيالية  

القوى  عىل  عمياء  بصورة  اآلن  لالعتامد  سبب  بالطبع  هناك  ليس  األثناء،  هذه  يف    surrealism

القوى  فإن هذه  نعرف،  للمجتمع. وكام  الجديد  الليربايل  التضامن  تفكيك  للدين ضد  التحفيزية 

التحفيزية متعارضة جداً من الناحية السياسية. والدولة الدميوقراطية الدستورية ال تنسجم مع كل 

مامرسة دينية، بل فقط مع املامرسة الدينية غري األصولية. 

الحديثة  الدستورية  للدميوقراطيات  العلامنية  األيديولوجيا  أن  تناقش  كنت  مندياتا:  إدواردو 
لهذا  السياسية.  ألنظمتها  األخالقية  للحياة  الالزمة  الداللية  املضامني  من  الشعبية  دائرتها  حرمت 

الرباهني  أنواع  الشعبية، من  الدائرة  التكّيف يف  تدافع عن تسامح أكرب، أو حتى عن  السبب، أنت 

التي ميكن أن يقّدمها املواطنون املتديّنون. واآلن ومن وجهة نظر الواليات املتحدة، إن مناداتك 

بدائرة شعبية ما بعد علامنية ما هي يف الحقيقة إال ذكرى ملا حصل من قبل. ماذا لو أمكنني القول 

عن اقرتاحك لدائرة شعبية بعد علامنية ما قاله روتري   Rorty عن راولز  Rawls؛ أي إن ليرباليته 

السياسية كانت التعبري السيايس الفلسفي عن املامرسات السياسية للمواطنني األمريكيني؟ مبعنى 

آخر، ما تعرّب عنه نظريتك هو مامرسة محلية جداً؛ أي نوع من الدين املدين واملثاقفة من خالل 

التامهي املذهبي الذي تتفرّد به الواليات املتحدة. 

يورغن هابرماس: أفهم سبب حصول هذا االنطباع. فنقدي موّجه ضد الفهم العلامين لفصل 
الدين عن الدولة. وهذه وجهة نظر أوروبية. أّما يف هذا البلد، حيث يصيّل الرئيس يف مكتبه وعىل 

السيايس  باالتجاه  يصّوب  أن  ينبغي  نفسها  باملبادئ  نفسه  يوجه  الذي  النقد  الجميع،  من  مرأى 

املعارض. برأيي إن املواقف التي ال ترغب يف تعريض التأثري السيايس لألصوات الدينية للقيود 

الرسمية يطمس الحدود التي ال ميكن للدولة العلامنية أن تحافظ عىل عدم تحيزها من دونها. ما 

بلغة  ليست فقط مصاغة  التنفيذي، واملحاكم  والفرع  قرارات املرشعني،  أن  أن يصان هو  يجب 

ميكن الوصول إليها عاملياً، بل هي مسوغة أيضاً عىل أساس األسباب املقبولة عاملياً. هذا يستثني 

األسباب الدينية املصادق عليها من الدولة – أي امللزمة قانونياً.  مبعزل عن ذلك، أنا ال أعتقد أن 
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املواطنني العلامنيني ميكن أن يتعلموا أي يشء من التعاليم األصولية التي ال ميكن أن تواجه حقيقة 

التعددية، والسلطة الشعبية للعلوم واملساواة يف مبادئنا الدستورية. من جهة أخرى، أنت عىل حق 

فالثقافات السياسية هي شديدة االختالف أصالً بني مجتمعاتنا الغربية؛ ألن املبادئ الكلية للدور 

العام للدين ـ بشكل عام- بالنسبة ملا نسميه يف الغرب “فصل الدين عن الدولة”  يجب أن تكون 

محددة وتصبح مؤسسية بشكل مختلف يف كل سياق محيل. 

حول  مناقشة  من  علامين؟”  بعد  “مجمتع  بـ  املقصود  ما  مقالك  يف  اآلن،  مندياتا:  إدواردو 
 Europe،  the املرتنّح”    املرشوع  “أوروبا،  حديثاً  الصادر  كتابك  يف  أوروبا«  يف  »اإلسالم 

Faltering Project، أرشت إىل ظواهر ثالثة ميكن أن تفرس التغري يف الوعي الذي تسميه »ما بعد 

العلامين«. أوالً، الطريقة التي تحاول فيها وسائل اإلعالم العاملية بشكل متواصل تسليط الضوء يف 

املوضوعات العاملية عىل الدور الذي ال يتوقف للدين يف رعاية الرصاع والتوافق؛ وثانياً، الوعي 

املتنامي بكيفية تشكل القناعات الدينية للرأي العام وتوجيهه من خالل تدخالتها يف الدائرة الشعبية؛ 

وثالثاً، ـ وهنا أريد أن أركّز سؤايل ـ من خالل الطريقة التي مل تقم فيها »املجتمعات األوروبية« بعد 

بـ »االنتقال املؤمل للمجتمعات املهاجرة ما بعد االستعامر«. هل أنك تشري إذاً، إىل أن الوعي بعد 

العلامين يجب أن يكون مرتبطاً بنموذج بعد استعامري من املواطنة، يكون املواطنون فيه مرتبطني 

بالتساوي، برصف النظر عن عرقهم أو معتقداتهم الدينية؟

الجديد  والتدفق  العلامين  بعد  ما  الوعي  نشوء  بني  بالتأكيد  عالقة  هناك  هابرماس:  يورغن 
للمهاجرين الذي يثري يف األساس مشكلتني للدول القومية. أوالً، املهاجرون املتجّنسون والذين 

يكونون من ثقافة مختلفة يجب أن يندمجوا اجتامعياً واقتصادياً، ويجب أن يُتاح لهم املجال إلثبات 

هويتهم الجمعية. ثانياً، بالنسبة لغري املجّنسني، يجب، إىل حّد ما، أن يوضع الغرباء غري الرشعييني 

الذين ال يتمتّعون بحقوق املواطنة عىل أساس مساو مع املواطنني الوطنيني عىل األقل فيام يعني 

وضعهم املدين املتديّن. هذه املشكلة مطروحة مثالً، يف الواليات املتحدة راهناً بالنسبة إلصالح 

نظام الرعاية الصحية الذي كان يهدف يف األساس لشمول السكان غري الرشعيني. 

أفضل من تصدي املجتمعات  للمشكلة األوىل  التقليدية  كان تصّدي مجتمعات املهاجرين 

األوروبية لها، وهي التي إما أنها فتحت أبوابها للمهاجرين من مستعمراتها التي كانت تسيطر عليها 

)مثل بريطانيا العظمى وفرنسا( أو للعامل األجانب )مثل أملانيا(. يف مجتمعاتنا األكرث تجانساً – 

واألكرث تجانساً دينياً ـ  فهمنا نحن -األوروبيني- وطبّقنا املبادئ الدستورية الراهنة يف ضوء ثقافاتنا 
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القومية. لكن، تعددية الرؤية الكونية والثقافية فتحت الباب لهذا االنصهار. نحن نتعلم أن املبادئ 

به  سلّمت  عاّم  تنفصل  أن  يجب  املتساوية  بالحقوق  املواطنني  كل  تعد  التي  املجرّدة  الرشعية 

الدستورية األملانية  ثقافة األكرثية إىل اآلن بشكل واضح. من األمثلة عىل ذلك، قرار املحكمة 

حول الصلبان يف غرف التدريس. الثقافة السياسية األكرث انتشاراً يجب أن تشّكل نفسها وتتجاوز 

بحجمها ثقافة األكرثية، بحيث يستطيع جميع املواطنني أن يجدوا مكاناً لهم فيها. 

كانت  وإذا  األخرى.  املشكلة  االقتصاديني هو سبب  والالجئني  للمهجرين  الهائل  التدفق  إن 

ما  اقرتاحك مبواطنة  أما  »الرمادية«.  الهجرة  عانت رشعنَة  الدول  فإن جميع  معلومايت صحيحة، 

بعد استعامرية فإنه يسعى بنتائجه وتوّجهه إىل حق المحدود باللجوء للمهاجرين من كل األنواع. 

الفعل الكارهة لألجانب )“امتألت السفينة”( املنترشة يف كل مكان. ال  التغايض عن ردود  حتى 

أرى أن هذا االقرتاح ميكن أن يتحقق عملياً ولو ألسباب اقتصادية بحتة. بل هذا املوضوع امللّح 

يوّجه انتباهنا للتشكيل املتواصل لنظام عاملي أكرث عدالً. إن جعل القانون الدويل دستوريا سيحفز 

الدستور السيايس للمجتمع متعدد الثقافات، وهكذا يفسح املجال لوجود سياسة داخلية عاملية، 

ميكن أن تعالج جذور تدفق املهاجرين حول العامل، مبعنى ال ميكن أن يواجه تبعات الهجرة، بل 

أسباب الهجرة. عموماً، ال يهاجر املرء من أجل املتعة، وال رغبة يف املغامرة. 

 إدواردو مندياتا: كنت تدير ندوة هنا يف جامعة ستوين بريك Stony Brook University التي 
ندرس فيها أعامل شميت Schmitt، وشرتاوس Strauss، ومتز Metz، وراولز Rawls. أتساءل إذا 

كنت تستطيع إرشاكنا يف أهدافك بدراسة بعض املفكّرين الذين ميكنهم، كام ميكن ألي شخص، 

أن يتسفيدوا من إلهاماتك ومواقفك الفلسفية. 

يورغن هابرماس: أنا مهتم يف مسألة إذا كان ميكن للمرء أن يقّدم معنى غري ضار للمفهوم 
املشحون معيارياً لـ “الـ” سيايس، عىل الرغم من إساءة االستعامل املختلفة ملداليله امليتافيزيقية 

والالهوتية. فإىل جانب املفاهيم العلميةـ  االجتامعية لـ »النظام السيايس« و»السياسة«. ال يبدو أن 

“الـ” سيايسـ  كام يرى دريداـ  يجد مكاناً نافعاً. بطريقة توصيفية، قد ال يدل املفهوم عىل أي يشء 

غري الحقل الرمزي الذي تقّدم فيه املجتمعات األوىل املنظمة من الدولة أنفسها ألنفسها. يرجع 

مفهوم  السيايس إىل العرض الرمزي والتامهي الذايت الجمعي لتلك الثقافات السابقة الراقية التي 

تختلف عن املجتمعات الَقبَلية املندمجة بشكل شبه طبيعي من خالل أمور مثل صريورتها متأملة 

للسيايس، وهذا يعني االندماج االجتامعي املسّوغ بشكل واع. بعبارات تطورية، نشأ مع العقدة 
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القانونية الجديدة والسلطة السياسية وقتذاك نوع جديد متاماً من الحاجات للرشعنة: ليس طبيعياً 

أن يتّخذ شخص أو مجموعة من الناس قرارات جمعية ملزمة للجميع. فاالرتباط املقنع باألفكار 

الرشعي  النظام  بينام  املواطنني.  من  الرشعية  الطاعة  للحكام  يؤّمن  وحده  الدينية  واملامرسات 

مستقر من خالل السلطة املقررة يف الدولة، والحكم السيايس، بدوره يؤثر يف السلطة الترشيعية 

للقانون املقّدس ليك يكون مقبوالً بوصفه عادالً. ينشأ يف هذا البعد الرمزي الخليط الترشيعي من 

السياسة والدين، ومفهوم السيايس يرجع إىل هذا املزيج. و”الدين” ينتزع قوته الترشيعية من حقيقة 

امتالكه جذورَه نفسها، باستقالل عن السياسة، يف أفكار الخالص والبؤس ويف مامرسات التعامل 

مع القوى املعادية للرش والداعية للخالص. 

واليوناين،  والصيني،  اإلرسائييل،  العريف  للتفكري  األوىل  السيايس  مبفاهيم  مدينون  لكننا 

الروح  تحرر  أن  وفور  حينها.  الناشئة  والكونية  امليتافيزيقية  الكونية  للرؤى  النطقية  للقوة  وبعامة، 

اإلنسانية نفسها من البحث الفردي عن الخالص من رشك األحداث التي نُظّمت من خالل الروايات 

وسيطرت عليها القوى األسطورية ـ أنجز التحرر بالرجوع إىل إله خلف العامل أو النقطة املتالشية 

املحايثة للرشعية الكونية – ميكن للحاكم السيايس أن يُدرَك فقط بوصفه املمثل البرشي للقديس، 

وبالتايل مل يعد يُنظر إليه بوصفه تجسيداً له. وبوصفه برشاً هو أيضا من اآلن فصاعداً خاضع للعرف 

البغيضة  الظروف  هو  الغرب  يف  يحصل  ما  وأخرياً  كلّها.  البرش  أفعال  إليه  بالرجوع  تقاس  الذي 

التي مّكنت ارتقاء املسيحية البولصية Pauline Christianity إىل دين الدولة الرومانية واالقرتان 

املثمر بني الالهوت وامليتافيزيقا اليونانية. فقط يف هذه السياقات التاريخية ميكن تفسري التفكري 

املوّجه مبفهوم السيايس ـ منط التفكري الذي استطاع ليو سرتاوس Leo Strauss أن يربطه بالفلسفة 

السياسية لليونانيني والقانون الطبيعي املسيحي، وكارل شميت Carl Schmitt بالالهوت السيايس 

الذي ترك آثاراً عميقة يف الغرب املسيحي منذ أيام أوغسطني. 

غري أن هذه املفاهيم املتطّورة للغاية  للسياسية خرست »مكانها يف الحياة« يف ظروف الحداثة 

املختلفة متاماً. مع ذلك، أراد سرتاوس أن يبقى البعد السيايس مفتوحاً، حتى يف الظروف الراهنة، 

عن طريق الرجوع املبارش للقانون الطبيعي التقليدي. بينام رأى كارل شميت يف الحكم املستقل 

دة. يف ظروف دميوقراطية الجامهري الفاشستية،  للدولة الحديثة نظاماً معّدالً لسلطة السيايس املوحِّ

رغب شميت يف تجديد مفهوم السيايس من وجهة نظر تاريخية يف عرص كيان الدولة الذي كان يف 

الطريق لبلوغ النهاية. يف رأيي، فشل املفهومان، لكن يجب أن نحذر من الخلط بني فاشية رجال 

الدين عند شميت وإعادة الوقعنه الهرمنيوطيقية املتقنة للقانون الطبيعي الكالسييك عند سرتاوس. 



محاورات

   2 0 1 7 صيــف 
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

30

لكن مفهوم السيايس يحافظ عىل انتامء خاص مقابل تطورات »ما بعد الدمقرطة« التي تزيل من 

الوعي العام السياسة بوصفها وسيلة ممكنة لتحفيز أفعال املساواة واالندماج املجتمعي الشامل. 

وهذا أيضاً ما ميكن أن يفرّس الواقعية الخفية لسرتاوس وشميت اللذين تم تكريس نظرياتهام بطريقة 

غري حرجة  حتى يف اليسار، والتي أفسدت الفكر السيايس بهذا الشكل الفظ. 

أذهلني  املشلّة:  الرتهيب  ظروف  تحت  صدفة  املوضوَع  هذا  اختياري  يكن  مل  وباملناسبة، 

تساوي  التي  الكفالة  بسبب  الكبري  االجتامعي  الظلم  العفوي عىل  االحتجاج  من  نوع  أي  غياب 

ترليون دوالر التي تحايب البنوك عىل حساب الرضائب املستقبلية وتفّش البطالة، وعىل حساب 

الطبقات الشعبية وعىل اإلفقار العام والخاص لتلك الطبقات والقطاعات بالدرجة األوىل، وعىل 

حساب ميادين الحياة األكرث احتياجاً لخدمات الحكومة. 

لكتاب جون  املضاد  املثل  إىل  بالرجوع  أخترب  أن  املشرتكة،  ندوتنا  أردت يف  السبب،  لهذا 

راولز الليربالية السياسية Political Liberalism إذا كان ميكن تحت الظرف املعتدل للدميقراطية 

الليربالية الدستورية، أن يُعطى معنى منطقيٌّ ملفهوم السيايس الغني بالروابط عموماً. عىل األقل 

لإلشارة إىل هذه األطروحة، نحتاج لفهم واحد من نتائج حقيقة عدم إمكان الخلط بني علمنة الدولة 

وعلمنة املجتمع املدين. فطاملا بقي الرتاث الديني واملنظامت الدينية قوى حيوية يف املجتمع 

للتأثري  تاّمة  إزالة  يؤّدي إىل  أن  الليربايل  الدستوري  السياق  الدولة يف  الدين عن  ال ميكن لفصل 

الذي ميكن أن متارسه الجامعات الدينية عىل السياسة الدميقراطية. وللتأكيد، تقتيض علمنة سلطة 

عن  الصادرة  امللزمة  الجمعية  للقرارات  انحياز  وعدم  الكونية،  الرؤى  بني  حيادياً  دستوراً  الدولة 

دستور يف مواجهات مجموع الرؤى الكونية واألديان املتنافسة. لكن الدميقراطية الدستورية، التي 

املواطنني يف  نفسه ضد هؤالء  الوقت  مُتيَُّز يف  ال  بوضوح،  دينية  حياة  للمواطنني مامرسة  تتيح 

إىل وجود  اإلشارة  كانت هذه  منذ وقت طويل  الترشيع.  بوصفهم رشكاء دميقراطيني يف  دورهم 

مفارقة تثري الضغينة ضد الليربالية -بطريقة ظاملة- إذا مل يساِو املرء بني الليربالية السياسية وتفسريها 

العلامين. ال  تستطيع الدولة الليربالية منع املواطنني الدينيني من حرية التعبري، يف الدائرة السياسية 

الشعبية، وهذا أصل العملية الدميقراطية، كام أنها ال تستطيع السيطرة عىل دوافعهم عندما يدلون 

بأصواتهم يف صندوق االقرتاع. 

إىل هنا، ينبغي أال يبقى الفهم الذايت الجمعي لنظام الحكم الليربايل بعيداً عن التأثر بالرؤية الكونية 

التعددية يف مجتمع مدين. ومن املؤكّد، أن محتوى التعابري الدينية يجب أن يرتجم إىل لغة ميكن 
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فهمها من الجميع قبل إمكان تحويلها إىل أجندات رسمية وقبل أن تنساب يف مداوالت جامعات 

صنع القرار. لكن املواطنني املتدينني والجامعات املتدينة يبقون مأسورين تحديداً يف تلك األماكن 

التي نشأت فيها العمليات الدميقراطية يف املواجهة بني الفئات املتدينة والفئات غري املتدينة من 

السكان.  وطاملا أن الرأي العام املرتبط باملوضوعات السياسية يتغذى من خزان االستخدام الشعبي 

للعقل من خالل الناس املتدينني والناس غري املتدينني، يجب أن ينسب إىل فهم الذات الجمعية 

لكل املواطنني أن تسويغ الدميقراطية التي تتشّكل عن طريق التداول يتغذى أيضاً عن طريق األصوات 

الدينية واملواجهات التي أثارها الدين. إن مفهوم »السيايس« بهذا املعنى املنقول من الدولة إىل 

املجتمع املدين، يحافظ عىل مرجعية الدين حتى يف الدولة العلامنية الدستورية. 

إدواردو مندياتا: إمتاماً ملا مر، كنت متفاجئاً لسامع مناقشات يف ندوتنا توحي  بأن لك تصوراً 
مختلفاً لشميت مقابل سرتاوس من جهة، ومتز Metz من جهة أخرى، وكام عرّبت، يوجد شكالن 

من الالهوت السيايس: واحد معاٍد للتنوير، واآلخر مواٍل له. إذاً، هل ميكنني القول إن صيغة الالهوت 

السيايس التي أثارها متز تجّسد نوعاً من التنوير الديني ما بعد امليتافيزيقي الذي تبّنيته يف فلسفتك 

السياسية؟ وهل تعترب متز رشيكاً لك يف الحوار ما بعد العلامين الديني املثايل؟

فاالستحقاق  متاماً.  خاطئة  ليست  لكنها  مضللة،  بجملة  عنه  تعبري  هذا  هابرماس:  يورغن 
العظيم ملتز هو دراسة موضوع الحساسية الزمنية للتفكري ما بعد امليتافيزيقي من دون أي تعتيم 

عن  برز  وهكذا  معارص.  لالهوت  املوضوع جرساً  يكون  أن  من خاللها  وبطريقة ميكن  سياقي، 

يعد مشاركاً يف  الجيل مل  أملانيا. وهذا  الالهوتيني يف  الجزيئ، جيل شاب من  مرتز  تأثري  طريق 

الرأي الذي عرّب عنه البابا يف خطاب رجنسربغ. بدأ أعضاء هذا الجيل الهوتياً، كام كانت الحال، 

بعد نقد "كانت" العقَل؛ لذلك فهم ال يندبون الفلسفة االسمية nominalism بوصفها مدخالً لتاريخ 

التي  التعلّمية  العمليات  للفكر  امليتافيزيقية  بعد  ما  التوّجهات  يف  يدركون  بل  الحداثة،  انحطاط 

انبثقت منها هذه التوّجهات.     

 


