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هذا الكتيب حمارضتان ألقامها يورغن
هابرماس وجوزف راتسنغر يف
األكاديمية الكاثوليكية بمقاطعة بايرن األملانية.
وقد نُرش باللغة األملانية سنة  2012بعنوان
ديالكتيك العلامنية حول العقل والدين حتت
إرشاف مدير األكاديمية الكاثوليكية فلوريان
شولر (.)F. Shueller

ين ّبئ سياق هاتني املحارضتني بأن جدل العقل
أمرا مستجدّ ا يف الثقافة الغربية
والدين ال يعدّ ً
الراهنة باعتبارها انفتحت عىل مراجعات جذرية
ملرتكزات العقالنية الغربية نفسها يف إطار ما
ُيعرف بتيارات «ما بعد احلداثة» ،إال أنه مل يكن

بمستوى ّبي مثلام بدا عليه األمر يف هذا الكتيب.
إن مقاربة الفيلسوف هابرماس والكاردينال
راتسنغر املعروف بالبابا بندكتُس السادس عرش
جلدلية العلمنة جمدية كذلك بالنسبة إىل البلدان
متر بمرحلة انتقال ديمقراطي؛ إذ أثبتا
العربية التي ّ
كالمها حقيقة أن الفكر ّ
اخللق قادر عىل جتسري
الفجوة مهام اتسعت بحيث إن من املمكن أن
تفصل بني املنتمني إىل جمال تداويل واحد أو بني
غريهم ألسباب ثقافية أو سياسية .ومل يكن ذلك
ليتم لو مل يكن املحارضان متش ّبعني بمجاليهام
البحثيني ،ومنفتحني عىل اختصاصيهام بعيدً ا عن
مرشوطية االختصاص الض ّيق.

* أستاذ باحث يف مركز الدراسات اإلسالمية يف القريوان (جامعة الزيتونة) .دكتور يف اللغة العربية وآداهبا.
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تفرض موضوعات الكتيب وإشكالياته إعادة
التساؤل عن مدى نجاعة الدولة الديمقراطية
الغربية احلديثة واملعارصة يف ضامن كرامة
اإلنسان ،أكان داخل جماله احلضاري أم خارجه،
يف عالقتـه بغيـره من الـمجتمـعات األخرى،
وال س ّيام تلك التي تعدّ يف املخيال األورويب أطرا ًفا
هامشية ،وهو ما ُيفيض إىل إعادة النظر يف مدى
قدرة القوانني الوضعية عىل ضامن قيم التضامن
والسالم العاملي.

بام أن احلوار هو يف األساس بني عاملني متمكّنني،
يتطرقا إىل ثنائيات معرفية
فإنه كان منت َظ ًرا أن
ّ
عديدة مت ّثل عمق اإلشكاليات املطروحة
وجوهرها ،مثل ثنائية العقل والدين ،والسياسة
واألخالق ،والواقع واملخيال ،والفكر واملامرسة،
والترشيع والواقع ،واملركز واهلامش ،واحلداثة
تتنزل إعادة طرح تلك
وما بعد احلداثة...
ّ
الثنائيات التي هلا تاريخ طويل يف املنظومة الفكرية
الغربية وغريها منذ عرص الفلسفة اليونانية
يف سياق تصحيح مسار احلداثة ال إلغائها أو
«تبديعها» ،وهذا يعني أنه نقد من داخل احلداثة
الغربية باآللية النقدية نفسها ،أي العقل الذي
يقوم بوظيفتني مزدوجتني يف آن م ًعا ،فهو يراجع
مقوالته ،مثل مقولة الذاتية ومقولة العقالنية
نفسها ومقولة التارخيانية ،كام يسعى يف الوقت
نفسه إلدراج القناعات األخالقية والدينية التي
من املمكن أن تساهم يف ترشيد احلداثة ضمن
املوسعة.
دائرته ّ

يتم ّثل املحور العام الذي يربط عنارص هذا
الكتيب يف البحث عن السبل املمكن اقرتاحها
للرقي اإلنساين ،وتعزيز التضامن العاملي ،بام حيفظ
كرامة الكائن البرشي مهام تكن هويته الدينية
واحلضارية .لذا يمكن إدراج هذا الكتيب ضمن
«اسرتاتيجيا التأسيس» (ص  .)48وقد حرص ّ
كل
واحد من املحارضين يف مداخلتيهام اللتني تُعتربان
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الفصلني الكبريين للكتيب ،عىل طرح وجهة نظره
بطريقة منهجية متّسقة وبأسلوب واضح خيلو من
الغلو والتك ّلف والتعقيد ،وهو أمر منت َظر باعتبار
أن طبيعة املحارضة تفرض عىل صاحبها اإلجياز
والبالغة والد ّقة والتبسيط كي ال يضجر املتل ّقون
خلطابه وجيفلوا منه.

تُعترب مداخلة هابرماس املوسومة بـ«األسس
القبل السياسية للدولة الديمقراطية القانونية»
امتدا ًدا يف مستوى مضامينها ملا ُعرف به
هابرماس من نقد للعقل األدايت والعقالنية
انفتاحا
املجردة ،ودعوة إىل عقل تواصيل يفرتض
ً
ّ
إبداع ًيا عىل مجيع العنارص املمكنة مسامهتها يف
توسيع دائرة أفقه ونظره اجتنا ًبا للتقنية واألداتية
التي تُغرق اإلنسان يف االختزالية واجلزئية
والتش ّيؤ( .)1وقد تسنّى هلابرماس إقامة نظريته
يف األخالق والتواصل بعد أن مجع فكره النقدي
بني فلسفة اللغة ونظرية العلم والتحليل النفيس
والتأويليات الذاتية والتارخيية ،وغريها من
املكتسبات املنهجية واملعرفية (. )2

وحد العامل؟
أما حمارضة راتسنغر املوسومة بـ«ماذا ّ
حرة» ،فهي
احلرية املا قبل السياسية لدولة ّ
أسس ّ
ال تقل قيمة عن حمارضة هابرماس ،بل إهنا تُعترب
التطور الذي وصل
مهم لقياس حجم
ّ
مؤشا ًّ
ًّ
إليه اخلطاب الديني يف الغرب ،وما غنمه من
مكتسبات معرفية ومنهجية نتيجة تفاعله مع
الفكر العلامين()3؛ إذ انبنت حمارضة راتسنغر عىل
ٍّ
متش منهجي أكاديمي يتمحور حول مخسة عنارص
«أو ًل النداء إىل االلتقاء
مرتّبة تقري ًبا كام ييلّ :
والتعاون بني العقل واإليامن ،ثان ًيا التحدّ يات
اجلديدة التي تواجه اإلنسان ،ثال ًثا فكرة احلق
كحق عقيل ،راب ًعا التعدّ د الثقايف كفضاء
الطبيعي ّ
خامسا العقل واإليامن
الرتباط العقل واإليامن،
ً
مدعوان لتنظيف وإشفاء بعضهام البعض» (مقدّ مة
املرتجم ،ص .)32
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يطرح هابرماس وراتسنغر عد ًدا من القضايا
تتنزل ضمن اإلشكاليات الراهنة
املهمة التي ّ
للحضارة املعارصة .ومها من هذا املنظور حيرصان
حرصا ب ّينًا عىل تقديم مقاربة كونية متكاملة تتعدّ ى
ً
املجال التداويل األورويب لتشمل بقية الثقافات
(اإلسالمية واهلندية والصينية .)...وسنحاول يف
ما ييل اإلحاطة بمجمل تلك القضايا يف حدود ما
يتّسع له جمال التقديم ومداه.

الدولة الحديثة
ومفارقة الواجب والحاصل

حيا بوجود «خيبة أمل»
يقر املحارضان
إقرارا رص ً
ً
ّ
(ص  )79 -54ما انفكت تتفاقم ،بعد أن ساد
االعتقاد عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية أن
البرشية استوعبت الدرس ،وأهنا متجهة إىل حل
مشكالت الفقر واألمية والتلوث البيئي .إزاء هذا
الوضع الراهن ،كان ال بدّ أن ُيعاد طرح التساؤل
عن األسباب العميقة هلذا الوضع الذي كان ُينتظر
فيه من الدولة احلديثة ،التي انبنت عىل أسس
عقالنية ودستورية باعتبارها «حقيقة مطلقة» ،أن
ترفع شعارات ذات مدلوالت قيمية كونية ،فإذا
هبا تنحرف عن تلك املقاصد واألسس األنوارية،
أكان داخل جماهلا الثقايف الغريب اخلاص أم خارجه.

يقدّ م املفكّران أمثلة هلذا «التحديث املنحرف»
(ص  ، )53فيشري هابرماس إىل أن عالقة السلطة
السياسية بالقانون الوضعي غال ًبا ما تكون عالقة
ُملتبسة ،يتم فيها استعباد سلطة الدولة ال وفق إرادة
املواطنني وتط ّلعاهتم وإنّام وفق توازنات ومصالح
ومطامح خاصة بـ«الطبقة السياسية» وغريها من
ويفرق هابرماس
ّ
املوجهني هلا واملتعاونني معهاّ .
املكونة ()Constitué
يف هذا السياق بني الدولة
ّ
والدولة الدستورية ( ،)Constitutionnelمؤ ّم ًل
صوغ «اسرتاتيجيا تأسيسية» (ص ُ )48يعاد فيها
االعتبار إىل حقوق اإلنسان املعنوية والدستورية
واملادية (ص .)48
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يستند هذا الشك اهلابرمايس يف قدرات الدولة
الدستورية احلديثة (ص  )46إىل حقائق اجتامعية
حتول املجتمع
وأخالقية وحضارية ،أبرزها ّ
إىل «مونادة - Monedaوحدة  -ال تفكّر إال
يف نفسها ويف مصاحلها ،وال ترى إال حقوقها
الذاتية التي تشهرها كسالح يف وجه اآلخرين»
(ص  .)55وتراجع سلطة الرأي العام واسترشاء
اخلصخصة و«سلخ املواطن عن السياسة» (ص
 ...)55وهو ما أفىض إىل هتميش أهم قيمة من
تصور الدولة الديمقراطية.
القيم التي انبنى عليها ّ
شعارا
تتم ّثل تلك القيمة يف العدالة التي أضحت
ً
أكثر من كوهنا واق ًعا ،وهو ما يعني أن النظام
الديمقراطي الليربايل بصدد تقويض نفسه آل ًيا
جمرد فرضية وإنّام
(ص  .)53وليس هذا املعطى ّ
هو حقيقة صاغها الواقع؛ فام دام اإلنسان الذي
راهنت علية الفلسفة العقالنية الغربية واعتربته
مقياس األشياء مجي ًعا بصدد خسارته قيمته
وحتوله إىل «سلعة» ضمن دائرة التشيئة ،فإن ما
ّ
يتحدّ د به جوهر اإلنسان أضحى بدورة حمل ريبة
وتساؤل ،نعني أن العقل الذي لطاملا حتدّ د به
جوهر اإلنسان انحرص يف دائرة ض ّيقة ال تتعدّ ى
صيه ً
عقل أدات ًيا
التنفيذ واإلجراء ،األمر الذي ّ
له وظيفة تقنية حمدّ دة ومنحرصة يف تلبية احلاجات
الذاتية يف رضوب من األنانية والسطحية ،وهو
أمر يتناقض متا ًما مع اهلدف من تأسيس الدولة
الديمقراطية احلديثة التي كانت غايتها األساسية
توسيع نطاق سعادة اإلنسان والرت ّقي يف مدارج
الكامل.
ً
أشكال أخرى من أشكال
أما راتسنغر ،فيضيف
مفارقة الدولة احلديثة .ويبدو أن اسرتاتيجيته
اخلطابية تقوم عىل حماولة نقد أسس مرشوعية
الدولة احلديثة بالتشكيك يف مدى فعالية االحتكام
إىل قرار األغلبية .وقد اص ُطلح عىل وصفها بـ«لعب
األغلبيات» (ص  ، )70من ّب ًها إىل أهنا تكون يف كثري
من األحيان سب ًبا يف انخرام العدالة ،واستحداث
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نسميه
الترشيعات اجلائرة ،وصناعة ما يمكن أن ّ
«دكتاتورية األغلبية».

خيتزن املوقف الراتسنغري املذكور آن ًفا موق ًفا
سلب ًيا من النظام الليربايل باعتبار أن رشعيته،
رشعية األغلبية ،مشكوك يف جدواها .وهذا
ربرات أخالقية
املوقف السلبي ال يستند إىل م ّ
كام كان الشأن عند املفكّر القانوين كارل شميث
( )C.Schmittالذي اعترب النظام الديمقراطي
قائم عىل «النفاق السيايس»( ،)٤وإنّام
الليربايل ً
العتبارات تارخيية وواقعية مستقاة من التجربة
التارخيية للدولة الغربية احلديثة واملعارصة.

إذا كانت الرسالة األساسية للنظام الليربايل
الديمقراطي حتمل مضمونًا إجياب ًيا مرتب ًطا
بواجبات «الرجل األبيض» املتمدّ ن جتاه بقية
الشعوب واألمم «املتوحشة» من إعامر ومتدين
وتعصري ،فإن راتسنغر يؤكّد فشل النظام الليربايل
يف رسالته احلضارية ،بل ذهب إىل حدّ تفنيد مقولة
حمم ًل إياها
كونية الثقافة األوروبية (ص ّ ،)39
مسؤولية األرضار التي حلقت باإلنسان األورويب
جراء اهتزاز مكانته لدى الشعوب األخرى،
ّ
باعتبار أنه أضحى عنوانًا للغطرسة والعنجهية
والطغيان ،وما ترتّب عن ذلك من ردات أفعال
تلك املجتمعات املغلوبة للدفاع عن نفسها وعن
ما تعتقده من قضايا عادلة (ص .)79

حدود القانون الوضعي
وأزمة العلم األخالقية
ترتبط إشكالية الدولة والقانون والعلم بعضها
ببعض ارتبا ًطا جدل ًيا إىل حدّ وقوع التباس ربام
وأيام النتيجة .وهذا
يف التمييز بني ّأيام السبب ّ
ناجم عن أن الوعي النقدي لكال املحارضين
متأسس عىل أرضية نظرية متامسكة ،نواهتا
ّ
مراجعة املفاهيم بدل االنرصاف إىل مسايرة
الوقائع ومتابعتها.
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يتفق هابرماس وراتسنغر يف اإلقرار بأن أزمة
الدولة الديمقراطية عميقة وحتتاج إىل حلول
جذرية؛ إذ ثبت أن تقنني القوانني غري كاف لتنشئة
حتول الترشيع من
املواطن احلقيقي وتربيته .فقد ّ
استباق حلركة املجتمع إىل مسايرة وترشيع ملا هو
كائن من احلاالت والوقائع( ، )٥وبذلك فقد القانون
املوسعة إىل صيغة «تقنية» ض ّيقة
صيغته الترشيعية ّ
ال تتعدّ ى املنع والزجر .يقدّ م هابرماس مثال حالة
قادرا عىل منع اإلنسان من عدم
يكون فيها القانون ً
إحلاقه الرضر بغريه ،لكنّه ال يمكن أن يلزم ذلك
اإلنسان نفسه عىل االلتزام بقضية ما وبذل النشاط
ألجلها ،بل ال يستطيع حتّى فرض املشاركة
يف االنتخابات التي تعدّ من أبجديات العملية
الديمقراطية ك ّلها (ص  .)51 -50ويشري راتسنغر
إىل إمكان االستفادة من جتربة اإلغريق يف ميدان
القانون والترشيع ،ال عىل أساس إعادة تقليدها،
وإنّام باستيعاب مغزاها وأبعادها؛ فاإلغريق حينام
وصلوا إىل مرحلة ما عادت فيها قوانينهم مستجيبة
لتط ّلعاهتم ومستجدّ اهتم عمدوا إىل س ّن القانون
الطبيعي النابع من كينونة اإلنسان (ص .)74

إن هذه النزعة األخالقية الثاوية يف خطاب
اخلطيبني تتحكّم كذلك يف موقفهام من العلم،
وخصوصا العلم البيولوجي بالنسبة إىل رجل
ً
الدين راتسنغر؛ إذ ُيزم بأن مضار «االختيار
اجليني» (ص  )74أكثر من نفعه ،ويعدّ ّ
تدخ ًل
غري أخالقي يف طبيعة اإلنسان الفطرية ،وهو ما
دوامة من
هيدّ د وجود اإلنسان نفسه بالدخول يف ّ
االهتزازات النفسية والسلوكية واالجتامعية التي
من املمكن أن تُفيض إىل انقراض اإلنسان .ويذكّر
راتسنغر هابرماس واحلارضين معه بالكوارث
التي تس ّبب فيها اخرتاع القنبلة النووية وتداعياهتا
من تسابق حمموم عىل التس ّلح ،وخماوف من
وصول أسلحة الدمار الشامل إىل أيدي اجلامعات
«اإلرهابية».
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يعني ذلك كله أن األزمة احلضارية املعارصة
أخالقية باألساس حتّى لو اختذت يف غالب
األحيان طاب ًعا ماد ًيا .من هنا ،فإن السبيل األقوم
لتجاوزها ال يكون إال من العنوان األخالقي
نفسه .وقد ذهب هابرماس إىل حدّ ربط العدالة
التي هي «أم الفضائل» بأسس أخالقية حمتكمة
إىل قيم التضامن .يقول يف ذلك« :يقوم التضامن
بني أفراد مجاعة سياسية ما ،حتّى وإن كان هذا
جمر ًدا فقط ،عندما يكون
التضامن قانون ًيا تضامنًا ّ
مبدأ العدالة مضمونًا يف الثقافة القيمية /األخالقية
هلذه اجلامعة» (ص .)53

الدولة والحداثة والدين
ومشكلة اإلرهاب
إذا كان هابرماس قد أوضح االنعكاسات
اخلطِرة للتحديث املنحرف عىل مستوى ال ُّلحمة
االجتامعية بني املواطنني (ص  ،)53فإن راتسنغر
قد أملع إىل ما تس ّببت فيه سياسة الغرب اخلاطئة
عىل مستوى السالم القومي والدويل .وقد اتسمت
إشارته إىل قضية اإلرهاب بالعمق ،إذ حرص عىل
النفاذ إىل معنى اإلرهاب نفسه يف عيون دعاته،
فأشار إىل أن رسائل بن الدن التحريضية تعدّ يف
نظر صاحبها وأتباعه ر ًّدا عىل سطوة غربية تنتهك
«حقوق اهلل» ّأو ًل وحقوق املجموعة الدينية
اإلسالمية التي ينتمي إليها أولئك «اإلرهابيون»
ثان ًيا  .من هنا ،فإن الغرب إذا ما أراد ً
فعل معاجلة
يتوجب عليه إجياد
هذه القضية معاجلة حقيقية،
ّ
ّ
حل ألسباهبا العميقة بدل االكتفاء بالتهديد
والوعيد واستخدام القوة .وين ّبه إىل أن اإلرهاب
«مرضا جديدً ا لإلنسانية» (ص  )71يفتك
أضحى
ً
والتكهن بحدود
باإلنسانية ،ومن الصعب رصده
ّ
عدواه .وسوف يكون خطره «بمنزلة إبادة» إذا ما
نجحت املجموعات األصولية يف امتالك أسلحة
الدمار الشامل (ص .)72-71

التصور الراتسنغري لقضية اإلرهاب
يقارب هذا
ّ
مقاربة املفكّر املغريب طه عبد الرمحن الذي انفرد
بتمييزه بني أنواع متعدّ دة من اإلرهاب ،منها
«إرهاب املضطر وإرهاب املختار ،وإرهاب الفرد
وإرهاب الدولة ،واإلرهاب اخلفي واإلرهاب
اجليل ،واإلرهاب املادي واإلرهاب املعنوي،
واإلرهاب الدائم واإلرهاب العابر»( .)٦وال مراء
يف أن هذا التمييز بني هذه األنواع ينم عن وعي
صاحبه بتقاطع عوامل خمتلفة يف تشكيل ظاهرة
يروجه اإلعالم الغريب
اإلرهاب ،عىل خالف ما ّ
تصورات سطحية ال يمكن أن
وحتّى العريب من ّ
تفيد يف معاجلة القضية بقدر ما يمكن أن تفاقمها،
وهو ما حيدث حال ًيا يف مناطق متعدّ دة من العامل،
وال س ّيام العامل العريب.

األخالق والسياسة
من القطيعة إلى التواصل
إذا كانت املكياف ّلية قد أعلنت أن ال سبيل إىل إدارة
التحرر
شؤون السياسة وإحكام قبضتها من دون
ّ
من الضوابط األخالقية واملعنوية ،باعتبار أن
مثل هذه التم ّثالت قد تكون من عنارص ضعف
السلطة السياسية وانخرام عقدها( ،)٧فإن فلسفة
وخصوصا مع مدرسة فرانكفورت
املابعد حداثة،
ً
مم ّثلة يف هذا السياق هبابرماس ،قد انتبهت إىل أن
التصور مبالغ فيه ،وهو من أسباب تأكّل
هذا
ّ
الدولة الدستورية احلديثة وانزياحها عن الغايات
املرسومة هلا.
يدعو هابرماس يف هذا املضامر إىل رضورة
اغتناء القوانني الوضعية بالتم ّثالت األخالقية
لكي تكتسب فعالية ومردودية إجيابية ،ال
عىل مستوى التطبيق التقني للقوانني وإنّام
عىل مستوى حماولة إيقاظ الضمري الفردي
واجلامعي (ص  .)49وال يقدّ م لنا هابرماس
وال راتسنغر ،الذي يشاطر حماوره فكرة «ختليق
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السياسة» ،ولو ً
مثال واحدً ا عن كيفية إدراج
التم ّثالت األخالقية ،أكانت دينية أم وطنية
ّ
فكل ما حياوالن
ضمن القوانني الوضعية،
تأكيده هو اإلحلاح عىل التأثري اإلجيايب لألخالق
بمفهومها املتكامل يف تشكيل «تضامن شعبي»
(ص .)52

بيد أنه جيب أن ننتبه إىل أن األخالق التي يدعو
إليها هابرماس أخالق تواصلية مبنية عىل
أساس أنثروبولوجي مقرتن باللغة( ،)٨وهو ما
يدعو إىل التذكري بأن العملية التواصلية نفسها
أو ًل
من منظوره ال تتم بصورة آلية وإنام تشرتط ّ
وأساسا حسن التفاهم والتفاعل بني أطراف
ً
العملية التواصلية ،بمعنى أن يكونوا مجي ًعا
راغبني يف التواصل واحلوار بواسطة أفعال
لغوية( ،)٩وهي عملية افرتاضية أكثر من كوهنا
عملية واقعية.

العقل واإليمان
من التصادم إلى التفاهم
ال تندرج دعوة هابرماس وراتسنغر إىل إقامة
عالقة تكاملية بني العقل والدين ضمن الدائرة
التقليدية التي امتدت إىل مشارف العرص احلديث،
ضمن ما كان ُيعرف يف الثقافة الدينية بام بني
تصور
احلكمة والرشيعة من اتصال ،وإنّام ضمن ّ
جديد لـ«الوعي ما بعد العلامين للمجتمع» (ص
موسع
 ،)32بمعنى أنه مراجعة نقدية وتطوير ّ
نقضا
للعلامنية ،وليس -كام قد يتبادر إىل الذهن ً -
للعلامنية .وهي هبذا املعنى دعوة إىل توسيع العقل
لينفتح إجياب ًيا عىل ّ
ويوسع أفقه يف
كل ما يغنيه
ّ
إطار تعدّ دية ثقافية وعالقة تواصلية ،أكانت بني
التصور
الذات ووعيها أم غريها .ولئن كان هذا
ّ
يقودنا إىل التساؤل عن مدى صحة حتديد جوهر
اإلنسان بالعقل ،باعتبار أن العقل يف هذه احلالة
حمتكم إىل األخالق ،وهو ما قد يعني أن ما
بدا
ً
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حيدّ د جوهر اإلنسان هو األخالق ال العقل ،فإن
هيمنا يف هذا السياق هو إقرار هابرماس بإمكان
ما ّ
وقوع الفلسفة يف اخلطأ ،بل استعدادها للتع ّلم
«يتأسس هذا االحرتام
من الدين .يقول حرف ًيا:
ّ
الذي يميش يدً ا يف يد مع امتالك احلكم العقيل
عىل احرتام الشخص واملخلوقات ،التي تستلهم
عمقها وهويتها من قناعات دينية .وال يعترب
االحرتام ّ
كل يشء هنا ،ذلك أن للفلسفة أسبا ًبا
حتتّم عليها أن تكون مستعدّ ة للتع ّلم من الوحي
الديني» (ص .)57
بيد أن دعوة هابرماس إىل هدنة مع الدين يتم يف
ضوئها التعاون املتكامل مرشوطة بضوابط ،من
يتوجب عىل «أهل الدين» أن يصقلوا
مهها أنه
ّ
أ ّ
وعيهم الديني ،وينسجوا خطا ًبا متناس ًقا لتنجح
عملية االستفادة بنجاعة ..من بني تلك الضوابط
رضورة أن يقطع «أهل الدين» مع مزاعم احتكار
والتصورات الشمولية لإليامن ،واحلق يف
التأويل،
ّ
مهمة تر ّددت بصفة
السلطة ،وهي ثالثة عنارص ّ
ضمنية يف الفلسفة الكانطية وأعاد هابرماس
إليها مفعوليتها املعارصة ،وهو ما يعني أن الدين
مكونات البنية االجتامعية
مكونًا أساس ًيا من ّ
يكون ّ
والتواصلية.
يثمن مواقف هابرماس
أ ّما راتسنغر ،فإنه ّ
بخصوص دعوته إىل أن يراجع العقل مقوالته
املرتسخة يف شبكة من
ليكتشف جذوره الدينية
ّ
املفاهيم املعيارية ،مثل «املسؤولية واالستغالل
والتحرر والتجديد»..
والتاريخ والتذكّر والرجوع
ّ
(ص  .)58لذا يتخذ موق ًفا إجياب ًيا من الفلسفة،
متأسس عىل أرضية معرفية صلبة ال
وهو موقف ّ
جمرد جمامالت أدبية أو توافقية .ويبدو راتسنغر
ّ
ً
شامل عىل آخر
يف هذا املضامر م ّطل ًعا ا ّطال ًعا
التيارات الفلسفية النقدية يف موقفها املسؤول من
أزمة احلضارة املعارصة (ص .)68
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واجبات الفيلسوف المعاصر
والمثقف الديني
تقوم مداخلتا هابرماس وراتسنغر شاهدً ا عىل
ما ُيمكن أن يؤ ّديه املفكّر جتاه جمتمعه واإلنسانية
قاطبة ،أكان فيلسو ًفا أم «عامل دين»؛ إذ اشرتك
املحارضان يف «حتديث الوعي العام» (ص
 ،)68ولفت النظر إىل أن من أخالقيات العلامين
احلقيقي أال ينظر بدونية إىل غريه من املناظرين
واملخالفني له من أصحاب التم ّثالت األخالقية
والدينية ،بل ينبغي له أن يساهم يف توضيح تلك
التم ّثالت وصوغها ليسهل تقييمها واالستفادة
ّ
الكل،
منها يف إطار عقل تواصيل يستوي فيه
دائم عىل إمكان االستزادة واالتساع.
ومنفتح ً
حيق للمواطن العلامين طاملا
يقول هابرماس« :ال ّ
أنه يقدّ م نفسه يف دوره كمواطن ،ال أن ينكر
للتصورات حول العامل ،وال
الصحة املركّبة
ّ
ّ
حرمان املواطن املؤمن من ح ّقه يف التعبري بلغة
دينية وطرح مواضيع للمناقشة عموم ًيا .ويمكن
للثقافة العلامنية الليربالية أن تنتظر من املواطن
العلامين أن جيتهد من أجل ترمجة الدراسات
الدينية املبهمة إىل لغة عمومية واضحة بالنسبة
إىل اجلميع» (ص  .)63 -62واختتم هابرماس
حمارضته هبذه الفقرة ،وهو ما يعني أهنا خالصة
وتوصية يراد هلا أن تصان وتط ّبق .و دعا راتسنغر
من جهته إىل إعادة النظر يف املفهوم احل ّقاين
الذي استندت إليه فلسفة حقوق اإلنسان،
وهي دعوة ال تستهدف التشكيك يف جدارة
اإلنسان باملنظومة احلقوقية التي يتمتّع هبا ،وإنّام
ألجل دعم تلك احلقوق وتثبيتها حتّى ال تنقلب
ً
عامل
احلقوقية املفرطة إىل ضدّ ها ،فتصبح
من عوامل حرص اإلنسان يف ُبعد واحد .ولن
يكون هذا ممكنًا ،بحسب راتسنغر ،إال إذا ُذكّر
اإلنسان بواجباته (ص  .)77وقد ربط راتسنغر

رب ًطا وثي ًقا بني واجبات اإلنسان الفرد وواجبات
الدولة واحلضارة الغربية جتاه بقية احلضارات
والتفوق التي
األخرى ،ناقدً ا نزعة التس ّلط
ّ
حتكم منطق السياسة الغربية .وقد خلص يف
النهاية إىل عدم كونية احلضارة الغربية يف مستوى
ثقافتيها األساسيتني :ثقافة املسيحية وثقافة
العقالنية واحلداثةُ ،مرج ًعا أسباب ذلك الفشل
إىل نزعة اهليمنة والقوة .واحلل ،بحسب رأيه،
رهني تعدّ دية ثقافية كونية تشمل مجيع الثقافات
ً
راسخا
واحلضارات ،إذ إن راتسنغر مقتنع اقتنا ًعا
بأن ّ
كل ثقافة يمكن أن تُضيف معنى ما ولو يسري
إذا ما ُف ّعل ميثاق حقيقي للتعايش املشرتك.
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