معتقدات اإلنسان الدميقراطي
هابرماس واملسألة الدينية

بقلم  -ميكائيل فوسيل
ترمجة :حممد صدام
غالبا ما تولي فلسفات التنوير االهتمام للبعد الديين على مضض.
وأول موقف تتخذه فعال ،هو حتييد العقائد باسم منطق االكتفاء الذاتي
حيث ال يكون أمر الرجوع إىل اهلل ضروريا ،ال ملعرفة الطبيعة وال
للقيام بأفعال .ليس هناك غري معضالت جديدة تشجع هذه الفلسفات،
يف مرحلة ثانية ،على متلك الرموز الدينية .وجترى هاتان العمليتان
عند كانط ،ضمن منظور نقدي واحد .إنه نقد سليب بقدر ما هو ينكر
على الديانات غرور ادعاءاتها بأنها حتتل مقام األساس .غري أن هذا
النقد يصبح إجيابيا منذ اللحظة اليت تقتضي فيها معقولية بعض األحداث (بالنسبة إىل كانط “الشر
اجلذري”) استخدام رموز مل ينتجها العقل ،لكنه قادر على إدراكها .إن ما يستعصى عن التفسري ميكن
توضيحه لرمبا انطالقا من املوارد السردية والرمزية املوجودة يف أديان أهل الكتاب“ .السقوط”،
“اهلداية”“ ،الفداء” أو “النعمة” ،إنها كلها مواضيع أو قضايا مسيحية ،طاملا اعتربناها خارج اإلميان
الذي حيملها ،تستطيع أن تقرب ما سوف يبقى دوما لغزا حميرا للعقل :األصل الطليق للشر وإمكانية الرد
عليه. )1(.
يصبح االنعطاف حنو الدين ،يف العقالنية احلديثة ،ضرورة إذن بعد انتهاء احلفل ،أي يصبح ال مفر
منه عندما تالحظ األنوار بعض أوجه القصور يف مسرية العلمنة“ .الوعي مبا هو مفقود” هو بالضبط عنوان
إحدى الدراسات احلديثة اليت كرسها يورغن هابرماس على الدين( .)2ويف إطار نظرية إجرائية مثل تلك
اليت يعتمدها هابرماس ،من الضروري حتييد تعريفات “احلياة اجليدة” ،اليت تكون دوما جزئية ومعنية،
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من أجل وضع معايري حلوار يقام على أساس مبادئ العدالة .ومع ذلك ،فغالبا ما تكون هذه التعريفات
ذات منشأ ديين ،حبيث يأتي اإلميان أوال وكأنه عقبة يف طريق التواصل .غري أن الرؤى الدينية للعامل
تأخذ بعدا وجوديا (لنسميه بعد “الكلية”) يغيب دائما عن األخالقيات التعددية .إن عدم التكافؤ بني
الفلسفة الليربالية واألديان يعطي أفضلية هلذه األخرية ألن لغتها هي لغة األمل واألداء واملواساة .وهكذا،
يزيح اخلطاب الديين التجريد احلداثي عن احلياة اجليدة باسم غائية أعلى للوجود اضطر الفكر الليربالي
للتخلي عنها .وهابرماس نفسه ال ميكنه التملص من القاعدة اليت يصبح مبوجبها الدين من جديد رهانا
عندما تعاني الفلسفة احلديثة من قيودها اخلاصة .وليس من قبيل املصادفة أن أفكاره حول الديين تأخذ
مكانا ضمن مؤلف هو أيضا مكرس لنقد “المذهب الطبيعي” .وهذا املذهب يشري إىل شكل من أشكال العقل
خيتزل الكائن املوجود فيما نستطيع أن نعرفه عنه وخيتزل ما ميكننا معرفته فيما حنذق توظيفه .كان
هابرماس يعارض دائما “خروج قطار احلداثة عن السكة” ،املتجلي يف القدرة الكلية للتقنية على استخدام
خمتلف للعقل ،استخدام ليس وظيفيا بل هو تواصلي .كل شيء حيدث وكأن “إلغاء املعرفة إلفساح جمال
لالعتقاد” (كما يقول كانط) مثل أيضا وسيلة كي نتجنب اختزال العقل يف عمليات احلساب .وسنرى
حسب أي منطق غري متوقع تتعاون معا بعض اجلوانب من األديان ،حسب رأيه ،يف هذا اجملهود إلقرار
تعددية استخدامات العقل.
ولكن هذا االهتمام اجلديد يرجع أساسا إىل حكم أكثر تشاؤما حول العامل املعاصر .وإذا مل يكن هابرماس
قد أعاد استثمار الديين انطالقا من”الشر اجلذري” ،فإن وعيه املتزايد حدة مبآزق احلاضر هو الذي حفز
بالتأكيد هذا االهتمام املتجدد .منذ سنوات قليلة ،قام هابرماس بتشخيص قامت للغرب ،بسبب صعود
التطرف الديين واحتالل معايري السوق لقواعد احلياة الدميقراطية باخلصوص .غري أن هاتني الظاهرتني
ليستا متعاصرتني فحسب بل تشكالن منظومة ،ألن جتذر االنفعاالت الدينية يتغذى يف كثري من األحيان
من خيبة األمل جتاه عدم وفاء احلداثة الليربالية بوعودها .إن إضعاف املؤسسات االجتماعية ذات الصلة
بدولة الرفاهة ،لصاحل الضرورات اإلدارية الدقيقة ،خيلق اإلحباط ومطالب التضامن اليت يتم التعبري عنها
بشكل طبيعي بواسطة اللغة الدينية .وتنقص العقل اإلجرائي “إبداعية لغة تفتح على العامل وتعمل،
انطالقا من مواردها اخلاصة ،على جتديد وعي معياري بصدد التالشي من مجيع اجلهات (( .″3وتكمن
الصعوبة يف حقيقة أن مطالب التضامن تهدد بأن تأخذ منحى معاديا للسياسة (أصولي) ،وهلذا السبب
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يعمل هابرماس على إعادة إرجاع الطموحات االجتماعية والرمزية املعاصرة إىل حضن الدميقراطية .ولتحقيق
ذلك فهو يناضل من أجل قيام شكل جديد من أشكال احلوار بني الفلسفة والدين.
هذه املرافعة تتناقض مع اإلصدار األولي لنظرية «الفعل التواصلي« الذي يخضع القيم (الطائفية
والوجودية والدينية) للمعايري (العقالنية والتداولية(( .)4ولنا أن نتساءل عن إحلاح هابرماس املفرط على
نقاط ضعف العقل الدميقراطي ،مخاطرا بالتالي بإضفاء الشرعية على اجتاهات معادية للعلمانية(. )5فإذا
ما رفعت املعتقدات الدينية حول ماهية “احلياة الطيبة” إىل مرتبة املوارد السياسية ،فأي رد ميكن تقدميه
“للمدافعني عن احلياة” الذين ،خبصوص قضايا اإلجهاض أو اجلنس على سبيل املثال ،يتخذون مواقف
غري ليربالية متشددة؟ وتأتي املشكلة من أن دميقراطية ،واهنة تارخييا ،هي اليت جيب أن تنفتح على
القيم املطروحة من قبل املتدينني ،إذ من الصعب معرفة إىل أي مدى ميكن هلا استيعاب املعتقدات يف
اخلري من دون التنكر لنفسها .وقد لوحظ يف هذا السياق حتى استعمال ألفكار هابرماسية حول “ما بعد
العلمانية” “ ”postsécularismeمن قبل الالهوتيني األمريكان املنتمني ملدرسة إصالح املعرفة الذين
يدافعون عن علم إمياني وخلقي .ومنذ حلظة قبول القناعات الدينية تقديم نفسها علنا كمرجعيات بسيطة،
أفال يكسب بذلك األصوليون أنفسهم مشروعية انتظار قيام العلماء برتمجة علومهم إىل جمرد آراء ()6؟
يف الصفحات املوالية ،سنستجوب إىل حد ما حماولة انطالق هابرماس من الوضع احلالي للدميقراطيات.
إن الدافع وراء جتدد االهتمام بالديين هو حدث مل يسبق له مثيل ،ذلك أن االقرتان بني العمليات
االقتصادية امللغية للدميقراطية وصعود األصوليات من كل األديان يفسر من هنا فصاعدا بروز العقالنية
الغربية املعلمنة ،اليت ذكرها ماكس فيرب ،كسبيل االستثناء احلقيقي” ( .)7ويرجع تاريخ هذه النصوص
هلابرماس إىل بداية سنوات  ،2000يف وقت كان فيه احملافظون األمريكيون اجلدد يف السلطة وكانت
فيه أوروبا الغربية تبدو وحيدة يف الدفاع عن مقاربة علمانية للسياسة .ومنذ ذلك احلني ،فإن جناح
احلركات اإلجنيلية أو اإلسالمية يف العامل ،وحضور األطروحات األنثروبولوجية يف املناقشات العمومية،
ولكن أيضا الوعي باألزمة اليت متيز كل الدميقراطيات الليربالية ،كل ذلك عزز الشعور بأننا قد نكون
دخلنا عصر ما بعد العلمنة .هذا االعتبار الذي جيمع يف قلب الدميقراطيات بني صحوة الديين وبني
العوملة ،هو ما جيب اختباره.
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أسس دولة القانون

باستحضار “الوعي مبا هو مفقود” ،حييل هابرماس إىل احلقوقي ارنست فولفغانغ بكينفارد
Bëckenfërde

الذي يعترب أن دولة القانون تقوم على افرتاضات معيارية قبلية هي ليست قادرة على

تأسيسها وال على كفالتها مبفردها ( .)8إذ قد يكون هناك ،مرسم يف قلب األنظمة الليربالية ،نقص يف
الشرعية ال يستطيع أي شكل من أشكال التمثيل القانوني املعروفة أن يتغلب عليه .وألن القانون الوضعي
يواجه تعددية القيم ،فإنه يعكس فقط تثبيتا ظرفيا حلالة الرأي العام هو موضع تساءل باستمرار .للتصدي
حلالة عدم االستقرار هذه ،تستمر يف احلداثة نظم تفسري دينية للعامل تستطيع بفضل اتساقها ،املطالبة
والظفر مبنزلة التأسيس .ومن حيث صلتها بـ”الكلية” ،فإن بوسع األديان الرد عن “املفتقد” الذي تعاني
منه الدول الدستورية بسبب عدم قدرتها على حتديد (معنى) اخلري.
ويرفض هابرماس قطعيا حكما خميبا للظن كهذا .فحيادية دولة القانون (من حيث القيمة) وفق رأيه،
وهذا ال يزال صحيحا يف نصوصه األخرية عن الدين ،ال بد من أن تلبى من خالل النشاط الدميقراطي،
وليس عن طريق اللجوء للمعتقدات الدينية .فإذا كان القانون الليربالي ميتنع عن سن أحكام تتعلق
بالصراعات األخالقية أو الدينية ،فإن على الدستور الدميقراطي أن يستويف عجز الشرعية الناتج عن حياد
الدولة جتاه وجهات النظر املختلفة للعامل ( .“ )9ال ميكن للتوجهات االجتماعية أو االقتصادية أو
الثقافية أن تتقرر فعال على مستوى القانون الدستوري ،بل هي ختضع للمداوالت اجلارية من جانب
املواطنني .فباإلضافة إىل االعرتاف القانوني بتعددية القيم ،هناك إذن مكان ملا ال يتوانى هابرماس عن
تسميته بـ”السلطة املؤسسة” اليت يقرر الشعب عربها (ولكن بشكل مؤقت) غايات يعتزم حتديدها
للمجتمع .ليس من املؤكد كما سنرى ذلك يف نهاية املطاف ،أن يكون هابرماس قد استخلص كل ما يرتتب
عن هذا البعد التأسيسي للدميقراطية من نتائج .ولكن “الوطنية الدستورية” اليت يدافع عنها ال تظل
مقتصرة على القبول الشكلي ملبادئ جمردة .فاملواطنون ليسوا متلقني غري فعالني للقانون ،بل هم “مشرعون
مشاركون دميقراطيون” ال ينتظر منهم أن يضعوا معتقداتهم ووجهات نظرهم للعامل حتت املكيال (.)10
ليست هلذه املعتقدات والرؤى أية عالقة مبا هو ديين على وجه التحديد .ويستشهد هابرماس ،على
سبيل املثال ،بالسياسات التذكارية اليت عززت توافقا دميقراطيا حول القيم املرتبطة حبقوق اإلنسان
والكرامة اإلنسانية ،يف أملانيا باخلصوص.
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وليس من املستحيل يف شيء ،يف ظل ظروف تارخيية حمددة ،أن ينعش حدث ما ،من قبيل فضيلة
سياسية معلمنة ،جمتمعات يف مستوى ما قبل قانوني .بل جيب باألحرى أن يكون عليها الرهان لتحقيق
اخنراط إجيابي للمواطنني يف مبادئ دولة القانون .ومع ذلك ،فليس من الثابت ألا يزال هابرماس مقتنعا
جبدوى مثل تلك الفضيلة اجلمهورية العلمانية .وليس لذلك ارتباط بتطور فكره أكثر من أن يكون ذلك
حتوال تارخييا ،ألن ركيزة القيم املنبثقة عن كوارث القرن العشرين قد تآكلت إىل حد كبري يف العقود
األخرية ،حبيث أن الرهان على الذاكرة السياسية للشعوب لضمان احرتام القانون أصبح يبدو أكثر
إشكالية( .)11وبهذا املعنى ،كان هذا اإلصرار على القيم الدميقراطية ينسب يف ما مضى إىل تشخيص
احلقبة التارخيية بقدر ما كان ينسب على حد سواء إىل الفلسفة السياسية للدين .كان هابرماس واعيا بأن
التوافق األوروبي حول الدميقراطية املكتسب بعد احلرب العاملية الثانية يشكل قوسا تارخييا بات مهددا
اليوم باالنغالق .إن ذكرى النازية مثل ذكرى الستالينية ترجعان إىل الذاكرة اإلنسانية ،اليت هي بالتالي
غري معصومة ،وتقل قوة إقناعها عن نظرياتها يف الديانات الرئيسية .هلذا السبب نرى أن الفيلسوف يعتمد
أيضا على أمثلة ناجحة من الرتمجات بني اإلميان والعقل [مثل تلك اليت تقر بوجود “إنسانية على صورة
اهلل ،منقولة (جمسمة) يف الكرامة السوية واالحرتام غري املشروط اليت يستحقهما مجيع البشر(]“ ) 12
لتعزيز املعتقدات الدميقراطية يف زمن فقدان الذاكرة السياسية .إن الوعي الديين مبا هو منقوص هو كذلك
وعي مبا يثري اجلور :ألن أفعال التنديد والسخط الدميقراطية تقوم على أساس الظلم املعاش.
ال يوجد شيء ،حتى اآلن ،يطرح إعادة النظر يف النموذج التواصلي للمذهب اجلمهوري .يف واقع األمر،
ال جيوز مسبقا أن حنجر على املعتقدات الدينية الوصول إىل ساحة الدميقراطية .فإذا كانت الوطنية
الدستورية تقوم على أساس املعتقدات املتأصلة فإنها حتما تلتقي مع املعتقدات حول “احلياة اجليدة”
اليت ،شريطة اعتماد مبادئ دولة القانون ،تنتمي إىل التبادل العقالني املشروع.
وألن هابرماس ال يريد بالتالي محل املواطنني املؤمنني للوصول إىل حالة انفصام الشخصية فإنه يعرتف
حبقهم يف تقديم قناعاتهم كوسائط .إن هذا يفرتض التمييز بني مبدإ احلياد املؤسسي للدولة وبني املواقف
العمومية لألفراد أو التنظيمات املدنية (مبا يف ذلك الكنائس) .ففي نظر الفيلسوف ال تتطابق مرتبة القانون
مع مرتبة التداول الدميقراطي إال عرب “تعميم علماني غري ضروري” (واملقصود هنا يف الغالب هو النموذج
اجلمهوري الفرنسي) .وحبكم متتعها فقط بقوة تأسيسية ،فإن الدميقراطية تتقبل يف إطارها مواقف ذاتية
(حول معنى احلياة واحملظورات األخالقية وحتى اخلالص) ال ميكن تثبيت قيمتها عرب أساليب إجرائية
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حمضة .وختتلط أصوات املؤمن وامللحد يف منطقة النزاع حيث تقدم احلجج اليت ال ميكن هلا أن تدعي أي
سلطة ،ال من اهلل و ال من األغلبية .ولذلك يدعو هابرماس إىل بذل جمهود مزدوج من التنازل :من جانب
األديان بالتخلي عن “البديهيات” املعيارية اليت حيتمي بها اإلميان ،ومن جانب املواطنني الألدريني أو
امللحدين بقبول ما ميكن أن تطرحه أحيانا متطلبات ضمري متموضع ،كأسباب أو دوافع .لذلك ،جيب فهم
العلمنة كـ “عملية تدريب مزدوجة ،بقدر ما هي تلزم تقاليد عصر التنوير فإنها تلزم على حد سواء
املذاهب الدينية على التفكري يف حدودها اخلاصة (.“ )13
االهتمام بـأوضاع احلياة البائسة”

ذلك أن اعرتاف هابرماس حبق القناعات الدينية بإدراج حججها ضمن املداوالت حول العدالة
السياسية قد مت باسم “غاية ما بعد ميتافيزيقية” .فالتعارض التقليدي بني اإلميان والعقل ال يصح إال إذا
ما ادعت هاتان اهليئتان لنفسهما إصدار معرفة حصرية حول احلقيقة .إال أنه عندما يتخلى إدراك عن
املعرفة امليتافيزيقية فإنه حيجر على نفسه البت يف “األشياء األخرية” .بهذا املعنى فإنه ال أدري ،وميكن
له ،دون اإلخالل بنفسه ،اإلقرار بأن املعتقدات الدينية حتمل البعض من املضامني املعرفية .إن احلب
واالستقامة األخالقية ،ومستلزمات احلياة املشرتكة أو حتى األمل يف اخلالص تشكل عناصر احلوار
الدميقراطي على شرط عدم رفعها إىل مستويات املطلق (.)14
يذهب هابرماس بعيدا جدا -هل إىل أقصى بعد؟ -يف اعرتافه بالكنائس ورفعها إىل مرتبة الشريك
الدميقراطي الكامل .فحسب رأيه“ ،من مصلحة الدولة الدستورية أن تبدو متساحمة جتاه مجيع
املصادر الثقافية اليت تغذي الوعي املعياري والتضامن املدني”( .)15وهذا يعين أن ليس هناك حد ثابت
يقف دون امتالك جمتمع دميقراطي اليقينيات الدينية .فطاملا ظلت هذه تساهم يف تعزيز القوى احلافزة
للعقل ،فإنها تصبح من العناصر املكونة للفضاء العمومي .ويبدو أن هابرماس يعترب أنه يف حقبة ضعفت
فيها الدوافع االجتماعية املتصلة بالتضامن -مثل فعل اإلحسان ،-ميكن أن يكون استخدام املعتقدات
الدينية استبداال مشروعا هلا.
جيب أن نفهم جيدا أن هذا اللطف املعلن جتاه األديان هو مدفوع بـ”الرغبة يف تعبئة العقل احلديث
ضد االنهزامية الكامنة فيه” ( .)16ويالحظ هابرماس لدى املذهب الطبيعي املعاصر ،اختزاال للعقالنية
يف استخدامها الوظيفي تنجر عنه ،يف شكل علم “حتسني النسل الليربالي” على سبيل املثال ،عواقب
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سياسية وخيمة ( .)17وبالتالي ،فهو قريب من احلكم اليائس الذي أصدره كل من أدورنو و هوركهامير
خبصوص “جدلية األنوار” .وحيث أن تغطية البعد التحرري للفعل التواصلي احلديث قد متت من قبل
قوى التقنية وعرب منطق الوسائل ،فإن إعادة تقييم البؤر الدينية املقاومة لتوحيد العامل أصبحت ضرورية من
جديد .وهنا تكمن كل املفارقة :فكلما ازداد تشخيص احلاضر شدة وتطرفا سياسيا ،كلما أظهر -ذلك
التشخيص -نوعا من التقارب مع االنتقادات الدينية لنفس ذلك احلاضر .فلقد أصبحت مزاملة العدو
الظالمي لألنوار ممكنة وذلك منذ احلني الذي مل يعد فيه األسوأ هو ما خنشاه خارج العقل ،بل ما هو
احنراف داخلي فيه ).)18
وعلى صعيد الدوافع الدميقراطية ،ال ينفصل إعادة تقييم الديين عن جمموعة من عمليات تكون أمامها
“احلساسيات أقل تقبال لألمراض االجتماعية ،وللحياة املهدورة بشكل عام( .”)19ومن بني أسباب تآكل
الروح الدميقراطية يف الغرب ،يستشهد هابرماس بطريقة معبرة بالسياسات الليربالية اجلديدة املتوخاة على
مدى السنوات األربعني املاضية:
تقوم األسواق اليت ال ميكن يف الواقع “دمقرطتها” على غرار املؤسسات احلكومية ،باملزيد من وظائف
التعديل يف جمال احلياة ،وهي وظائف كانت إىل حد اآلن مشدودة التماسك إما عرب مسارات سياسية أو
من خالل أشكال اتصالية ما قبل سياسية (.)20
معاينة فشل الوعود االجتماعية للليربالية هو الذي حيفز االعتبار اإلجيابي للنماذج الدينية للعيش
املشرتك .فإذا كانت حياة األفراد هي اليت ترتدى من جراء تعميم املنافسة االقتصادية واستفحال الفروق
االجتماعية ،فليس من الغريب أن تظهر الطوائف الدينية بصورة متزايدة وبال غموض كمجاالت للمقاومة.
فإحساس التأثر أمام وضعيات احلياة البائسة يشكل عنصرا جوهريا لإلميان ،وهو ما يرتجم على حنو أن
التجربة املعاشة للظلم هي اليت تدفع الناس إىل طرح مسألة العدالة .إال أن األديان ،عكس الدول ،مل
تتخل عن خطابها املعياري حول املعنى الكامل للحياة ،وبالتالي فهي تبدو أفضل تسلحا منها للرد على
احتالل الوجود الذاتي من طرف معايري الرأمسالية اإلدارية .ويعتقد هابرماس بناء على ذلك أن املواجهة
احلوارية بني فكرة الدميقراطية وبني التقاليد الدينية مل تعد فظة ،فاحلاجة إليها أصبحت مفروضة على
مجيع أولئك الذين ال يريدون ترك مصري الشعوب للمواجهة بني إميان عقائدي متحجر وعقل اقتصادي
غافل عن قيوده.
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فإذا كان الدين قد عاد ،فستكون بالتالي عودته يف عامل املعايري القانونية أقل أهمية من عودته عرب
العالقة اليت يقيمها األفراد مع هذه املعايري ،وهي عالقة ال تفتأ عن االرختاء .ويرى هابرماس بوضوح تام
أن امتداد قوانني السوق إىل كامل جماالت احلياة يساهم يف حنت منافسة بني ذوات معزولة وبالتالي
مناهضة للدميقراطية .قد جييب ماركسي بأن هذا يشكل طريقة لتكريس الوظيفة اإليديولوجية للدين:
يستدعى “أفيون الشعب” هنا ملواساة املواطنني من الظلم االجتماعي.
هذا اخلطر األيديولوجي موجود ،وما ال ميكن إنكاره أيضا أن العديد من الصحوات الدينية ال تقدم
نفسها كتعزيز لدميقراطية حتتضر ،بل كبديل هلا .ومع ذلك ،فلموقف هابرماس الفضل يف إقرار أن
التغريات االجتماعية املرتبطة بالعوملة الليربالية اجلديدة ال ميكن إال أن تكون هلا عواقب سياسية .لقد
جنحت بعض الرؤى املتفائلة للتنوير إىل اعتبار احلدث الديين مفارقة تارخيية ألنها كانت تعتقد يف
التطابق الطبيعي بني الرأمسالية والدميقراطية .غري أن هذا التطابق ،على افرتاض أنه وجد أصال ،فإنه
بصدد التحلل أمام أعيننا ممهدا الطريق للمواجهة بني أشكال ساخرة من الفردانية وذوات جرحية
ليست مبنأى عن إغراء األصولية.
ال جيانب هابرماس الصواب عندما يرجع التعارض بني اإلنسان االقتصادي واملؤمن املتصلب إىل فرضية
مشرتكة هي إنكارهما للسياسي؛ غري أنه عندما يدعو إىل متلك احملتويات الداللية الدينية ،فهو يضع
خطابه يف منظور يتجاوز اإلطار األخالقي للمناقشة .وتهدف هذه األخرية إىل بناء صيغ للتوافق يف جمتمع
تسوده تعددية القيم .ولكن مع التشابك اجلديد بني الدين والدميقراطية اليت ذكرناه للتو ،يتعلق األمر
مبسألة أخرى ختتلف عن فن خلق الصيغ التوافقية .واملقصود هنا بصورة جذرية هو إحياء ما ميكن
تسميته بالوعد األنثروبولوجي للحداثة :وعد إنسان ال يضحي بالعادل يف سبيل املفيد .من وجهة النظر
هذه ،تشكل األديان يف نفس الوقت موردا وخطرا :تشكل موردا ألن تعلقها بفكرة “اخلري” يقطع مع
النفعية ،وتشكل خطرا ألن مطلق “احلياة اجليدة” ليس أقل غرابة بالنسبة لفكرة العدالة احلديثة من
الرتقية االقتصادية للفائدة .هلذا السبب جيب أن خنطو خطوة أبعد من املفهوم اهلابرماسي للدميقراطية
كي نفهم كيف يتمفصل الديين اليوم مع السياسي .ربما ال يكمن املشكل يف العالقة بني القيم ،من جهة،
واملعايري القانونية ،من جهة أخرى ،أكثر مما يكمن يف الطريقة اليت تطرح بها مسألة اإلنسان يف
دميقراطيات مل تعد تراهن على معتقدات مشرتكة.
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جتدد اخلالفات األنثروبولوجية

إن الرابط الذي يقيمه هابرماس ،كما رأينا ،بني األديان وبني فكرة “احلياة اجليدة” يسمح له بدمج
اإلميان مع منوذج حل النزاعات بواسطة املناقشة .إن ما جيد القانون نفسه مرغما برتكه معلقا (القيم
املرتبطة باختيارات احلياة اجلماعية) يوجد على مستوى املداوالت العمومية للسلطة التأسيسية .لقد جرى
تقليديا تهدين العالقة بني الدين والدميقراطية بواسطة القانون؛ ولكن هل إن اخلطابات واملمارسات الدينية
ليست إال جمرد خيارات شخصية حول قيمة احلياة اإلنسانية؟ جيب التسليم بذلك إذا ما أردنا القيام
بفعل لربالي بامتياز يتمثل يف إرجاع القناعات الدينية إىل مرتبة اخلصوصيات الثقافية .وحتت هذا الشرط،
جيد اإلميان مكانه بني املعتقدات األخرى حول ماهية “احلياة” ،ويصبح من املمكن تنظيم املواجهة
العمومية بني “رؤى للعامل” تكون متنافسة.
يرتكز هذا الشكل من إزاحة الطابع الدرامي على الديين ،رغم ذلك ،على سلسلة من فرضيات
ليربالية ،جند حتى احلكم التشاؤمي هلابرماس على احلاضر قد تركها غري مستعملة بعد :الثقة يف
الصالحيات املهدئة للقانون ،رؤية لألديان غري مسيسة ،ألنها أخالقية ،وأخريا وقبل كل شيء تفكري
حول الدميقراطية منفصل عن كل اعتبارات أنثروبولوجية .ومع ذلك ،فقد وقع إضعاف هذه الفرضيات
بالضبط بسبب التطورات املعاصرة اليت يضعها هابرماس يف صدارة إعادة تقييمه للديين .وبالفعل فأن ظواهر
العوملة املذكورة يف بداية هذه املقالة تعرض الدميقراطيات ملطالبات دينية من ذلك النوع العابر للوطين .ال
يوجد هناك حدث سياسي واحد على نطاق واسع (الثورات العربية لعام  2011هي مثال جيد يف هذا
الصدد) مل تكن له تأثريات على النقاشات الدينية داخل حدودنا .وعلى العكس ،فإن التدابري اليت
اختذت يف بعض البلدان املعنية (مثل حظر لباس الربقع يف األماكن العامة بفرنسا) أصبحت معروفة
ومنتقدة يف مجيع أحناء العامل( .اخرتاقية) احلدود هذه تضعف النموذج اهلابرماسي للوفاق ،ألن النزاعات
تقع على مستوى ليس للقانون فيه أي تأثري (حاليا على األقل) وتستند إىل تداخل وثيق بني الديين
والسياسي ،وتساهم يف إعادة طرح املطالب الدينية على صعيد أنثروبولوجي غريب عن الليربالية السياسية
(العالقات بني الرجل واملرأة ،سيادة القانون الالهوتي على القوانني الوضعية ،اخل).
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هل ميكن أن نستنتج من ذلك أهمية آنية للاهوتي السياسي؟ نعم ،مبعنى أن التأثريات االقتصادية
للعوملة ليست هي وحدها اليت جتربنا على مراجعة متثلنا للديين ،بل كذلك نتائجها على صعيد ما يسمى
عادة بـ”االيديولوجيا” .وليس متأكدا يف مثل هذا السياق أن النموذج املتعلق بإرجاع اإلميان إىل
اخلصوصيات الثقافية واجلماعية ال يزال فعاال (يف حني حيتل العقل العمومي موقع الشمول).
وكما الحظ ذلك اتيان باليبار ،تتميز األديان عن الثقافات بكونها تعارض اجملال اليومي املألوف
مبتطلبات القطع واإلصالحات اجلذرية أو حتى الثورة .إن تنسيب احلدود واألهمية اليت أخذتها اهلجرة
تظهر حدود استحضار الديين يف اجملال اخلاص :ذلك أن عوملة االيديوجليات تضعنا باألحرى يف مواجهة
“نزاعات بني مشوليات متنافسة”( .)21ومبا أن هذه الصراعات تقع يف مستوى يمكننا وصفه “بالسياسي
الشامل” ولكن دون أن يكون له قانون موحد ،فإننا ال نرى حاليا أي نوع من القرارات القانونية تستطيع
تهدئة هذه الصراعات .ومن املشكوك فيه باإلضافة إىل ذلك أنه ميكن تقديم أجوبة مقنعة يف يوم ما على
أسئلة تتعلق بـ “جوهر” اإلنسانية ،وباملذكر واملؤنث ،وبالطبيعي واملرضي.
إمنا هذا هو بالضبط نوع األسئلة اليت تطرحها وتدعي اإلجابة عنها الشموليات الدينية ،وخباصة تلك
اليت تنتمي إىل التوحيدية .فاألديان ترسم “نزاعا أنرتوبولوجيا” يف قلب اجملتمعات الليربالية ،مما يعسر
استيعاب املعتقدات كخصوصيات ثقافية( .)22ال يتعلق األمر هنا مطلقا بإقرار فشل مشروع العلمنة،
ناهيك عن املوافقة على عودة العقائد األنثروبولوجية الدغمائية داخل الدميقراطيات .إلا أن هذه التطورات
تطرح يف املقابل ،حيث يصبح التوزيع بني اخلاص والعام مثريا للشكوك ،إعادة النظر يف قدرة القانون على
حل مجيع النزاعات املرتبطة بالتشابك بني الديين والسياسي .وتتجلى هذه احلدود خاصة يف عجز
القوانني الوطنية على مواجهة اخلالفات الدينية الكامنة على مستوى األنثروبولوجيا ،واليت مل تفصل على
مقاسها ( .)23و األهم من ذلك ،هو أن هذه احلدود تشجعنا على مساءلة معتقدات اإلنسان الدميقراطي،
أي األشكال اليت يتخذها اإلميان يف السياق االرتيابي الذي فتحته اجملتمعات التعددية ،من وجهة نظر
خمالفة لوجهة نظر األخالقية اإلجرائية.
إنه من غري املشروع بالتأكيد جتميد األديان يف مفاهيم عقائدية للطبيعة البشرية .لقد وجدت حركة
نسوية إسالمية قاومت انطالقا من إميان املسلم ،استنزال املرأة إىل دور سياسي تابع .وباملثل ،ميكننا
االعتماد على النظرية اخللقية ،إما لتربير وجود اإلنسان كـ “سيد على الطبيعة” ،أو للتأكيد عن املخاطر
الكارثية املتصلة باستغالل كوكب األرض .إن من شأن الرمزيات الدينية أن تستعمل يف استخدامات خمتلفة
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مرورا باهتمامات سياسية حمددة .غري أنه مهما كان من أمر فإن هذه الرمزية تتمفصل بطريقة فريدة مع
الدميقراطية احلديثة .فبإعالن انتمائه إىل متطلب أنثروبولوجي “كلي” يطالب الدين لنفسه مبقام يفوق
املقام الثقايف .وحتى عندما حيث على اخلالص بأقل نسبة من حثه على قواعد “احلياة الطيبة” ،فإنه
يفعل ذلك باسم فهم إمجالي للمجتمع ولإلنسان يقطع مع الشك الدميقراطي املتعلق باألشياء األخرية .وكرد
فعل على مثل تلك الرؤية “الكلية” ،غالبا ما تلجأ الدميقراطيات إىل إغراء ترمجة مبادئها اخلاصة يف
عبارات مكينة وإجراءات قمعية .وبهذا املعنى ،فإن العوملة ليست جمرد ظاهرة اقتصادية ،بل أيضا فرصة
للوعي بالعالقة املعقدة بني ما هو غري قابل لالختزال يف الدين؛ الذي ميكن اعتباره كاندماج األنثروبولوجي
يف الالهوتي وبني ما هو خاص بالدميقراطية.
ال ينبغي ،مع ذلك ،أن نستنتج تعارضا ثنائيا بني التطرف الديين والتشكك الدميقراطي .يف مقطع
شهري ،الحظ كلود لوفور بشكل ملغز “أن كل ما يذهب يف اجتاه اللزوم أو الكمون ( )immanenceيذهب
يف اجتاه التعالي .”) )24إذا كانت الدميقراطية احلديثة تقوم بعملية إخراج “للمكان الفارغ للسلطة” ،أي
بالفصل بني املعرفة والقانون والسلطة ،فألنها قطعت مع املفاهيم التقليدية للاهوتي /السياسي اليت تعطي
للسلطة أساسا متعاليا .ولكن كل إضعاف يف نفس الوقت للدميقراطية يثري جتديدا ملخياالت الوحدة.
فعندما ينظر للمكان الفارغ كنقص،
فإن تعارض املصاحل بني خمتلف الطبقات والفئات ،ولكن أيضا ،وهو ليس بأقل من ذلك ،تعدد اآلراء
والقيم واألعراف أو العشائر ،وكل ما يشري إىل جتزئة الفضاء االجتماعي ،وحدوث تغاير ،كل ذلك يضع
انهيار الشرعية حمل االختبار (.)25
وجيري تنشيط اجملال الديين حول نقاط فشل الدميقراطية ،عندما يسعى اجملتمع إلعادة بناء كيانه
بقطع النظر عن االنقسامات اليت تشقه.
نفهم إذن ملاذا يقرتن كل غزو يف جمال اللزوم يعين يف الوعي بأن اجملتمع الدميقراطي مؤسس على ذاته
مع الرغبة يف إدراج شكل من أشكال الوحدة اليت تفلت من التقسيم االجتماعي ،ألنها متعالية .هذا ال
يعين أن املؤسسات الدميقراطية ،على الرغم من املظاهر اخلارجية ،ال تزال حمددة بواسطة الديين .هذه
املراوحة بني اللزوم والتعالي تربز باألحرى عدم االستقرار امليداني للمجتمعات املعلمنة.
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لقد سقطت هذه األخرية يف انفتاح ليست من صناعه ( :”)26فاألديان قادرة على إدراج هذا الفرق من
خالل الرجوع على سبيل املثال إىل قانون سحيق ،إىل سلطة املوتى أو خالص النفوس .وبعبارات أكثر
بساطة ،تكون األديان أعرق من الدميقراطية (احلديثة) ،ليس فقط مبعنى تارخيي ،بل ألنها تعطي للوحدة
االجتماعية مقروئية هي غائبة يف اجملتمعات التعددية .تضع عوملة النزاعات األيديولوجية الراهنة أمام
أعيننا هذه األسبقية الرمزية للديين اليت ذكرنا بها سابقا لو فور .وتواجه الدميقراطيات اآلن خطابات،
حتى وإن كانت آتية من “مكان آخر” ،فإنها تسائلها حول ما هو أكثر محيمية عندها :ثقافة صراع
مقرونة بتوهم حلها األمثل.
بإمكاننا ،انطالقا من هذه املالحظات ،أن نعود إىل عبارة “الوعي مبا هو مفقود” .يكون هابرماس على
حق عندما يقول أن املقصود من العمليات الدميقراطية للحوار هو ملء هذا النقص ،وبأننا نعيش أزمة سلطة
تأسيسية تفسر عودة املوضوعات الدينية يف النقاش العام .وهو على حق أيضا عند التأكيد على أهمية
القانون يف تسوية الصراعات ،وخاصة عندما تدعي هذه األخرية االنتماء ملصدر الهوتي .وهو على حق
أخريا عند اللجوء إىل العلمنة املفتوحة حيث يرفض اجلمهوريون العلمانيون ،وليسوا دون الدينيني ،رفع
معتقداتهم إىل مرتبة املبادئ املطلقة .غري أن الفصل بني املعايري الكونية (للقانون) وبني الثقافات
اخلصوصية (الدميقراطية) ال يستنفد املشكلة ،ألن الدميقراطية احلديثة يف عمقها خمدومة بالوعي مبا هو
مفقود ،أي بـ”حيز” تعطي فيه السلطة لنفسها سلطانها أو تفويضها اخلاص .فإذا كانت املالئمة بني
الدميقراطيات احلديثة واخلطاب الديين على غاية من الصعوبة ،فألن هذا األخري يقول شيئا ما من رغبة
األوىل بل وأيضا باستحالة تلبية تلك الرغبة دون التنكر لذاته.
ما الذي ينبغي استنتاجه من هذا “النقص” الرمزي الذي يرهق اإلنسان الدميقراطي وجيعله عرضة
للمعتقدات؟ قبل كل شيء ما يلي :يف سياق ال نستطيع أن نتوقع فيه من القانون أن حيل النزاعات
املتعلقة مبا “هو أساسي” ،جيب االعتماد على القدرات املشرتكة للدميقراطيات واألديان ملواجهة عدم
يقينها اخلاص.
من جانب الدميقراطية ،هذا حيتم قبول االختالفات بدل الرد عليها على الطريقة التسلطية للقيم .ميكن
لنا أن نقدم الكثري لألخالق اجلمهورية ،لكن عدى ادعاءنا احتالل فراغ السلطة ،الذي تقوم الدميقراطية
بعملية إخراجه .ومن جانب األديان ،ال ميكن للمرء أن ينتظر الكثري من قبوهلا ملتطلبات احلياد اخلاصة
بدولة القانون ،ذلك أنه ال ميكن أن ينبثق أيضا اعرتاف بعدم يقينها اخلاص إال من داخل ذواتها ،أي
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 إن ما يعد باملصاحلة بني الدين والدميقراطية هو عكس حتييد الالهوت، وبعبارة أخرى.بتعميق إميانها
. ألنه يوجد حد يكون فيه اخلطاب حول اهلل غري قابل للرتمجة إىل تقييدات على البشر أو احلياة،متاما
 فإن كل دين جيد الفرصة إلعادة الربط، حيث ال يكون سياسيا،وباكتشافه لنفسه هلذا احلد من خطابه
.من جديد مع عدم اليقني املتعلق بعقائده اخلاصة
Bourgogne
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