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يتناول هذا البحث اإشاكلية عالقةة الإاةاها اينيةا والعلة ين يف  - املس تخلص

ماكنية الإس تفادة من "اجملال العام" اينميقراطي للوصول اإىل  اجملمتعات احلديثة، ويطرح اإ

حاةل من التعايش الإجيايب والبناء يف سة ياق مسةاه ت املفكةر وعةاإ الإاةأع ا  ملةاين 

ت العلمنةة والتحةول  ةو اجملمتةع مابعةد العلة ين "يورغن هابرمةا"" ومرااعاهةل لعمليةا

وهصاعد دور اينين يف اجملال العام. ويركز البحث عىل "اإسرتاهيجية التعمل املزدوج" با 

اليةات اينميقراطيةةة التشةاورية" و احلةةوار العقةةالين  التيةارين اينيةةا والعلة ين واعةةأد "أ

 طنا ا  حرار املتساوين.املستند اإىل "الإس تخدام العمويم للعقل" با املوا

 

 هابرما"، اجملال العام، اينين، التعايش، العل نية، مابعد العل نية. :ايناةلاللك ت 

 

 املقدمة 
متر اجملمتعات املعارصة مبرحةل حرجة وانتقالية فامي يتعلق بعالقة اينين واينوةل معوًما، 

أ و 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 

، واسةةتندت اإىل ر ف فلسةةفية واةةاري واقعيةةة للمجمتعةةات ا  خةةرف، هة  الإشةةاكلية

وحياول هذا البحث هقدمي ر ية نظرية بديةل للتعامةل مةع هة  الإشةاكلية، دسةتند اإىل 

سةةةاامات عةةةاإ الإاةةةأع والفيلسةةةوف ا  ملةةةاين "يةةةورغن هابرمةةةا"   Jurgenاإ

Habermasلية، مةن الةالل "  ك حد أ برز املفكرين املعةارصين املامتةا بةت  الإشةاك

كإطار وبيئة للتفاعل واحلوار الإنسةاين  " Public Sphereطرحل ملفاوم "اجملال العام 

 وهبا منوذج اينميقراطية التشاورية يف ظل اينوةل اينس تورية احملايدة.

 

 

 مشلكة البحث:
ماكنيةات الوصةول اإىل  يتعامل البحث مع اإشةاكلية مزدوجةة فكريةة وواقعيةة وم اإ

ايب والبنااء با الإااها اينيا والعل ين يف س ياق اجملال العام اينميقراطي التعايش الإجي

 يف اينوةل اينس تورية.

 

 أ هداف البحث:
هيدف البحث اإىل اإجياد طريقة بديةل لتنظمي العالقة با الإااها العل ين واينيةا 

العام بيئةة حانةنة يف س ياق اجملال العام اينميقراطي، أ ي هقدمي ر ية حول اعل اجملال 

ماكنية مسامهة الاااها مةن الةالل مرااعةات "جممتةع مابعةد العل نيةة"  لالإااها، واإ

و"اينين يف اجملال العام" وهنايم روح التعايش وهبا "اإسرتاهيجية التعملا املةزدوج" بةا 

 الإااهات اخملتلفة، بدياًل عن اإسرتاهيجية التصادم ورفض ا آخر.

 

 مهنجية البحث:
املهنجية املقرتحة م حماوةل الإس تفادة من أ دبيات اينراسةات السةابقة املقدمةة مةن 

قبل )يورغن هابرما"(، وهطويرها من الالل امجلع با مفاويم اجملال العةام واحلوةور 

جيابية بيهن  ومنتجة للتعايش يف ظل الفواء اينميقراطةي يف اينوةل  اينيا لتوليد عالقة اإ

 مؤسساهتا الراخسة.اينس تورية احملايدة و 

 

 فرنية البحث:
يتبىن البحث فرنية مفادها أ ن اجملال العام اينميقراطي ميكنل أ ن حيتون "العل نية" 

جيابيةة يف هعميةق التعةةايش السةلمي بةا الإاةةاها  و"اينيةن" معةًا، ويسةاس مسةةامهة اإ

عل نيةة. اينيا والعل ين والتعمل من بعوا  الةبعض يف سة ياق ظاةور جممتعةات مابعةد ال

 واملسامهة الإجيابية لدلين يف اجملال العام.

 

 

 املطلب ا  ول

 Public Spaceمفاوم اجملال العام 
س تخدام مصطلح اجملال العام متداوًل وشةاععًا يف عانة ، ورمبةا مةن أ كة   أ صبح اإ

اللك ت اس تخدامًا يف عمل الإاأع الإعالم والهصةال. ومةع ذ ، كثة ًا مةا يسة تخدم 

ح اجملال العام كتعبة  بالغةي أ كة  مةن كونةل طريقةة منظمةة للبحةو. املهنجيةة. مصطل

(Benson, 2009, P. 179 ) 

 :التعايش با الاااها العل ين واينيا يف اجملال العام

ساامات يورغن هابرما"   دراسة يف اإ
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 العام، مفةثاًل ميكةن المتيةني بةا  ال ةة هناك حماولت لتحديد أ بعاد ودللت اجملال

 (15، ص 2013)لورو ر،  أ بعاد رعيس ية:

 با ونزاع وهبادل نقاش فواء يعا ،الس ياس ياة العلوم يف العاما  البعد ا  ول، الفواء

حف نظر: وم املقام وهجات شاكلياات هتعلاةق والصُّ  امجلةاه  بتشة ا  والإنرتنت، واإ

ثر دراسات  العامة. التلقاي وامليادين عن اإ

، حيث أ ن الفواء العام فواء ينمتةي اإىل اينوةل أ و اإىل البعد الثاين، املاكنة القانونية

هعريةف يشةمل الشةوارع والسةاحات واملن هةات واحلةداعق أ و امجلاعات العامةة، وهةو 

 حىت الفرع اجلامعي العام أ يوًا.

بعوةا   يعرفةون أ شةخاص ل فهيا ويتواجل للجميع، مفتوحة فواءات، الثالث الُبعد

ل الشا  هُعترب اليت العامة ا آداي اإىل يعود أ مر بعوًا. وهو ، مبعةىن ا  وا ةا للتحّضا  أ ّنا

 هصارعي. غ  مشرتك بواود   دسمح

 ونعمتةد يف هةذه اينراسةة مفاةوم اجملةال العةام عنةد الفيلسةوف ا  ملةاين )يةورغن 

: حتقيةةق  يف مقةةوةل جممتةةع  ل البنيةةويا للمجةةال العةةاما ذ يعةةد كتابةةل "التحةةوا هابرمةةا"(، اإ

" مبزنةل ( واجملال 37، ص  2013الإنطالق ملناقشة هذا املفاوم. )عبده، نقطة براوازيا

( اليت ميكن أ ن هعا العالنية والشفافية Offentlichkeitمة ا  ملانية )العام ترمجة لللك

نفتاح. ووفقًا لاابرما"، فاإن قمي التنوير التارخيي  كمنة  -احلرية والتوافر واملساواة–والإ

 (27، ص 2015يف مفاوم اجملال العام وهوفر معيار النقد احملايث. )فينليسون، 

( العنةارص ا  ساسة ية للمجةال العةام، Craig Calhounويلخص )كريغ كلاةون، 

 (142-141، ص 2011ك آيت: )أ بو دوح،

القةةدرة عةةىل اخملالطةةة والتواصةةل الإاأعةةي مةةابا ا  فةةراد، دون اعتبةةار للمةةاك ت 

 الإاأعية لاؤلء ا  فراد.

 هعترب املناقشات العقالنية م احلمك الوحيد يف أ ية قوية هطرح للنقاش واحلوار.

ملونوعات والقوااي املطروحة للنقاش يف اجملال العام قوااي إ تكن مطروحةة متثل ا

ملثل هذا النقاش والنقد، مثةال القوةااي واملونةوعات املرهبطةة ابحلكومةة واملؤسسةات 

 اينينية وسلطة اينوةل.

من أ س س ت اجملال العام معلية احتواعل لعدد كب  من ا  فراد يف اإطار معلية نقاش 

د، يدور هذا احلوار حول قوية واحدة هت  مجيع ا  فراد )املشةاركا وغة  وحوار واح

 املشاركا يف احلوار(.

بيامن حددت ) نيس فريزر( املبادئ ا  ساس ية   طروحة )هابرما"( حول )اجملال 

 (85، ص 2014العام( يف: )علوش،

 يتعارض مع املصاحل اخلاصة والنقاشات اخلاصة.

 العامة م الغاية.اخل  املشرتك واملصلحة 

 يعمتد عىل النقاش العقالين املؤدي اإىل الإا ع.

 يسمح بتشكيل رأ ي عام مرتكز عىل احلجاج.

 يوع الالمساواة الإاأعية جانبًا ليمت النقاش با ذوات متساوية.

وبناء عىل ه  اينراسات ومؤلفات )هابرما"( نس تخلص دللت مفاوم اجملال 

 العام، ك آيت:

 

 ا  ول: اجملال العام والإس تع ل العمويم للعقل:الفرع 
ل، (Rational) اجملال العاما هو فواء عقالينا  فوةاء عقةالينا مبعننييةا:  ابملقةام ا  وا

ال يستبعد غ  العقالنيا، وعقالينا ابعتبةار مةا يُنةاقُش فيةل مةن  ن فاو عقالينا ابعتبار أ 

اةة. ) ام لةي  نظامةًا مغلقةًا، بةل يشة  (  واجملةال العة2016د،محمةحيث دللتل املعياري

ش بكة من العالقات العقالنية با ا  فراد ا  حرار واملتساوون اذلين يقومون ابلتةداول 

احلر لل فاكر والنقاش النقدي يف ا  ماكن العامة واملفتوحة، مع هتميش لل صول العرقية 

مشةةاركون يف  واملاكنةةة الإاأعيةةة الإقتصةةادية، وامجليةةع يسةةامهون ابعتبةةارس مواطنةةون

النقاش العقالين املستند اإىل أ فول احلجج، مع هوايةل النقةد جملةال السةلطة العامةة يف 

 (440، ل/ 2014 یف، ره جار و شل اينوةل. )نل

هعا العقالنية عند )هابرما"( أ مرين اإ نا: املناحفة عن العقل ابعتباره املالذ، مةع 

ل من املس  ا  دايت اإىل احلواريةة الوعي بّضورة اديده، وذ  بنقل عنان الثقل في

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  

ذن عنةده هةو ال عمةدة، ابجرتاح أ س  منل تكةون كونيةة ومتعاليةة يف طبيعهتةا. العقةل اإ

وأ سا" النظرية الااأعية )جممتع التواصل( والس ياس ية )اينميقراطية احلواريةة(؛ وهةو 

              .السةةةالح ا  قةةةوف يف مواهجةةةة الزنعةةةات الالعقالنيةةةة، فلسةةةفية كنةةةت أ و علمويةةةة

 (2010)أ محد،

 

 الفرع الثاين: اجملال العام مفتوح ل  املواطنا:
قبةل   ءء هةو جانةب مةن حياهنةا الإاأعيةة، يرف هابرما" أ ن اجملةال العةام 

ليةل موةمون  ماكنيةة الوصةول اإ وميكن فيل أ ن يتش  ءء ينيقرتي من الةرأ ي العةام. واإ

اةراء   حماد ةة بةا أوعةة أ فةراد  لُ ا املواطنا. يتش  ازء من اجملال العةام مةع اإ

 (Habermas, 2010, P. 114-115منحدرين من اجملال اخلاص لتكوين كيان عام. )

فاجملال العام هو الفواء الإاأعي اذلي يعرف هبادلت عقالنية ونقدية با اذلوات 

)الفرديةةة وامجلاعيةةة( الةةيت دسةةعو اإىل بلةةوا حةةاةل التوافةةق حةةول القوةةااي الةةيت هتصةةل 

 العةام ابلفوةاء ( يقةول )هابرمةا"(: "وأ قصةد2013ابمل رسةة اينميقراطيةة.)العزماين، 

 حةول مجاةورًا يتناقشةوا املسة تقلون بوصةفا  وا  فةراد ا امجلاعاتفهي جيمتع اليت ا  ماكن

واحللةول  الس ياسةات لصةياغة السةعي بغةرض والقةمي، والقةوانا الشةؤون املشةرتكة

( فالتفةاعالت مةع Habermas, 1991, P. 27لكةل". ) اجملمتةع اليت هواجل والتحدايت

ا لغة العمل لقيا" صدق ا آخرين يف اجملمتع املدين ليست مواهجات علمية، دس تخدم فهي

احلقاعق العامة، بل هو الربة يوع فهيا أ  " خمتلفون معاين خمتلفة حول اخلربة نفسةاا، 

هفاق حول اللق طرق خمتلفة للفا .  (737، ص 2010ديل،  ديلو،) هبدف اإجياد اإ

ولكن هناك انتقاد موجل اإىل واقع املشاركة يف اجملةال العةام خيرخييةًا يف أ ورواب، فاةو 

"نظراًي" كن مساحة يشارك فهيا النا" ك نداد يف نقاش عقالين طلبًا للحقيقة والصاحل 

العام. ولكن "فعليًا" كن ال اء والتعلمي رشطي املشاركة الوةمنياا. والواقةع أ ن السةواد 

ا  عظ  من الفقراء وغ  املتعلما، ومجيةع النسةاء هقريبةًا، كنةوا مسةتبعدين مةن اجملةال 

 (30،ص  2015ليسون،العام. )فين 
 

 

 الفرع الثالث: اجملال العام واملصلحة العامة:
يقوم اخلط الفاصل با اينوةل واجملمتةع، ششة  أ سةا  يف سة ياقنا، بفصةل اجملةال 

العام عن احلقل اخلاص. كن اجملال العام يوازي السلطة العامة. ويتومن اجملال اخلاص 

ن  من أ  " يأ هون من اجملال اخلاص. وابلتايل "جمال عام" أ صيل،   ن اجملال العام مكوا

ننا منني مرة أ خرف، داالل العاإ اذلي كن حكةرًا عةىل النةا" اخلةواص، بةا اجملةالا  فاإ

 (Habermas, 1991, P. 30اخلاص والعام.)
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واملواطنون ل يتانفون كرجال أ ع ل أ و أ  " همنيا وفقةًا للشةؤون اخلاصةة، ول 

منةا يتانةفون  مثل أ عواء نظام دس توري خيوع لقيود قانونية من ب وقراطية اينوةل. واإ

ككيان عام عنةدما يتشةاورون بطريقةة غة  مقيةدة، مةع نة ن حريةة التجمةع وتكةوين 

آرامة  ونرشةها، حةول القوةااي املتعلقةة ابملصةلحة العامةة.  امجلعيات وحرية التعب  عةن أ

(Habermas, 2010, P. 114-115وهبةذا املعةىن فةاإن اجملةال العة ) ام يتوسةط بةا

واجملةال اخلةاص يتوةمن اجملمتةع املةدين يف معنةاه   , اجملال اخلةاص وجمةال السةلطة العامةة

ونعا عاإ التبادل السلعي والعمل الإاأعي يف حا أ ن جمال السةلطة العامةة   , الويق

وهةةذه التفرقةةة بةةا أ هجةةزة اينوةل   . يتعلةةق ابينوةل أ و جمةةال الرشةةطة والطبقةةة احلا ةةة

والتجمعةةات اينميقراطيةةة أ ساسةة ية يف النظريةةة اينميقراطيةةة   ن   , سةةواق الإقتصةةاديةوا   

ومةن هنةا فةاإن دراسةة   , امجلاه  هعترب اجملال العام مؤسسة هنظميية نةد سةلطة اينوةل

اجملال العام لبد لاا أ ن تركز عىل اينميقراطية التشاركية وكيف يتحول الةرأ ي العةام لة  

 (2008)يسا،  يصبح فعاًل س ياس يًا. 

 

 الفرع الرابع: اجملال العام والتواصل احلر:
يرف هابرما" بأ ن الإهصال يتطلب وسةاعل حمةددة لنقةل املعلومةات والتةأ    عةىل 

أ ولئك اذلين حيصلون عليل. ذلا هتكون وسةاعل الإعةالم يف اجملةال العةام مةن الصةحف 

اجملال العام السة يا ، حيةث اليومية واجملالت والإذاعة والتلفزيون. ونتحد. هنا عن 

 .Habermas, 2010, Pاري املناقشة العامة عىل قوااي هتعلق بنشاطات اينوةل. )

الية املناقشة العامة با  114-115 ( هذه الفكرة هدعو اإىل ترش يد السلطة من الالل أ

عةةادة هنظةةمي عقةةالين للسةةلطة  ا  فةةراد، وميكةةن أ ن هتحقةةق، عةةىل أ سةةا" التغيةة ، واإ

 (Habermas, 2010, P. 119الس ياس ية. )

ويقوم مفاوم اجملال العام عىل فكرة التداول يف ا  مور العامةة بطةرق مرشةوعة مةن 

الةةالل السةةعي العقةةالين للمصةةلحة امجلاعيةةة، وهةةو مةةا يعةةا أ يوةةا درجةةة معقةةوةل مةةن 

(  Salvatore, 2007, P.7) الشفافية يف التواصل با اجلاات املعنيةة هبةذه العمليةة.

دالةةال أ بعةةاد وأ حل )هابرمةة ا"( يف نظريتةةل التواصةةلية عةةىل أ نسةة نة معليةةات العقلنةةة، ابإ

التواصل، ونبط حتركت الفواء العمويم احلديثة مبعاي  أ الالقيةة، وهفسةح فوةاءات 

( ودسةة تفيد مجيةةع اجملمتعةةات 2010)عةةواج،   ل حانةة لاةةا للحريةةة وللفاعليةةة الإنسةةانية.

لمية واملعقةوةل للخالفةات. ويف هةذا البرشية من قواعد الإهصال واحلجج للتسةوية السة 

الصدد، فاإن اجلاود اليت يبذلاا هابرما" لونع القواعد ا  ساس ية للمجال العام أ مر ابلغ 

( ويعتةرب هابرمةا" اجملةال العةام Walsh, 2012, P. 53) .ا  مهيةة ابلنسة بة للسةالم

رساء الس ياسةات اينميقراطيةة، وأ ساسةًا للقةمي ا  الالقيةة وامل عرفيةة الةيت أ صاًل لمنوذج اإ

 هعزز اينميقراطية؛ أ ل وم املساواة واحلرية والعقالنية واحلقيقة.

 

 

 

 

 املطلب الثاين

 موقف هابرما" من اينين
هوجد مةدلولت خمتلفةة ملفاةوم "اينيةن" عنةد املةدار" والنظةرايت والتخصصةات 

املةةدار" املتباينةةة، فوةةاًل عةةن التعريفةةات املقدمةةة مةةن املفكةةرين املنمتةةا اإىل هةة  

هفةاق عةىل صةيغة متفقةة  والنظرايت والتخصصات، وهصل درجة التفاوت اإىل عةدم الإ

 علهيا، فواًل عن هباين مواقفا  من اينين ودوره.

ومن املفيد هنا الإشارة اإىل قناعات مفكري القرن التاسع عرش حول ترااع املاكنةة 

ل( أ ن العقل، بدقتةل املفاوميةة املركزية لدلين يف الثقافة واجملمتع الغريب. فقد اعترب )هيغ

ر )فويرابخ(، عالقةني الإنسان اب  لوهيةة عةىل أ ّنةا لعبةُة  و اينين. وصوَّ املتفوقة، قد ختطَّ

لهتا الصفر، ورأ ف أ ن الإحلاح عىل الإميان والتقوف ينتقص من رفعة الغةاايت  ِّ قوف حمصا

الةوعي املقلةوي  الإنسانية. فامي رأ ف )مارك ( أ ن الإنسان هو اذلي خيلق اينين بوصفل

لعاإ مقلوي، ولي  اينين هةو اذلي خيلةق الإنسةان. أ مةا )نيتشةل(، فقةد أ علةن، عةىل 

)   لسان )زرادشت(، أ ن "هللا قد مات"، ووصف املس يحية بأ ّنا "أ الالقيةة العبيةد".

 ( 2006ديب، 

هابرمةا" وهنةاك أ ربعةة  فكةر ولبد من الإشارة اإىل التصةورات اخملتلفةة لدليةن يف

 (92-91، ص 2017: )غفااري،هصورات، وم

 A Historical-Socialابحليةاة.  خيرخيية اإاأعياة مرهبطةة مؤسسة اينين بوصفل

Institution).) 

 Instrumentالإنسانياة. ) العالقات يف النقديا والتغي  أ داة للعمل اينين بوصفل

of Criticism.) 

 (.Worldviewشامةل  ) عقيدة كونية أ و ر ية هو بأ نا اينين الاعتقاد

 (.Common Languageا  ذهان ) با مشرتكة للتفاس اينين بوصفل لغة

آراء هابرمةةا" حةةول اينيةةن يف سةة ياق اإهأمةةل ابلفلسةةفة وعةةمل الإاةةأع  وتكونةةت أ

الغريب وا  ملاين املتةأ ثر هبةؤلء الفالسةفة واملفكةرين، "وكن معروفًةا حةىت فةرتة قريبةة، 

هُةةل املونةةوعاتِّ اينينيةةةني اإل يف مناسةة بات عةةابرة  فكةةر عنيلةة ين صةةارم، إ متةة  كتااب

ل أ ن الس نوات القليةل ا  ال ة راحت دشاد شيئًا مةن التغية  عةىل هةذا  واس تثناعية، اإ

(  ذل  واةب البحةث يف حتديةد مةدلول مفاةوم اينيةن 2006)ديةب،      الصعيد".

يف فةرتات وهطوره عنةد هابرمةا" بنةاء عةىل الكتةب واينراسةات واملقةابالت اخملتلفةة 

 خيرخيية ممتدة يف حياهل الفكرية.

 

ميان اينيا:  الفرع ا  ول: هابرما" والإ
قبل   شئ جيب حتديد موقف هابرما" من اينين  عتقد أ و ما يسةمو ابلإميةان 

اينيا وعالقتل ابلفلسفة، فقد "س ئل اإن كن يرف أ ن الفلسةفة سةتنجح يف اسةتيعاي 

 .Eduardo, 2002, Pابرما": ل أ دري!". )ر ف اينين الاامة واجلوهرية، أ جاي ه

َّة"، مينيا  هذه املقاربة "ل عن ( ودفاعاً 163  الةيت احلقيقةة مقةولت با هابرما"، أ دري

ي( عةن ابن يسوع أ ن العام )مثاًل: أ  من اخلطاي عىل مبارشة نتاجئ لاا لي   هة  الرَّ

نَّ (نتاجئ  اليت لاا  يف املعلنةة ا  فةاكر تكةون أ ن هةو الوحيد مفطلبل اإمث(، املثليَّة مثاًل: اإ

َّة. )ش يدي،  الس يا  العام الفواء  (8-7، ص 2017دنيوي

ذل  هم  كن رأ ي هابرما" عن اينين ودوره يف احلياة، فلةن يكةون منطلقةًا مةن 

لوهية ششة  مهنجةي، وهةو فيلسةوف ل أ دري، ووهجةة  منظور ديا، فاو " ف لل 

النظر اينينية ما زالت "أآخرًا" ابلنس بة هل. فاو ل هيمت شسؤال "هل  ةن اللةُق هللا " 

 ميكن استنقاذه من س ياقل اينيا وترمجتةل ولكن اب  حرف أ ي معىن   ن ُُنلق من هللا

يدعو )هابرما"( اإىل حوار نقدي با ( 20، ص2015اإىل فلسفة دنيوية". )شامربز، 

الفلسفة واينين، ويتبىن املقاربةة )مابعةد ميتافنييقيةة(، ويعةا هبةا )املواقةف الالأ دريةة، 

Agnosticىل غةةرار ( الةةيت هفصةةل بةةا الإميةةان والعقةةل، دون أ ن دسةةمل مسةة بقًا عةة

الالهوت املعةارص بصةدق داينةة بعيهنةا، ودون أ ن هنكةر مسة بقًا عةىل التقاليةد اينينيةة 

ماكنية بناء مواما معرفية برهانية عىل غرار الزنعةات الونةعية املعاديةة لدليةن. )وين  اإ

( فاو من حيث املوقف من الإميةان اينيةا "ل أ دري"، ولكةن حيةاول أ ن 2012أ ابه، 
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اي املعتقةدات اينينيةة، واملؤيةدين للزنعةات الونةعية والطبيعيةة، يقف حمايدًا با أ حص

لتقةةاء واحلةةوار بيةةهن ، واسةة تخراج املوةةاما الإجيابيةةة لةة   ويبحةةث عةةن مسةةاحة لالإ

 الإااها للحياة يف اجملمتعات احلديثة.

 

 الفرع الثاين: اينين  صدر للقمي واحلياة اجليدة:
آراء هابرما"  حول القوف الاكمنة يف اينيةن ليكةون مصةدرًا ميكن الرتكني هنا عىل أ

للقمي يف العاإ املعارص، ومعينةًا للمعةاين املعياريةة حةول احليةاة اجليةدة يف ظةل سة يطرة 

هابرمةةا" ميكةةن للقةةمي اينينيةةة املمتةةثةل يف احملبةةة  الرأ سةة لية وقةةمي الاسةة هتالك، ويعتقةةد

عةةةب الشةةةامةل والتوةةةامن والتقةةةوف أ ن هقةةةف قبةةةاةل قةةةمي التنةةةاف  والكسةةةب والتال

 واملس يطرة.

يانةة هابرمةةا" عةةىل أ ن الةةرتا. اينيةةا يشةة  مصةةدرًا رعيسةة يًا   فةةاكر املسةةاواة 

والعةةدل احلديثةةة، فاةةتي اسةة تنباطات عنيل نيةةة مةةن التعةةالمي والوصةةااي اينينيةةة، "ذ  أ ن 

"نظرية العقد" يف الس ياسة، ه  النظرية الةيت م أ سةا" التصةور احلةديث لةة"احلمك 

وموا يقةل؛ وكةذ  ا  مةر  العاةد القةدمي "، مةا كنةت لتقةوم لةول عاةودبرنا احملكوما

خبصوص فكرة "اجلدارة اينااللية" اليت ينطوي علهيا   خشص، واليت دش اِّ أ سةا" 

حقوق الإنسان: فاتي هنبع مبارشًة من املثال املس يحي اذلي يقول بتساوي البرش مجيًعا 

 (2006)ديب، يف نظر الإهل".

ن الرشعية القانونية لاةا أ سة  أ الالقيةة، وأ ن هةذه ا  الالقيةة يالحظ هابرما" بأ  

ن القةانون العقةالين املسةاوايت هل أ يوةًا  ناربة جذورها يف املقد". يقول هابرما": "اإ

ّنا أ صول هغوص يف  ورة أ مناط الفكر اليت تزامنت مع صعود ايناي ت  أ صوهل اينينية، اإ

لا أ ن أ صةةول التقليةةد اينيةةا الةةيت م هنةةا ترهةةوي هةةذه املرشةةوعية للقةةانون العامليةةة. اإ

  وللس ياسة، وبواسطة القانون العقالين، م أ صول صارت دنيوية ومنذ زمةن طويةل".

 (131، ص 2006)هابرما"، 

س تخدام احلجج اينينية يف النقاش العام ميكن أ ن يكون سببًا لتعزيز أ و هتديةد  ن اإ اإ

رين، الرشةعية اينميقراطيةة أوعة من ا  مور: )املوقف ا  الةال  ا  سةا  اةاه ا آخة

للقرارات العامة، عداةل القرارات العامة، التوامن الااأعي، وقدرة اجملمتةع اينميقراطةي 

( ذل  يةةرف .March, 2013, P. 532عةةىل الاسةة تجابة للمشةةا  امجلاعيةةة(. )

هابرما" أ نل يف زمن س يطرت فيل الرأ س لية وقمي السوق و قافة الإس هتالك عىل احلياة 

ديثة، ميكةن لدليةن أ ن يكةون ملاة ً للتصةورات عةن احليةاة اجليةدة، ومصةدرًا للقةمي احل

 واملعاي  املؤسسة لدلوةل اينس تورية و قافة حقوق الإنسان واينميقراطية.

 

 الفرع الثالث: اينين  صدر لل مل ووعي مبا هو مفقود:
، أ و الإلاام( ينظر هابرما" اإىل اينين والالهوت بوصفا  مصادر )القوة، أ و اخلطر

للوعي اذلايت احلديث، مفن حيث ه  مصدر القوة، فيوحدان وهجات النظر عن العاإ، 

ويربطان أ فراد اجملمتع ابحلياة ا  الالقية؛ ومةن حيةث هة  مصةدر اخلطةر، فينظةران اإىل 

لاةام، فيرشةعان ر ف  التفك  النقدي عىل أ نل خيانة وهتديد؛ ومن حيث ه  مصدر الإ

لاةام )يف اينيةن عن احلياة اخل   ة. أ ما هابرما" ف غب ويركز عةىل مصةدري القةوة والإ

آدامز،  (20، ص 2016والالهوت( ول يرغب يف مصدر اخلطر. )أ

يربط هابرما"، التفك  اينيا بأ مناط أ خرف من التفك  مثل التفك  )امليتافنييقي، 

الفلسةفة الةيت  وا  سطوري، واخلاليص(. ويرف بأ ن التفكة  امليتةافنييقي هةو نةوع مةن

ااهةةد لكتسةةاي ر يةةة الةةري. أ مةةا التفكةة  ا  سةةطوري فاةةو اذلي خيلةةط الطبيعةةة 

والإنسان، والعاإ ور ية العاإ. وأ ال ًا يربط التفك  اينيةا مةع لغةة ا  مةل واخلةالص، 

اذلي إ يغلب حىت ا آن من الالل ا  صةناف الفلسةفية. اإن هةذا اجلانةب ا  الة  هةو 

كر هابرما" بأ نل ميكن أ ن يساس عةىل  ةو اإجيةايب اةاه احليةاة فقط من اينين اذلي يف

آدامز،  (28، ص 2016الإاأعية احلديثة. )أ

يش  )مياكعيةل فوسة يل( اإىل أ ن هابرمةا" وجةد يف كتاابهةل قيةودًا أ مةام الفلسةفة 

نعطةاف   ةو احلديثة ويبحث يف اينين عن فرصة لتجاوز ه  القيةود، ويةرف بةأ ن الإ

 يف القصةور أ وجةل هالحةظ فلسةفة ا  نةوار بعةض عنةدما مفر منل ول رضورة اينين،

نعطةاف "الةوعي مس ة  مفقةود" يف اإحةدف هةو مبةا العلمنة. ويسمي هابرما" هذا الإ

 (2015، احلديثة حول اينين. )  فوس يل دراساهل

نالحظ مما س بق أ ن هابرما" يبحةث يف اينيةن عةن مةا هةو مفقةود يف الفلسةفة، 

لاةةام ولغةةة ا  مةةل ولكةةن رضوري للحيةةاة  احلديثةةة، ف كةةز عةةىل مصةةدري القةةوة والإ

 واخلالص يف اينين، لسد قصور الفلسفة والعلمنة.

 

ماكنية املسامهة يف اجملال العام:  الفرع الرابع: اينين واإ
هعمتد اجملمتعات احلديثةة عةىل  ال ةة مصةادر لة  دسة تجيب حلاجاهتةا يف الوةبط، 

املشلكة احلقيقية للحدا ةة يف ر  احلةدود بةا  وم: املال والسلطة والتوامن. وتمكن

جمالت احلياة املبنية عىل التوامن من هجةة، واملةال والسةلطة مةن هجةة أ خةرف. يةرف 

عادة التوازن لت  اجملالت لبد للمجمتعةات احلديثةة أ ن هبةدي  هابرما" أ نل من أ جل اإ

ة الاقتصاد )املةال( قدرهتا عىل الرفع من قوة الإدماج الااأعي )التوامن(، يف مواهج

 (2015واينوةل )السلطة(. )مارهوش ييل،

يش  هابرما" اإىل نقطة جديرة ابملالحظة وم متعلقة ابلنقص يف "اللغة العل نية" 

لا ابللجوء اإىل "لغة دينية" وأ حياً  احلاجةة اإىل  املس تخدمة، وهو فراا ل ميكن ااوزه اإ

يئة خطأ  وحا أ صبحت خمالفة الوصااي عاإ أآخر. يقول هابرما": "حفا أ صبحت اخلط 

الإلاية جمرد نقص يف القوانا الإنسانية، فاإن مثة شيئًا قد فقد، أ ما مةا يزننةا أ كة  مةن 

نعةاك"، هةذا الّضةر اذلي وقةع عةىل  أ ي ءء أآخر، فاو عدم قابليةة ا  إ املةال لالإ

نةل رضر يتجةاوز اإ  صةالحل قةدرة ا  برايء، عوملوا بقسوة وحرموا من الكرامة وقتلةوا، اإ

            السلطات البرشية. اإن ا  مل املفقود من القيامة يرتك وراءه فراغًا حقيقيًا".

 (134، ص 2006)هابرما"،   

 يف ( بعنوان )موانيع1992مقاةل كتهبا يف ) ففي وهناك حتول يف موقف هابرما"

َّة مابعد التفك  يةن با امليتافنييقي(، يسمل بعالقة حيوي  يواصةل سةفة، حيةثوالفل  اينا

ين لاام اينا ة الالل من الفلسفة اإ  يف مقاةل أ خرف كتهبا اينليل، ولكن يقرتح مومونل قوَّ

ين2006يف ) يةن ينور أ كة  شامةل اجملال العام(، مقاربة يف ( بعنوان )اينا يف اجملةال  اينا

يةن هابرما" بل، ويؤكاد أ ن ياناح يريد كن مبا العام مقارنة  بةة"أ مهيَّة حظةي قةد أ نَّ اينا

العالقةة بةا اينيةن  بواةود الاعةرتاف مةن حةىت ا آن"، وينتقةل غ  متوقعة س ياس يَّة

          العةام. اخلطةاي يف حقةل حقوقةًا متبةادةل املتةدينا الفةاعلا مةنح والفلسةفة اإىل

 (2017، )ش يدي

آراء )هابرمةةا"( حةةول دور اينيةةن يف اجملةةال العةةام  وهلخةةص )سةة ميون شةةامربز( أ

نطالقًا من بن رشد( اذلي يرف عالقة اينين ابلفلسفة يف س ياق التوفيق با العقةل  اإ )اإ

 (2015، والإميان، يف  ال. نقاط: )  شامربز

قصةاء اللغةة اينينيةة واملةواطنا  لدلين موقعةًا رشعيةًا يف اجملةال العةام، ومةن الظةمل اإ

 املؤمنا.

جيابيًا يف النقاش العةام،  بةالا معةان ل أ ن اينين ميكن أ ن يساس اإسااما اإ فباإماكنةل اإ

 دس تطيعاا الفلسفة.
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 أ ن اينين ابس تطاعتل أ ن 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 

هبط ابحلديث عن العل نية والعالقة بةا اينيةن والس ياسةة ششة  اجملمتعات احلديثة مر 

عةام وعالقةة الكنيسةة ابينوةل يف التةةارر الغةريب ششة  الةةاص، وعةىل الةر  مةةن أ ن 

مصطلح العل نية ل يعد مصطلحًا جديدًا يف جمال الفكر والس ياسة والبحث ا  كدميي، 

 نقسمون حولاا.والس ياسة م  الإاأع وعل ء ولكن جند أ ن املفكرين

  

 

 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، 

Secularityرااع اينين يف احلياة ( عنده، ويلخصاا بدوره يف  ال ة اوانب، وم: )ت

 ,Taylor) .العامة، وترااعل يف الإعتقةاد وامل رسةة، والتغية  يف ظةروف الاعتقةاد(

2007, P. 423  ( وحيدد )خييلور( يف دراس تل )العل نية الغربية( معىن عبارة )احلدا ة

وامل رسةات  املعتقةدات العموميةة، واححةالل عةن احليةاة الغربية عل نية( بفصل اينيةن

 فيل والانع ُمتنازع أ مر هللا، هو الاعتقاد يف ينينية، وحيدد معىن )عان عل ين( بأ نا

نل  (2016حن اختيارات أ خرف. )  خييلور،  اختيار جمرد للمساءةل، اإ

ووفقةةًا لكثةة  مةةن البةةاحثا هعةةد دول الإحتةةاد ا  ورويب المنةةوذج الةةواقعي لرتمجةةة 

ويةالام(  بول عاإ الإاأع الفرنيس )جانمدلولت العل نية، ونعمتد هنا عىل مساه ت 

ذ ميني با  : ال ة مفاهمي حةول العل نيةة، وم لتحديد اس تخدامات ومبادئ العل نية، اإ

والعل نيةة  نظةور  .النظةر حةول العةاإ ووهجات "العل نية كحياد ابلنس بة مجليع ا  داين

،  لةل داين". معارنةةأ و  كنقةد اينينية. والعل نية املعتقدات "عل ين" بديل عن )   ويةملا

 (142، ص 2016

 ال ةة  ويةالام( بةول ويف دراس تل )العل نية عةىل املسة توف ا  ورويب( حيةدد )جةان

 (.Willaime, 2010, P. 8)     :مبادئ للعل نية

 أ ي ممارسة عدم أ و دين أ ي ممارسة حرية دشمل اليت واينين والفكر الوم  حرية

 الإنسةان وحقةوق واينميوقراطيةة القانون مع يتوافق الفرد )مبا دين أ و هغي  أ صالً  دين

 فقط(.

 معتقةداهت  عةن النظةر بغةض املةواطنا مجيةع بةا والواابةات احلقوق يف مساواة

 والسلطات اينوةل مس توف عىل متيني واود أ خرف: عدم بلك ت الفلسفية أ و أ و اينينية

 .ا  س  هذه عىل العامة

 عةادة يساوي مما البعض بعوا  عن وا  داين اينوةل من ل  املتبادل الاس تقالل

 اينوةل.  حية من ا  داين وحرية ا  داين  حية اينوةل من حرية

 

آراء هابرما" حول العل نية واينوةل اينس تورية:  الفرع الثاين: أ

ومن أ جل معرفة ر يةة هابرمةا" حةول العل نيةة نشة  اإىل أ نةل ميةني بةا )علة ين، 

Secular )عل نوي أ و عل ين(الزنعة،  وSecularist،) املكةرت. غة  خفالفًا للموقف 

 اعةأد الزنعةة اإىل الشةخص العلة ين بزمع ا  داين، مييةل مؤمن غ  أ و عل ين لشخص

اينينية. ويرف بأ ن أ طروحة التحول اإىل العل نية بنيت  العقاعد حيال معاد انفعايل موقف

العل نية،  ساكنل اإىل وميل اجملمتع حتديث با و يقة رابطة هناك بأ ن القاعةل عىل الفرنية

 (50، ص 2016اعتبارات: )  هابرما"،   ال ة عىل الفرنية هذه هأ سست ولقد

ج وأ ن لبةد والتكنولوايا العمل يف التقدم أ ن هو ا  ول: حمةوري(  -اإ   لفاة  يةرواِّ

 اةد أ ن ميكةن التجريبيةة ا  حدا. وا  حوال أوع   ن ذ  السحر"؛ املزنوع "للعاإ

 كانوهية نظرة يقبل شساوةل أ ن ميكن ل علمياًا" عناء. والعقل "املتنور دون عابراً  هفس اً 

اة -  .للعاإ وميتافنييقية حموري

نظمةة الوظيفي التفانل هو الثاين: مةن  وغ هةا فالكنيسةة الفرعيةة، الااأعيةة لل 

 والرتبيةة العامةة والرعايةة الس ياسةةو  القةانون عةىل سة يطرهتا هفقةد اينينيةة املؤسسةات

 عةىل ابلإرشاف املتعلةق الصةحيح دورهةا يف نفسةاا حةددت والعلوم، وذل  والتعلمي

 .ا  خروي اخلالص وساعل

 يةؤدي اإىل صناعي بعد ما اإىل صناعي اإىل زراعي جممتع من التقدم أ ن هو الثالث:

 الشخصية احلاجة يف اُنفاض اإىل يفيض مما الااأعيا وا  من الرعاية من أ عىل درجة

دُ  اإىل ممارسة  أ و بقوة "أ عىل" الإميان الالل من علهيا املس يطر غ  احلواد. مبواهجة هنيعِّ

 .كونياة

وانطالقًا من ر يتل حول هةذه الفرنةيات حيةاول طةرح مفاومةل للعل نيةة املرهبطةة 

دراسة تل )اينيةن ابينوةل اينس تورية احملايدة، وميكن هلخيص بعض أ فاكره املطروحة يف 

 (2011يف اجملال العام(، ك آيت:)هابرما"،

يف اينوةل العل نيةةة، جيةةب أ ن هونةةع احلكومةةة عةةىل أ سةة  غةة  دينيةةة. اينسةة تور 

الليربايل جيب أ ن ميل  جفوة فقدان املرشوعية شسبب العلمنةة الةيت اةردت اينوةل مةن 

 اس تخالص سلطهتا من الإهل.

س ية اليت جيب أ ن يوفرها املواطنون ا  حرار اينساه  جيب أ ن هظار احلقوق ا  سا

ذا أ رادوا أ ن يرهبوا هعايشا  عقالنيًا عىل أ سا" وبواسطة  واملتساويا لبعوا  البعض اإ

 قوانيهن  الونعية.

احلرية اينس تورية للتدين م الإجابة الس ياسة ية لتحةدايت التعدديةة اينينيةة. وهبةا 

الااأعي، مع اسة مترار الانةاع بةا ميكن الس يطرة عىل الزناع عىل مس توف التفاعل 

 املعتقدات اخملتلفة عىل املس توف املعريف.

يف اينوةل العل نية تكون القرارات الس ياس ية مرشوعة عند هربيرها هربيرًا حمايةدًا يف 

نةوء ا  سة باي املتاحةة معومةةًا، أ ي تكةون مةربرة ابلنسةة بة للمةواطنا اينينيةا وغةة  

 ف.اينينيا ومن املعتقدات ا  خر 

عادة النظر ابلتقاليد ل يعا البتة أ ن نتخلص مهنا، اإن احملافظةة عةىل احلةرايت  ن اإ اإ

ا  الالقية نفساا هتطلب علمنة للسلطة الس ياس ية، لكهنا متنع التعممي السة يا  للر يةة 

يديولوايةةة.   العل نيةةة اإىل العةةاإ عةةىل امجليةةع،   ن دوةل هفعةةل ذ  م دوةل مذهبيةةة واإ

(  يقةول هابرمةا": "ول يتطةابق التصةور احملايةد للعةاإ مةن 92 ص،2010)كريب، ،

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 أ نل يقدم نفسةل يف دوره 

نية حول العاإ ول حرمان املواطن  واطن، ل أ ن ينكر الصحة املمكنة للتصورات ايني 

 (63-62، ص 2013) هابرما"،  املؤمن من حقل يف التعب  بلغة دينية".

ا ًل نرف أ ن هابرما" ينتقد الليرباليا وامجلاعةاهيا يف نظرهةل للتعدديةة الثقافيةة  واإ

ن يف اجملمتعات اينميقراطية املعةارصة، ويلخةص املوقةف مبطالبةة الليرباليةا أ مثةال )اةو

هيقيةةة، واعةةرتاض  راولةةز ورو ين دوركةةا( بنظةةام قةةانوين حمايةةد مةةن وهجةةة النظةةر الإ

هيقي للقانون، فاو فيتفق  امجلاعاهيا أ مثال )دشارلز خييلور وماي  والزر( عىل احلياد الإ

بةةأ ن للحةةق أ سةة بقية عةةىل اخلةة ، وجيةةب عةةىل دوةل القةةانون أ ن هةةويل أ مهيةةة للثقافةةة 

، ويؤكد عىل أ ن هذه الثقافة ل ميكن أ ن تكةون ذات طةابع الس ياس ية مجلاعة املواطنا
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ذا اعرتفت ابلتعددية احلاصةةل يف جممتعاهتةا، وهتةمل املنةاخ ينخةول  لا اإ دميقراطي قانوين اإ

هذه الثقافات يف مسارات حوارية هبدف الوصول اإىل اهفاق يومن اس مترارية النسة يج 

 (170و 163، ص 2011الااأعي ومينع من الانقسام. )ركح،

 

 الفرع الثالث: حتولت جممتع مابعد العل نية:
يف القرن احلادي والعرشين، ور  هوقع النقيض، إ ميت اينيةن ولكةن بقةي حمتفظةًا 

حبووره يف الغري العل ين. فشل اينين يف الإختفاء بصورة مالمئة )أ و أ ن يبقو الاصًا 

فكرة عن عةاإ هتعةايش فيةل وخشصيًا شش  كمل(، وأ جرب الكث ين عىل أ ن ينهتوا اإىل 

الفلسفة )الاصة بقناع العقالنيةة الليرباليةة( واينيةن انبةًا اإىل انةب يف الثقافةة العامةة. 

واقع كون الكث  من النا" مةازال جيةد اينيةن مقنعةًا اةزءًا مةن واقةع التعدديةة دفعةت 

عادة التفك  يف العل نية اليت ا عل لدلين البعض ليبد وا احلديث عن مابعد العل نية؛ اإ

 (2015، مزنةل هل. )شامربز

 .Konstantinos Dيلخص عاإ الالهوت اليو ين )كونس تانتينو" د. اياني ، 

Giannisعةادة رضورة يؤكدون الس ياسة ( ا آراء حول مابعد العل نية: فعل ء  هقةومي اإ

دينياةًا. أ مةا  متعةدد جممتةع متطلبةات اإىل وهعةديلاا مابعد العل نيةة نظرية يف اينين حا ية

لةهي  ابلنسة بة العل نيةة هابرمةا" مفابعةد أ مثال يةورغن من الس ياس يون الفالسفة هةو  اإ

لهيا فينظرون الالهوت ا  يديولواية. أ ما عل ء للعل نية اس تجابة  حتتةاج كونع الةاص اإ

هعةد  إ مةدين وجممتةع اينوةل مةع ابلعالقةة ودورهةا ماكّنةا هعريةف اإىل الكنيسةة معةل

 السة ياق يف العل نيةة مابعةد املؤرخةون يوةع حتدده. وأ ال اً  وحدها  نيةالعل املتطلبات

 حتةدد خيرخييةة وظةروف بعمليةات ويطةالبون الثقةايف والتةارر للحدا ةة التةارخيي ا  مع

 (106، ص 2016العلمنة. )د. اياني ،

دسةةاعل هابرمةةا" الةةالل حمارضهةةل )جممتةةع مابعةةد العل نيةةة(، مةةاذا يعةةا هةةذا 

نقدية حادة ااه فرنةية أ ن التحةديث يةتالزم مةع العل نيةة ويقةود  الاصطالح  فنظرة

ابلّضورة اإىل هتميش دور اينين، الاصة يف اجملال العام. وجادل اإن الاعتقاد بأ ن اينين 

خيتفي هدرجييًا الالل معلية التحديث يفتقةر لل رنةية الةيت يقةوم علهيةا، ويبةدو أ ننةا يف 

 (2008ع مابعد العل نية. )عو ،الغري الغا نعيش حاليًا يف مرحةل جممت

يف حواره مع الاكردينال رادسينغر يقول هابرما": "يظار اليوم مةن جديةد صةدف 

نظرية هؤكد بأ ن اينين وحده هو اذلي ميكنل أ ن يساعد احلدا ة املتكرسة بتأ سيساا عىل 

 55أ سا" متعال من أ جل اإخراهجا من املأ زق اذلي هوجد فيل". )هابرما"، ص 

عامليةة،  دينيةة بواةود طفةرة اللقت نطباعاً  ظواهر   يف هال   ال ة( ويلخص ذ

 (51-50ص  ،2016 )هابرما"،  :وم

 والبوذيةة مثل الاندوسة ية أ داين يف ينطبق وهذا التبش ي: العمل متدد . أ  

 ايناي ت هةذه امتةداد هةو حقاةاً  التوحيديةة. املةدهش ا  داين عةىل ينطبةق كة 

آس يا. رشق انوي وبالد أ فريقيا املؤسسة اإىل  أ

مةا م احلةركت هةذه هفعةه مةا ا  صةولية: الرادياكليةة اإىل التحول . ي  أ ن اإ

 بةا هعبةدها أ شةاكل يف جامعةة وهعة هل منةل هنسحب احلديث أ و العاإ حتاري

 املقدسة للنصوص حريف م متة، واهباع أ الالقية وهصورات  حية من الروحانية

 أ خرف.  حية من

ماكنيةة حتويل . ت  أ داة اإىل العةاإ أ داين مةن الكثة  يف العنةف اإىل اللجةوء اإ

 تكون "دنسة" يف ما كث اً   رية واليت أ ك  الاناعات هندلع ما فكث اً  س ياس ية:

 يف عىل الاناع هذا دينية. ينطبق حبيثيات صياغهتا هعاد احلقيقية عندما اللفيهتا

 الميا احتشاد وابكس تان، وعىل با الاند اينامئ وعىل الاناع ا  وسط، الرشق

 .والالهل العراق غزو قبل املتحدة الولايت يف اينيا

 الإدراك يف  ةال. يف هغة  اإىل يراةع دينيةة مبابعةد احلديثةة اجملمتعةات وصةف اإن

 (53-52ص  ،2016 )هابرما"،   :ظواهر

 عةىل ترتكز وك ّنا هقدم ما كث اً  اليت العاملية للاناعات الواسع الإدراك ا  وىل: أ ن

 لدلين. القريب ابلختفاء العل ين الاعتقاد العام، وينسف الوعي يغ  دينية،نزاعات 

 ويف بةل حفسةب، العاملي املس توف عىل التأ    من املزيد ينال ل اينين الثانية: أ ن

 اجملةال للتفسة " يف فالكنائ  هلعةب دورًا م ايةدًا كةة"جممتعات أ يوًا، احمليط الوطا

انقسةامًا    ّنةا هواجةل مع هةذه التةدالالت متجاوبة بيئة التعددية جممتعاهنا العام، وهؤلف

 الاختياري. الرحمي القتل أ و الإهجاض حول القمي، مثل: الزناع حول

 جهرة الع ل والالائا خصوصاً  هو الساكن با الوعي لتغي  احملفز الثالثة: العامل

 هقليدية.  قافية اللفية لاا بالد من القادما

كزانوفا( عىل العالقة با العل ين واينيا يف جممتةع مابعةد العل نيةة ويعقب )خوزيل 

ابلقول: "ويف واقع ا  مر، عىل املرد أ ن يعرتف بأ ن العاإ بأ  ه يغدو، ششة  مة امن، 

أ كةة  هةةدينًا، وأ كةة  هعلمنةةًا، وذ  مبحةةاذاة العوملةةة امل ايةةدة لنظةةام التصةةنيف الثنةةا  

يا/الواقةةع العلةة ين. لقةةد متةةت عوملةةة مقةةوليت )اينيةةا(، املسةة يحي الغةةريب: الواقةةع اين

 (2017) كزانوفا،  )العل ين(،   ول مرة، يف   الثقافات غ  الغربية".

 املطلب الرابع

 التعايش با الإااها اينيا والعل ين
هيدف هابرما" يف مرشوعل اإىل عقلنة اينين من هجة، وهصويب العل نية املتطرفة 

ًً مةن العلة ين واينيةا أ ن يتقةاراب بةروح التوافةق والةتعمل، من هجة  أ خرف. ويةدعو 

ابعتبارس مواطنا. فالوعي اينيا حيتاج اإىل أ ن يعود ليفكر يف نفسل، والوعي العل ين 

(  يقةف هابرمةا" نةد مةوقفا، 2015، )شةامربز  حيتاج اإىل أ ن يتعاىل عىل حدوده.

هل واذلي يةرفض واةود أ ي نةوع مةن العقالنيةة يف مفن هجة يعارض التنوير املتبجح بذا

اينين، ول يوافق كذ  عىل الصةورة اينينيةة التقليديةة الةيت هقةدم لنةا العقةل الانةعًا 

 (2012)عطار،          لدلين.

 

 الفرع ا  ول: رضورة التعايش با الإااها:
واينيا مةن  وينطلق هابرما" من أ زمات اجملمتعات وحاجاهتا اإىل الإااها العل ين

أ جل ااوز املشةا  والبحةث عةن احللةول، وميةني بةا أ ربعةة أ منةاط مةن ا  زمةات يف 

 (2015، )مارهوش ييل اجملمتعات املعارصة:

حتةةد. عنةةدما ل ينةةتج النظةةام الاقتصةةادي المكيةةة ، أ زمةةة اقتصةةادية .1

 الّضورية للخ ات القابةل لالس هتالك.

الإداري يف حسةابل المكيةة ، حتد. عندما ل يأ الةذ النظةام أ زمة عقالنية .2

 الّضورية للقرارات العقالنية.

، حيث حتد. هوة با اينوافع الّضورية لش تغال النظةام أ زمة الرشعية .3

 الثقايف.-الاقتصادي واينوافع اليت ينتجاا النظام الااأعي -الس يا 

الثقةايف المكيةة الّضةورية  -عندما ل يقةدم النظةام الااأعةي، أ زمة دافع .4

 يك يكون دافعا للحركة. للمعىن،

 و سةامهة يف حةةل ا  زمةات ششةة  عةام وأ زمةةة احلةافز ششةة  الةاص، يةةذهب

 مجيةع املصةادر ااه متساحمة هبدو أ ن اينس تورية اينوةل مصلحة اإىل أ نل من هابرما"

حةد  لةي  هنةاك أ ن يعةا املدين. وهةذا والتوامن الوعي املعياري هغذي اليت الثقافية
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 يف دساس هذه ظلت اينينية. فطاملا لليقينيات دميقراطي جممتع امتالك دون اثبت يقف

 أ ن العمويم. ويبدو للفواء املكونة العنارص من هصبح احلافزة للعقل، فاإّنا القوف هعزيز

 مثةل- ابلتوةامن املتصةةل الااأعيةة اينوافع نعفت فهيا حقبة أ نل يف يعترب هابرما"

         لاةا. مرشةوعاً  اسةتبدالً  تقةدات اينينيةةاملع  اس تخدام يكون أ ن ميكن ،-الإحسان فعل

 (2015)فوس يل،

ومن الصعب جدًا يف العاإ احلديث أ ن يتجاهل واود اينيةن يف الشةؤون العامةة. 

وهقدم وساعل الإعةالم، ششة  يةويم هقريبةًا، أ مةثةل هثبةت أ ن للشةعوي واملؤسسةات 

ابلنسةةة بة للمجةةةال وا  فةةةاكر الةةةيت دشةةة  اجملةةةال اينيةةةا أ مهيةةةة مسةةة مترة وهممةةةة 

( ونشأ  عن هذا التحول قدر كب  من احلديث يف Moyser, 1991, P. 1الس يا )

العلوم الإنسانية والااأعية حول العالقات املعقدة با اينين والس ياسة، ول س امي يف 

 Politicalاحليةةةاة العامةةةة اينميقراطيةةةة. فةةةمل هعةةةد عبةةةارة )الالهةةةوت السةةة يا ، 

Theology( هقتان 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 

سة يًا )رواةةر سةةكروهون(، أ و والتةارر(. وجنةةد الفالسةةفة، سةواء كنةةوا حمةةافظا س يا

ليرباليا )يورغن هابرما"(، أ و مابعد حدا يا )جاك دريدا(، يدعون اإىل العودة اإىل 

 (Ward, 2010, P. 31التقاليد اينينية  صادر للتأ مل ا  الال  والس يا .)

وابلنظر اإىل التطورات اليت عرفاا النقاش العلمي فامي خيص دور وحةدود الرباهةا 

اينوةل العل نيةة، انطلةق يف الةولايت املتحةدة ا  مريكيةة منةذ أ كة  مةن ربةع اينينية يف 

قرن، نقةاش   بةا البةاحثا واملفكةرين، خصوصةًا يف حقةول معرفيةة مثةل: فلسةفة 

اينين، اينراسةات السة يكولواية، فلسةفة القةانون، فلسةفة ا  الةالق. ودشةلكت مةن 

يةن ابلس ياسةة واجملةال العةام، الالل هذا النقاش  ال ة مواقف أ ساس ية من عالقةة اين

 ( 3-2، ص 2014)  أ ممي،  وم:

: عىل القناعات اينينية أ ن ختتفي من النقاشات الس ياسة ية العموميةة، املوقف ا  ول

وهبقو أ و هنحان يف احلني اخلصويص الشخيص، ومن أ بةرز ممثليةل )ريتشةارد روريت، 

R. Rorty.) 

 يف النقاشةات الس ياسة ية، وميةثه : عةىل القناعةات اينينيةة أ ن هةتجىلاملوقف الثاين

(، والثيولويج Nicholas Wolterstorffفيلسوف اينين )نيكول" ولرتس تورف، 

 (.Stanley Hauerwas)س تانيل هاوروا"، 

: ميكن أ ن هوجد القناعات اينينية وهتجىل يف احلةوارات الس ياسة ية، املوقف الثالث

ين أ ساسًا، وميكةن فاماةا ابلعقةل. شرشط أ ن حتدد وحتان يف اينعاوف غ  املتعلقة ابين

(، )روبةرت أ ودي، John Rawlsومةن رواده )يةورغن هابرمةا"(، )اةون راولةز، 

Robert Audi.) 

الر ية العل نية البحتة ابلأم والك ل، ففي مقاةل لة)روريت( حتت  املوقف ا  ول ميثل

( Religion as Conversation stopperعنوان )اينين كعقبة يف طريق احلةوار، 

أ كد رفول اإحقام اينين يف القوااي الس ياس ية العامة ودعو اإىل هتميشل ابلاكمةل، وعةىل 

 (199، ص 2017)  زارعي،  هذا ا  سا" قدم نظرية خصخصتل وهقييده.

عىل اس تدللا: ا  ول يقول بأ ن حظر اينين عن اجملال العام  املوقف الثاينويستند 

منصةفة هفةرض عةىل املةواطنا املتةدينا اذليةن عبارة عن مسةؤولية غة  عةادةل وغة  

يعيشون يف ظل جممتع ليربايل دميقراطي، والثاين يناظر بأ ن حظر اينين يقطةع الطريةق 

عةةىل أ س التعةةالمي وا  عةةراف الس ياسةة ية اينينيةةة، ومةةن مث هيمشةةاا، ول يفسةةح اجملةةال 

آاثرها الإجيابية.  (185، ص 2017)  زارعي،  للمجمتع يك ينتفع من أ

، يدعو هابرما" اإىل ااوز النظرة القاعةل بأ ن التحديث املوقف الثالثنطالقًا من وا

يتالمئ مع العل نية ولي  مع اينين اذلي أ قيص 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 

 (2014)بالل،    ا والعل ين. قافة احلوار با ايني

 رشاحئ مجليةع كب    دمع  س يا ا   هقدمي عىل القابلية هل ويؤكد هابرما" عىل أ ن اينين

الةيت  التعةالمي ا  صةيةل مةن الكثة  ويو ا  حيااً  مازال اينيا فاخلطاي اجملمتع اينميقراطي،

الإنسةانية.  الاويةة وصقل الااأعية املفاهمي خللق أ ساس ياً  مصدراً  تكون شأ ّنا أ ن من

(Habermas, 2008, P. 131).  ،عطاء مةزنةل جديةدة لدليةن يدعو هابرما" اإىل اإ

حبيث يصبح جممتع العلمنة أ قري اإىل الظةاهرة املركابةة الةيت هفةرتض واةود طةرفا هة  

. وتكون العلمنة بذ  "مسارًا تاكمليًا" با الطرفا، بل يعتقد أ نا من  العل ينا واينياا

ف مهنةا التوةامن بةا مصلحة اينوةل اينس تورية مراعاة  ا املصادر الثقافية ا لةيت يتغةذا

والعل نيةا ينبغةي علةهي  التعامةل ابحةرتام النا" ويمناي وعهي  ابلقمي. وذلا فةاإنا املةؤمنا 

 (2013)  املايذيب،  .متبادل

 

الية التعمل املزدوج:  الفرع الثاين: التعايش با الإااها عرب أ
ماكنيةوششأ ن  دخول العل نيا واينينيا يف حوار عقالين حن نوابط التواصةل  اإ

( يف دراس تل )ّنايةة العانة Michael Novakاليت يطمح لاا، يرف )ماي  نوفاك، 

أ ن هابرمةا" يطةرح دسةا لت عةن  (The End of the Secular Ageالعلة ين،

ماكنيةةة حصةةول احلةةوار السةةلمي ورشوطةةل وأ سسةةل، وم: ، ص 2011)احملمةةداوي،  اإ

348)
 

اةراء حةوار صةادق مةع الطةرف  .1 ن العل نيا قادرون عىل التسةامح واإ هل اإ

 اينيا ابلر  من أ ايال عديدة مرت يف ازدراء اينين 

هل يس تطيع العل نيون أ ن يصدقوا ويعتقدوا بةأ ن كثة  مةن  وابةت العل نيةة  .2

  املفاهميية م مدينة لدلين بأ صلاا  وهل يس تطيعون هقبل هذا اينين علناً 

هل اإن الطرفا مس تعدان لالإعرتاف بأ ن التسةامح هةو دامئةًا ذو ااةاها   .3

نل جيب عىل رجال اينين، لي  فامي بيهن  فقط بل ومةع امللحةدين والعل نيةا،  أ ي اإ

أ ن يداللوا يف حوار دسمل صفة التسامح، وابلعكة  عةىل العل نيةا أ ن ل يقصةوا 

 املتدينا من احلوار.

ذا كن مطلةةواًب أ يوةةًا أ ن خيةةوض  نفةة  يفويتسةةاءل هابرمةةا"  الوقةةت حةةول مةةا اإ

ذا اسةة متر املواطنةةون العل نيةةون يف هعزيةةز  اجلانةةب العلةة ين معليةةة هعةةمل ممةةا ةل أ يوةةًا. فةةاإ

حتفظاهت  حول النا" ذوي اذلهنية اينينية عىل أ ّن  أ  " ل ميكن أ الذس جبدية، فاإّن  

املتبةادل اذلي هقتوةيل املشةاركة يكونون بذ  قد قونوا القواعد ا  ساس ية لالعرتاف 

(  2008، عةةو ) يف املواطنيةةة.
 

فاحلةةدود بةةا لةةج عل نيةةة ولةةج دينيةةة م بةة  

قامة حدود ل ميكن الإعأد علهيا لاتي  ا  حوال حدود غ  قابةل لالإس مترار. وذل  فاإن اإ

هن  هممة جيب فاماا مبثابة معةل هعةاوين يفةرض عةىل الفةريقا القةامئا أ ن يتقبةل   مة

 (132ص  ، 2006 هابرما"،) منظور الفريق ا آخر.

 واحملظةورات احليةاة معةىن حةول(ذاهيةة  مواقةف اإطارهةا يف هتقبل اينميقراطية اإن

 اإاراعية حموة. وختةتلط أ ساليب عرب قميهتا هثبيت اخلالص( ل ميكن وحىت ا  الالقية

 أ ن هدعي لاا ميكن ل اليت احلجج هقدم حيث الزناع منطقة يف وامللحد املؤمن أ صوات

 مزدوج جماود بذل اإىل هابرما" يدعو ا  غلبية. وذل  من ول هللا من ل أ ي سلطة،

 هبةا حيمتةي الةيت عةن "البةدهييات" املعياريةة ابلةتخيل جانةب ا  داين التنةازل: مةن من

 أ حيا  هطرحل أ ن ميكن ما بقبول أ و امللحدين الالأ دريا املواطنا جانب ومن الإميان،
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 هدريب كة"معلية فا  العلمنة جيب دوافع. ذل ، أ و ك س باي ممتونع، ح  متطلبات

 (2015، )فوس يل مزدوجة".

ويفرتض من جانب املؤمنا هفك ًا مثلةث اجلوانةب مبةوقعا  وسةط جممتةع هعةددي: 

 (127ص  ،2006)هابرما"،

التفةاوت املعةريف : من الّضورة مباكن أ ن يبذل الوعي اينيةا جماةودًا ليتجةاوز أ ولً 

 اذلي لبد أ ن يربز من الإلتقاء ابلطواعف أ و ايناي ت ا  خرف.

: عىل هذا املوقف أ ن مياء سةلطة العلةوم الةيت حتةتفظ ابلإحةتاكر الإاأعةي اثنياً 

 للمعرفة عىل العاإ.

أ ن ينفتح هذا املوقف عىل أ ولوايت دوةل احلق اينس توري، الةيت دسةتند اإىل : اثلثاً 

 ة.أ الالق دنيوي

وكن من أ برز ما قدمل هابرما" يف حبثل )اينين يف اجملال العام( هو فكرهل اجلديرة 

ابلثناء اليت يقول فهيا اإن التسامح أ سا" اينميقراطية؛ وهو مسار ابااها دامئًا، ولاذا 

زاء اعتقادات ا آخرين، مبا فهيا عقاعد غ  املؤمنا  ل ينبغي فقط أ ن يتسامح املؤمنون اإ

  حفسةةب، بةةل اإن مةةن وااةةب العل نيةةا غةة  املتةةدينا أ ن ي نةةوا قناعةةات وقناعةةاهت

ذا نظةةر  مةةن منظةةور نظريةةة الفعةةل الهصةةايل  مةةواطنهي  اذليةةن حيةةركا  دافةةع ديةةا، واإ

الاابرماسةة ية جنةةد أ ن هةةذا القةةول يةةو  بّضةةورة أ ن نتبةةىن وهجةةة نظةةر ا آخةةر.)  

 ( 2005وولن،

فل هابرمةا" ل هوجةد نة  ت احلقيقةة يف يف هذا العان مابعد امليتافنييقي ك  يص

الرتا. ول يف العمل. وابلنس بة لاابرما" فةاإن العقةل التواصةيل أ كة  مةن جمةرد هعامةل 

شةةفوي مةةع اللغةةة. مفةةع العقةةل، اذلي هيةةدف اإىل التفةةاس، تةةهنض أ شةةاكل التوافةةق 

رتاف الااأعية، واليت لن يكون هناك سمل ااأعي دون التحيا املس متر لعملية الاع

 ( 2015)نيغت،  هبا.

ويطرح هابرما" مطلب ترمجة اللغة اينينية اإىل لغة عل نية دنيويةة يفاماةا املةواطن 

املتدين وغ  املتدين، وهذا املطلب جيب أ ن يُةدرك كوااةب هعةاوين جيةب أ ن يسةاس 

ذا إ يكةةن عةةىل زمالمةة  املةةواطنيا  فيةةل وبةةنف  القةةدر املواطنةةون غةة  املتةةدينا، اإ

ا أ ن يتحملوا عبئًا زاعدًا. فبيةامن ميكةن للمةواطنا املةؤمنا أ ن يقةدموا مسةامههت  املتدين

العمومية يف لغهت  اينينية اليت ختصا  حبيث ختوع فقط لرشط الرتمجة، فةاإن املةواطنا 

العل نيةةا جيةةب أ ن يفتحةةوا أ ذهةةاّن  حملتةةوف احلقيقةةة احملمتةةل يف هةةذه المتةةثالت اينينيةةة 

ر ميكةن أ ن ختةرج منةل احلجةج اينينيةة حبيةث هتحةول اإىل لةج واينخول معاا يف حةوا

 (2011، متاحة عىل  و عام.)هابرما"

ومةةن اجلانةةب اينيةةا جنةةد الاسةة تعداد للحةةوار والتعةةاون، فةةالمتعن الةةيقظ ملةةداالةل 

رايتسينغر يف حواره مةع هابرمةا" ل يفوهةل أ ن يالحةظ بأ نةل بةىن عرنةل عةىل لبنةات 

ء اإىل الإلتقاء/التعةاون بةا العقةل والإميةان، التحةدايت مخسة وم عىل التةوايل: النةدا

اجلديدة اليت هواجل الإنسان، فكرة احلق الطبيعي كحق عقيل، التعةدد الثقةايف كفوةاء 

شةةةفاء بعوةةةا   لرهبةةةاط العقةةةل والإميةةةان، العقةةةل والإميةةةان مةةةدعوان لتنظيةةةف واإ

 (32، ص 2013هابرما"، (البعض.

ماكنية عدم هؤكاد اليت ملعارنةا ا آراء من قلقل أ عري هابرما" عن  اينيةن مواكبة اإ

 اذلي قال: "ا  مةر ذل  اينميقراطي، الليربايل النظام يف جناعتل وعدم للحياة املعارصة

عةادة حةول ابقةرتا  يتعلاةق احلديثةة الليرباليةة احلياة هذه ابلنس بة اإىل يث  دهش يت  اإ

 ل مسةؤوليات   لفةرض سبباً  مازال هذا املفاوم أ نا  هل ترف املواطنة، فيا مفاوم قراءة

  البرشةية". خمتلةف اجملمتعةات يف دينيةة نزعةات يتبناةون اذليةن املواطنا عىل لاا مسواا

(Habermas, 2008, P. 138) 

اينينياةة، -ذل  يعارض هابرمةا" املوقةف الشةاعع يف كثة   مةن الناقاشةات العل نياةة

ض املوقف العل ينا دامئًا ابعتباره ، وعقالنيًّا، يف حةا  عندما يُعرني موقًفا طبيعيًّا، وحيادايًّ

، وحيتاج دامئًا اإىل هربيرات مجاة  ، وغ  عقالينا يا ابعتباره غ  نقديا ض املوقف اينا يُعرني

قناع، أ ي يف  اذلي أ صةبحني فيةل الإميةاُن خيةاًرا مةن خياراهةل ولكناةل « العان العل ينا »لالإ

( ويؤكةد هابرمةا" ابلقةول: "ميكةن للمجمتةع  2016، خيار حيتاج دامئًةا اإىل هربير.)محمةد

ذا مةا فاة  عل نيةة اجملمتةع كصة ورة هعةملا متاكمةل، أ ن  العل ين واينين عىل حد سواء، اإ

يقدما مساه هت  فامي يتعلق ابملوانيع اليت خيتلف علهيا النا" يف احلياة العامةة وكةذ  

".و  س باي عقلية أ ن يأ الذ   واحد مهن  من ا آخةر حمةل اجلة  2013 )هابرمةا"، دا

 ( 60ص 
 

 الفرع الثالث: اجملال العام كإطار لتعايش الإااها:
تنيةربني أ سةا"  يؤكد هابرما" يف )اينيةن يف اجملةال العةام(، أ ن "التسةامح"، اذلي يُعر

الثقافة اينميوقراطية الوطيدة، هو شارع ذو اااها عىل اينوام، فا  مر ل يقتان عةىل 

ن فهي  الالدينيون وامللحةدون، رضورة أ ن يتسامح  "املتدينون" مع عقاعد ا آخرين، بِّمني

ل نيةةا أ يًوةةا أ ن حيرتمةةوا قناعةةات املةةواطنا اذليةةن حيفاِّةةزس الإميةةان  بةل مةةن وااةةب العني

 (2006، اينيا. )ديب

ويطرح )هابرما"( خيار اينميقراطية التداولية، اذلي يسمح بتجاوز التصدع اذلي 

ياس ية منذ بدايهتا با القناعات الفردية )اينينيةة عةىل ا  خةص( عانت منل احلدا ة الس  

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 

لفردية يف اخلروج اإىل ساحة النقاش امجلاعي العلا، العمويم هعب ًا عن حق القناعات ا

وهعميقًا للحوار اجملمتعي يف مقوماهل احملوريةة اجلوهريةة. يعةود اينيةن للشةأ ن العةام لةي  

منةةا  كةةون أ سةةا" مةةن مكةةو ت احلةةوار العمةةويم. )وين  كسةةلطة همينةةة مطلقةةة؛ واإ

 ( 2012أ ابه،

ي )قةوة اينيةن يف اجملةال ويناقش هابرما" يف مسامهتل حول "الس يا " يف كتةا

العام( فيلسوف العداةل )اون راولز( ومقرتحل ايناعي اإىل دور حمدود لدلين يف اجملةال 

دالةال عقاعةةد عقالنيةة شةامةل، سةواء كنةةت دينيةة أ و غة  دينيةةة، يف  ماكنيةة اإ العةام واإ

النقاش الشعيب العام يف أ ي وقت، شرشط أ ن يمت يف الوقت املناسةب فةامي بعةد هقةدمي 

ي س ياس ية مناس بة كفية ينمع   ما هقوهل العقاعد الشامةل. فقد واجل هابرمةا" أ س با

هةةذا "الرشةةط" الراولةةزي" ابلإعةةرتاض التجةةرييب القاعةةل اإن الكثةة  مةةن املةةواطنا ل 

يس تطيعون أ و ل يرغبون يف القيام ابلفصل املطلوي با املساه ت املعرب عهنةا بصةيغ 

نيةة عنةدما يتخةذون مواقةف س ياسة ية. وابلإعةرتاض دينية وه  املعةرب عهنةا بلغةة عل 

املعيةةاري القاعةةل اإن اينسةة تور الليةةربايل، واذلي يوجةةد أ يوةةًا لوةة ن ا  شةةاكل اينينيةةة 

 للحياة، جيب أ ن ل يوع عىل مواطنيل املتةدينا  قةاًل اإنةافيًا وابلتةايل غة  متناسةب.

 (58، ص 2013)هابرما"، 

ذا املقةرتح لبةد أ ن يكةون   املةواطنا ويقرتح هابرما" طرحًا بدياًل، حبسب ه

أ حرارًا يف هقرير اإن كنةوا يرغبةون يف اسة تخدام لغةة دينيةة يف اجملةال العةام أ و ل. فةاإن 

رغبوا يف ذ  فاإن علهي  قبول أ ن حمتوايت احلقيقة احملةمتةل يف امللفوظةات اينينيةة لبةد 

طريقاا اإىل أ انةدات  أ ن هرتمج اإىل لغة مقبوةل عىل نطاق واسع قبل أ ن تمتكن من شق

الربملةةا ت، أ و احملةةا ، أ و الايئةةات الإداريةةة وهةةؤثر يف قراراهتةةا. بةةدًل مةةن اإخوةةاع   

آرام  العامة مةن البالغةة اينينيةة، لبةد مةن هأ سةي   املواطنا لفرض هنقية هعليقاهت  وأ

مرحش دسة توري بةا التواصةل غة  الر ةي يف امليةدان الشةعيب والتةدولت الر يةة 
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ات الس ياس ية اليت دس تجيب للقرارات امللزمة عىل  و ا عي. حيقق هذا املقرتح للايئ

الادف الليربايل يف ن ن أ ن   القرارات القابةل للفرض قانونيةًا واملقةرة عةىل  ةو عةام 

ميكن أ ن هصاا وهربر بلغة مقبوةل من امجليع من دون احلاجة اإىل هقييد التنوع  التعددي 

صةدرها ا  ول. وا  كيةد أ ن املسةاه ت "ا  حاديةة" للمةواطنا لل صوات الشعبية يف م

ن أ ريد لاا أ ن  املتدينا هعمتد عىل احملاولت الرتمجية اليت يقوم هبا مواطنوس املتعاونون اإ

آذان مص.)  هابرما"،   (58، ص 2013ل هقع عىل أ

لعةام، وا  س كيف يقوم اينين مبخاطبة اينيةا والعلة ين عةىل حةد سةواء يف اجملةال ا

هناك  ال. طةرق متةداالةل هعةزز هبةا اللغةة واملعةىن اينينيةا النقةاش يف اجملةال العةام 

 (2015 وهعمقل، وم:)  شامربز،

 حليف يف الاناع ملقاومة الامينةة النسةقية والزنعةة الطبيعيةة اينوغ عيةة: .1

فلدلوغ عية، سةواء ا  صةويل اينيةا أ و الطبيعةي العلة ين، أ ثةر سةليب يف اجملةال 

العام. ولدلين بوصفل مس تودعًا للتعايل، دور هم  ومينةع اينيةن مةواطا اجملمتعةات 

نةل هيةب  احلديثة العل نية من أ ن هغمرس مطالب احلياة املانية والنجاح ايننيوي. اإ

ليل كث ًا من اربة أ مر أآخر: القمي اينينية للحب، والعةيش يف ا عةة،  ما حيتاج اإ

 ليعوض عن همينة التنافس ية، والكسب، والفساد. والإعانة املستندة اإىل التقوف

مصدر طاقة متجدد للفلسفة العل نية ابخلصوص يف جذورها الهيودية ةةة  .2

متسك هابرمةا" طةوياًل بةأ ن الكثة  مةن مفةاهمي الفلسةفة ا  الالقيةة  املس يحية:

والس ياس ية مونوعًا لالإجةالل م هعبة ات عةن املعتقةدات الهيوديةة املسة يحية 

القداسةة. فتجةد الفلسةفة نفسةاا يف وصةلاا ابلةرتا. اينيةا، هتلقةو  أ زيلت عهنةا

حافزًا جديدًا اإن جنحت يف حترير اجلوهر املعريف من غالفةل اينوغة   يف بوهقةة 

 اخلطاي العقيل.

نبل هابرما" اإىل أ ن الفلسفة ل  بيان لر ية أ الالقية إ يتح بعد للفلسفة: .3

موةموً  دلليةًا ملاة ً يسة تطيع أ ن  دس تطيع أ ن حتل حمل اينين   ن اينين حيمةل

يراوا القوة التفس ية للغة الفلسفية ويواصل مقاومةة الرتمجةة اإىل خطةاي عقةيل. 

وهناك  ال ة أ مثةل ميثل هبا لإخفاق الفلسفة يف بيان الر ف املعيارية شش  لعق 

دشةةمل: )أ فةةاكر الرشةة والفةةداء، والتوةةامن الكةةوين، والفردانيةةة الةةيت ل ميكةةن 

 اا(.هعويو 

وعند احلديث عن عالقة اينين والس ياسة، هناك  ال ةة موانةيع مطروحةة بقةوة، 

آسة يا وأ مةرياك اجلنوبيةة وأ مةرياك أ ولً وم:  ، ي ايد الالة ام اينيةا القةوي يف أ فريقيةا وأ

، اينيةةن اثنيةةاً الشةة لية الةةيت اعةةل مةةن كنةةدا وأ ورواب أ مةةاكن عل نيةةة عةةىل  ةةو م ايةةد. 

، اإن الإرهةاي اثلثةاً ية ليسةت يف اوهرهةًا سةببًا للتةوتر العةاملي. والوهجات اينينية القو 

  اذلي شاد ه يقوم عىل العجز الاقتصادي والس يا  ولي  عىل املعتقد اينيا القوي.

(Mcgown, 2004, P. 874) 

آراء هابرمةا"، هنةاك انقسةام بةا البةاحثا يف  نتقادات املوهجة اإىل أ ويف س ياق الإ

طةةاي اينميقراطةي اذلي ينمتةةي اإىل اجملةال العةةام. فعةىل سةةبيل مناقشةاهت  حةةول نةوع اخل

ماكنيةة اسة تخدام أ منةاط معينةة مةن اخلطةاي لسةتبعاد  املثال، يركز أ حةد ا آراء عةىل اإ

الإختالف، من الالل هعريفات معينة لة"العقالنية" أ و معليات ممارسة السلطة. وهتعلق 

عةن احةأل أ ن يةؤدي هعريةف هذه املناقشات ابلزناع املس متر حول السؤال املطةروح 

هابرما" للمجال العام اإىل هقويض الإختالف من الالل فرض التوافةق يف ا آراء، أ ي 

 ,Martin)   هناك خش ية من أ ن يؤدي البحث عةن الإاة ع اإىل هتديةد للتعدديةة.

2005, P.366) 

 ا  ول وأ ال ًا هناك رأ اين فامي يتعلق بتحليةل التوجةل ا  الة  لاابرمةا"  ةو اينيةن:

رافض ومنتقد لاابرما"، يرف أ ن النظرية النقدية عند هابرما" هعاين نقصةًا يف املعةىن 

 الثةاين ا  الال  البناء و  جل هذا سعو اإىل سةدا هةذه الثغةرة ابلإسة تعانة ابينيةن. أ مةا

مفؤيد هل، يرف بأ ن مواقفل من اينيةن هطةورت مةن املوقةف املعةارض لدليةن بنةاء عةىل 

ف ل يةدعو فيةل اإىل عةةدم اإخةراج اينيةن مةن دائةرة العمةةل اللفيتةل املاركسة ية اإىل موقة

الس يا  حفسب، بل اإىل لزوم التعامةل معةل عةىل أ نةل أ مةر واقةع يف الفوةاء العمةويم 

 (91ص ، 2017)غفااري،  جيب القبول بل.

 

 

 

 اخلامتة والإس تنتاجات
لهيةا، يف  يف الامتة هذا البحث ميكةن دسةجيل أ س الإسة تنتاجات الةيت ت التوصةل اإ

 نقاط مركزة: عدة

اإن اجملةةال العةةام وفقةةًا لاابرمةةا" فوةةاء عقةةالين مفتةةوح أ مةةام املةةواطنا  .1

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 

وغة  املشةاركا يف النقةاش. وعليةل يصةبح املصلحة العامة للمواطنا املشاركا 

اجملال العام بيئة مل رسة املساواة واحلرية والعقالنية من أ جل الوصول اإىل احلقيقةة 

 واملصلحة العامة.

يصنف هابرما" من حيث املوقف الفكري واملعريف من الإميان واملعتقد  .2

كأيةةز بةةا  اينيةةا بأ نةةل "ل أ دري"، ويةةدعو اإىل قةةمي عانةة التنةةوير والعل نيةةة

مؤسسةةات اينوةل والكنيسةةة. وكن اهأمةةل ابينيةةن يف بةةداايت حياهةةل الفكريةةة 

آراء فالسةةفة القةةرن التاسةةع عرشةة  والفلسةةفية اهأمةةًا هامشةة يًا، وحتةةت هةةأ    أ

ا  وروبيا اذلين يركزون عىل ترااع دور اينين يف احلياة ا  نسةانية ششة  عةام 

ششة  كمةل وّنةا  يف سة ياق معليةات  وانهتاء واةوده ودوره يف اجملةال العةام

 العلمنة الشامةل يف اجملمتعات ا  وروبية.

يرااع هابرما" هصوراهل عن اينين ويفةرق بةا أ ربةع هصةورات لدليةن،  .3

وم: )مؤسسة خيرخييةة ااأعيةة، أ داة للنقةد والتغية  الااأعةي، ر يةة كونيةة 

عليةل حيةاول أ ن يسة تخلص شامةل للحياة، ولغة مشرتكة للتفاس الإنساين(. وبناء 

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 

 ية اينامعة حلقوق الإنسان(.واملعاي  القانون 

عادة التوازن بةا مصةادر  .4 ماكنية مسامهة اينين يف اإ يركز هابرما" عىل اإ

الوبط الإاأعي يف اجملمتعات احلديثة املمتةثةل يف )املةال والسةلطة والتوةامن(، 

من الالل الرتكني عىل قدرة اينين  صدر للقوة والإلاام للحفةا  عةىل التوةامن 

ي يف اجملمتعات احلديثة يف مواهجة س يطرة الرأ س لية الإداريةة يف النس يج الإاأع

وقةةمي السةةوق والإسةة هتالك وسةةلطة وهغةةول اينوةل، ولكةةن حيةةذر مةةن الإماكنيةةة 

 الاكمنة يف اينين للتحول اإىل مصدر للخطر والعنف يف اجملمتع.

حيافظ هابرما" عىل موقفل الفكري واملعريف كشخص "عل ين"، ولكةن  .5

( كشخص )غ  مكةرت"، secularبا الشخص )العل ين،  يفرق شش  واحض

غ  مؤمن، ل أ دري( اةاه املعتقةدات اينينيةة وحصهتةا، والشةخص )عل نةوي أ و 

نفعاليةًا ومعةاداًي secularistعل ين الزنعة،  آيةديولويج حيمةل موقفةًا اإ ( كشخص أ

 ااه اينين وحماربة املعتقدات اينينية.
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ية احملايدة ااه الزنعات اينينية والعل نيةة يؤمن هابرما" ابينوةل اينس تور .6

ويركز عىل واوي دشكيل احلكومة عىل أ س  غ  دينيةة مسةتندًا اإىل رشعيةة 

ورىض املواطنا، ولكن يؤكةد عةىل احلريةة اينسة تورية لةل داين واحلفةا  عةىل 

آخةر يةدعو اإىل علمنةة السةلطة  التعددية اينينية يف التفاعةل الإاأعةي. وبتعبة  أ

 ة ولكن يرفض التعممي الس يا  للر ية العل نية عىل مجيع املواطنا.الس ياس ي

يقدم هابرما" يف ر يتل عن "جممتع مابعد العلة ين" نقةدًا حةادًا للفرنةية  .7

ا  ساس ية لنظرية العلمنة اليت هقول بتالزم معليات حتديث اجملمتعةات مةع مسةار 

عاده عةةن احليةةاة لكاةةا. هتمةةيش اينيةةن يف احليةةاة العامةةة وصةةوًل اإىل أ فةةوهل واسةةتب

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 وأ شةاكل شة ىت هصةل اإىل التةأ    عةىل ا  انةدات الس ياسة ية 

 لدلول.

أ ن مةةن مصةةلحة اينوةل اينسةة تورية احملايةةدة أ ن هبةةدو  يةةرف هابرمةةا" .8

متساحمة ااه مجيع املصادر الثقافية اليت هغذي الوعي املعياري والتوامن املةدين. 

وعليل فاو ل يتبىن مواقف من يرفوون حوور املعتقدات اينينية يف اجملال العام 

ينينيةة يف   متامًا، ول يؤيد مواقف من يةدعون اإىل رضورة اةيل املعتقةدات ا

ماكنيةة مسةامهة  النقاشات الس ياس ية، بل خيتار املوقف الثالث اذلي يدعو اإىل اإ

اينيةةن يف اجملةةال العةةام ولكةةن ابلإسةةتناد اإىل احلجةةج العقالنيةةة وهقةةدمي الرباهةةا 

 واملربرات بلغة يفاماا امجليع.

يتبىن هابرما" احلةوار والتعةايش بةا الإاةاها اينيةا والعلة ين حةن  .9

ماكنيةةة الةةتعمل مةةن بعوةةا  الةةبعض، ورضورة "اإسةةرت  اهيجية الةةتعمل املةةزدوج" واإ

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

دعاء أ يةة سةلطة ل مةن اينيةن ول مةن ا  غلبيةة، وهنةا ية دعو اإىل فاة  العلمنةة اإ

 كعملية هدريب مزدوجة لالإااها معًا.

يركز هابرما" عىل حقيقة أ ن التسامح هو أ سا" الثقافة اينميقراطية،   .10

ولكن يؤكد يف نف  الوقت بأ ن التسامح دامئًا مسار ابااها، أ ي جيب هواجد 

مح، طرفا أ و أ ك  يف املعادةل مع رضورة واود الإس تعداد من الطرفا للتسا

مبعىن أآخر أ ن التسامح جيب أ ن يشمل ً الإااهات املمكنة )املؤمنا 

املتدينا، وغ  املؤمنا، واملؤمنا بأ داين أ خرف، والال أ دريا والعل نيا(. وهنا 

نعود اإىل املرشوع الواسع لاابرما" حول أ ساس يات ا  الالقية للنقاش العقالين 

 تورية احملايدة و قافة حقوق الإنسان.واينميقراطية التداولية واينوةل اينس  

 

 :قامئة املصادر
 :أ وًل: العربية

(. مفاوم اجملال العام: ا  بعاد النظرية والتطبيقات، جمةل 2011أ بو دوح، الاين كظ . )صيف/ 
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