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 : صملخّ ال

الورقة البحثّية ع�� املن�ج االجتما�ّ�، �� مقار�ة تحليلّية نقدّية لظاهرة الدين �� الفضاء العمومّي   ارتكزت

ب�ن �ونّية املفهوم والوظيفة، وخصوصّية التجر�ة العر�ّية ومآال��ا. واستنتجت الورقة البحثّية أّن للفضاء  

�� �حظات التفمصل التار��ّ� مثل املراحل  العمومّي دورا مهّما �� س��ورة ا�جتمعات وص��ور��ا، وخاّصة  

االنتقالّية ال�ي تمّر ��ا ا�جتمعات العر�ّية �عد "الر�يع العر�ّي". وتبّ�ن لها أيضا أّن للدين اإلسالمّي حضورا  

ومسائلھ   الش�لّية  أ�عاده   �� ولكْن  التار�خّية،  املرحلة  هذه   �� خاّصة  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� فا 
ّ
مكث

، ال �� قضاياه ا�جوهرّ�ة ومسائلھ املص��ّية، إذ لم يخدم هذا ا�حضور مسائل الدين والتدّين بقدر  العرضّية

  -ما خدم مآرب أخرى �ان الدين ف��ا من "علوم اآللة"، لذلك �ان حضور الدين �� الفضاء العمومّي العر�ّي 

 فتقها، عّمق جراحها وألهب فتن��ا.محدود الفاعلّية، فبدل رأبھ صدع ا�جتمعات العر�ّية ورتق    -رغم كثافتھ

 .فضاء عمومّي، تْدٍي�ُن، خصوصّية، دولة :مفاتيح  �لمات

 

Abstract : 

The Idiosyncrasies of the Arab experience and their Implications on the Other. 

The public spheres have thought it important and necessary to raise issues of general 

concern and weave a consistent public opinion, namely during the transitional phases that the 

Arab Muslim societies have gone through since the outbreak of the Arab Spring revolutions. 

The paper focused on the presence of the religious dimension in the public sphere and 

concluded that generally the actants in that space had employed only the formal and 

occasional aspects of religion and religiosity as well as the predominance of the speech of 

atonement or deceit in exchange for an atrophy of rational criticism. Given that, the presence 

of religion in the Arab public sphere was losing the spiritual side and even deepening the 

wounds of Arab societies. 

Key words: Public Sphere, Religionization, Specificity, State. 
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 : تمهید  -1

ا�جتمعات   أيضا تتنّوع قضايا  نقاشها   وتختلف صيغها، وتتنّوع  القضايا، ومجاالت  طرح هذه  مجاالت 

مات ا�جتمع املد�ّي ومجاالتھ،  
ّ
والبحث �� حلولها، سواء �� مؤّسسات الدولة الرسمّية وهيا�لها أو �� منظ

فة �� العصر ا�حديث لطرح اإلش�الّيات والقضايا  
ّ
العاّمة  ويعت�� الفضاء العمومّي من أبرز الفضاءات املوظ

والبحث لها عن حلول �شارك ف��ا ا�جميع، فهو من أهّم املفاهيم �� مقار�ة عالقة السلطة با�جتمع بوصفھ  

يطرح فيھ الفاعلون االجتماعّيون القضايا واإلش�الّيات املش��كة للنقاش وا�حاورة العقالنّية ا�حّرة   فضاء

الق  أهّم  من  والتدّين  الدين  قضايا  و�عت��  ا�جتمعات  واملسؤولة.  راهن   �� العاّم  الرأي  �شغل  ال�ي  ضايا 

العر�ّية، �عد أن صار اإلسالم السيا�ىّي متصّدرا ا�جاالت السياسّية والثقافّية وحّ�ى االجتماعّية. ول�ن توارت  

املسألة الدينّية عن الفضاء العمومّي العر�ّي واختفت عقودا من الزمن، فإّ��ا عادت منذ بداية القرن الواحد  

القارئ  وا ع��  نفسها  تفرض  مسألة  وغدت  مختلفة،  صيغا  ومّتخذة  أنماطھ،  مختلف  مكت�حة  لعشر�ن 

واملشاهد، وحّ�ى متصّفح شب�ات التواصل االجتما�ّ�، وتدعوه للمشاركة ترغيبا أو ترهيبا. وهو أمر يدعو  

وا�جتمع التو��ىّي   الباحث إ�� النظر �� عوامل ظهور هذه الظاهرة وضمورها �� ا�جتمعات العر�ّية عموما

خصوصا، و�قت�ىي األمر أيضا، دراسة كيفّيات حضور الدين �� الفضاء العمومّي ووظيفتھ من خالل إبراز  

�� تحقيق �غّ�� نو�ّ� للفكر الدي�ّي وتنو�ره. مّما �ستوجب البحث ��   -و�ن نظرّ�ا   -مساهمة الفضاء العمومّي 

ر�ة االشتغال بالدي�ّي �� الفضاء العمومّي العر�ّي دفعا  مفهومھ، وتبّ�ن خصائصھ وشروطھ، �غية تقو�م تج

 لها حّ�ى تتجاوز نقائصها. 

فكيف السبيل إ�� ضبط مفهوم الفضاء العمومّي وتحديد مرتكزاتھ وأنماطھ؟ وما خصائص التواصل  

الفضاء    فيھ؟ وما صلة الفضاء العمومّي علما�ّي النشأة باملسألة الدينّية و�املؤّسسة السياسّية؟ وهل ساهم

 العمومّي �� تحديث الو�� الدي�ّي وتنو�ره أّم عّمق االختالفات وأّبد املا�ىي والسائد؟

 : الفضاء العمومّي: سیاقات التشّکل ومرتکزات المفهوم  -2

 : سیاقات التشّكل -2-1
والدراسات البحوث  جّل  سنة    1تقّر  "وستفاليا"  ُمعاهدة  مند  أصبحت  قد  الدولة  الفاعل    16482أّن 

م األبرز �� تناقضاتھ، واملؤتمن األّول ع��  
ّ

الرئيس �� تنظيم ا�جسم االجتما�ّ� وترتيب شأنھ العاّم، واملتحك

ا�خاّصة،  واإلرادات    للمجتمعة  اإلرادة العاّم اإلرادات ا�جماعّية وتوج��ها، �� مس�� قائم ع�� التوفيق ب�ن  

 درءا للتناقضات وخلقا لال��جام االجتما�ّ�.

 
المركز العربّي ، 1مرّوة، ط  ترجمة نصير، )1992 -1989عن الدولة، دروس في الكوليج دو فرانس ( انظر مثال: بيار بورديو، -1

بحاث ودراسة السياسات، قطر 
ٔ
 . 2016لال
نهما في   (Peace of Westphalia)صلح وستفاليا -2

ٔ
هو اسم عام يطلق على معاهدتْي السالم اللتْين دارت المفاوضات بشا

سنابروك مدينتي
ٔ
كـتوبر 24و 1648 مايو  15وتّم التوقيع عليهما في وستفاليا في  (Münster)ومونستر (Osnabrück) ا

ٔ
وقد  1648  ا

نهت هذه المعاهدات
ٔ
  ا

ً
  .اإلمبراطورية الرومانية المقدسة في حرب الثالثين عاما

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1648
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1648
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
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أن تصبح نموذجا عاملّيا، ��جت ع�� منوالھ جّل ا�جتمعات    1تطاعت الدولة �� صيغ��ا "النابولّية"اس

 �� ْ�رَِع 
ُ
اْس� أم  والثقافّية،  االجتماعّية  الُب�ى  مع  متناغما  األنموذج  هذا  أ�ان  سواء  م��ا،  العر�ّية  سيما  ال 

ھ لم يكن أمام الزعامات السياسّية و 
ّ
النخب الفكّرّ�ة أفضل منھ زمن ��اوي نظام  سياقات لم تن�ج �عد، فإن

يا  
ّ
ترق االجتما�ّ�  ل�جسم  ل 

ّ
�ش� نظاَم   

ُ
الدولة ف�انت  العاملّية،  اإلم��اطورّ�ات  انحالل  وزمن  ا�خالفة، 

أّس ثقافة ا�جتمعات العر�ّية اإلسالمّية وعماد    -بمجتمعات ترّهلت مختلف مجاال��ا، فحّ�ى الدين اإلسالمّي  

ى بر�ق فكره، وتراجع االج��اد فيھ إ�� حدود الفتاوى وت�خيص مصنفات القدامى والتعليق  قد توار    -وجودها  

ع�� حواش��ا، وترّهلت املؤّسسات الدينّية وانحصرت �� الزوايا الطرقّية، وهيمن الو�� األسطورّي وا�خرا�ّ�،  

 وَضُمر العقل االج��ادّي. 

 ومؤّسساٍت، �� املش 
ً
مت الدولة الناشئة، أجهزة

ّ
��ك من القضايا واملصا�ح العاّمة بما �� ذلك "دولنة  تحك

فتھ  
ّ
الدين"، وسارعت إ�� إخضاع ما بقي من مؤّسسات الدين لسلط��ا، وسلبت منھ سلطانھ الرمزّي ووظ

��  ها�جمالصا�حها، وعّينت قائم�ن ع�� أمره �ستنجد ��م زمن العواصف االجتماعّية والسياسّية إلخضاع  

  يمِض   لممحدودة الو�� و�دوّ�ة ا�خصائص االجتماعّية. ولنا �� التجر�ة التو�سّية مثال، إذ "ال�ي �انت أغل��ا  

   ىح�ّ   أشهر  خمسة   من  �� أك  1956مارس  20��  تو�س  استقالل  وثيقة   توقيع ن  ع
ّ
  برئاسة  ا�ح�ومة  خذتات

   قراراٍت   بورقيبة  ا�حبيب
ً
قة  جر�ئة ِ

ّ
   سنة  و�عد،  األسرة  ونظام  ال�خصية  باألحوال  متعل

ُ
  األوقاف   نظام  ل��أ

قرَّ  ة،وا�خاصّ   ة العامّ 
ُ
ى   ا ممّ   والتعليم  القضاء  توحيد  وأ  الشر��   والقضاء   الز�تو�ّي   التعليم  إلغاء   إ��   أدَّ

د أّن هذا التفو�ض ا�جما�ّ� القائم ع�� �عاقد   .2"وا�حنفي   ي �املال  ھبمجلسيْ 
ّ

غ�� أّن الوقائع التار�خّية تؤك

الدولة   فيھ  تتكّفل  يكن  ضم�ّي،  لم  لنظامها،  املواطن  يخضع  أن  مقابل  والتحديث،  والتطو�ر  بالتنمية 

ذين 
ّ
ا، فقد عرفت الدولة العر�ّية "ا�حديثة" مواجهات عنيفة مع معارض��ا الدينّي�ن ال

ّ
تفو�ضا ��ائّيا وال بات

 . 3أعدمت �عضهم وزّجت ببعضهم اآلخر �� ال�جون 

التعاقُد االجتما��ُّ   يمنع  املش��كة، خارج  ا�جتمعاِت ملم  العاّمة وتباحث مسائلها  تدارس مصا�حها  ن 

األطر والهيا�ل الرسمّية للسلطة السياسّية القائمة، ونقدها ومعارض��ا أيضا من خالل نقاشات ومحاورات  

بالقضايا ذات الصبغة ا�جماعّية، تحاورا مقنعا مبنّيا ع�� ا�حجج وال��اه�ن، وصا�عا   ��تّم عادة  جماعّية 

عامّ  �� لرأي  لة 
ّ
ممث العاّمة،  اإلرادة  وموّجها  وللصعاب،  للعراقيل  ومتجاوزا  اإلش�الّيات،  حّل   �� مساهم   

ل  
ّ
الدولة، إ�� اختيار األ�سب للمص�حة ا�جماعّية، خاّصة زمن انتعاش ا�حّرّ�ات وأفول نجم االستبداد. وش�

يا�ل رسمّية، ومتمّ��ة �� اآلن ا�جسم االجتما�ّ� فضاءات �حضوره، غ�� محّددة األماكن، وال منتظمة �� ه

 نفسھ عن ا�جتمع املد�ّي ومؤّسساتھ األهلّية، ومنفصلة عن الدولة ومؤّسسا��ا.  

 إّن تباحث مسائل الشأن العاّم خارج أفضية السلطة ونظمها أّيام ا�حرب كما أّيام السلم، وخارج هيا�ل

ومؤّسسا��م جّل   معارض��ا  عرف��ا  اجتماعّية  ظاهرة   �� ويعت��  أيضا،  الثقافات  مختلف   �� ا�جتمعات 

 
 ). 1821-1769( نسبة إلى نابليون بونابارت -1
 .  8، ص 2019، مركز النهوض للدراسات والنشر الخطاب الديني وصراع المرجعّياتاحميدة النيفر، - 2
 بتونس. 1963جانفي 24تمثيال ال حصرا يمكن ذكر إعدامات  - 3
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) اآلغورا  أّن  اليونانّية  Agoraهابرماس  الدولة  عهد   �� شّ�ى   -)   �� ا�حّر  للنقاش  وفضاء  عاّمة  ساحة  و�� 

ر�ن   العمومّي الذي بمثابة التجلّيات األو�� للفضاء    -املواضيع  
ّ

صار مبحثا فلسفّيا اهتّم بھ الكث�� من املفك

الفضاء  Habermas Jürgen( س  والفالسفة، مثل هابرما ضبط مفهوم هذا  بحثنا  و�قت�ىي مقام  ) وغ��ه. 

ا �انت  
ّ
وتدقيقھ وتمي��ه عن بقّية أفضية ا�جتمع املد�ّي ومؤّسساتھ وهيا�لھ، وتبّ�ن خصائصھ وأنواعھ. ومل

ھ يجوز التساؤل:  
ّ
 املسألة الدينّية قد فرضت نفسها مشغال من مشاغل الفضاء العمومّي، فإن

ون حضور الدي�ّي عامال من عوامل رتق الفتق ب�ن الفرقاء فكرّ�ا أم عامل تفت�ن حّ�ى ب�ن الشر�اء  هل ي�-

 عقائدّيا؟  

 وهل يمكن للمسائل الدينّية أن تتعقلن �� الفضاء العمومّي العر�ّي اإلسالمّي؟  -

ل  -
ّ

تدخ عن  منأى   �� العمومّي  الفضاء  تجعل  الديمقراطّية  من  درجة  العر�ّية  ا�جتمعات  بلغت  وهل 

 السيا�ىّي؟ 

ل محاور اشتغال متنّوعة املسالك،
ّ
سع هذا املقام ملقار���ا جميعا،   تلك جملة من األسئلة قد تمث

ّ
وقد ال يت

 ولك��ا، تظّل مع ذلك، مسالك مشروعة للبحث. 

لت 
ّ
  �ية �� القرنْ�ن السا�ع عشر والثامن عشر و ت ��ا ا�جتمعات األور ة ال�ي مرّ ة التار�خيّ التجر�   لقد مث

احتضن الفضاء    من أفق فكرّي وثقا�ّ� من جهة ثانية، إطارا نظرّ�ا عاّمافالسفة األنوار   وما خلقھ من جهة،

ا، بل لھ �� تجارب األمم  مستحدثا ثقافيّ  ليس �� اعتقادنا العمومّي   فضاءال ولكن مفهوما وآلّيات.  العمومّي 

االسم  تحمل  لم  و�ن  ونظائر  أشباه  ��  نفسھ  القديمة  الفالسفة  نقاشات  �انت  اإلغر�قّية  ا�حياة  ففي   ،

واالجتماعّية    م��ا  إضافة إ�� املسائل العلمّية املعرفّية، قضايا الشأن العاّم السياسّية  ،ساحات أثينا تدرس

النق"و واالقتصادّية، إ��  اإلشارة  الشوارع  يمكن   �� املتجول  سقراط  يخوضها  �ان  ال�ي  وا�حوارات  اشات 

 ، مختلفة نذكر م��ا ع�� السبيل التمثيل ال ا�حصر  تجارب، كما �انت للعرب  1"د للفضاء العمومّي كتجّس 

ه) من نقاشات  218-  170زمن ا�خليفة املأمون(    2ما عرفتھ الثقافة العر�ّية اإلسالمّية �� مقالة خلق القرآن

  ومحاورات فكرّ�ة اشتغلت بقضايا الشأن العاّم خارج أفضية السلطة و�� غ�� توّجهها الفكرّي والسيا�ىّي. 

الثقافات ا�ختلفة �� تجارب  اليوم  ��    إّن مثل هذه األفضية ماثلة  انتظاما وفاعلّية ال سّيما  بصيغة أك�� 

 الثقافة ا�حديثة، وقد تجّدد دورها وفاعلّي��ا زمن العوملة.

مبحثا من مباحث الفلسفة ا�حديثة، وموضوعا من مواضيع بحث علوم االجتماع   الفضاء العمومّي �عّد  

عالقة الدولة با�جتمع املد�ّي،  ودراس��ا ملا �عرفھ العالم من تفعيل دور الديمقراطّيات ا�حديثة، وتطو�ر  

االجتما��ّ  ا�جسم  عات 
ّ
تطل ع��  السياسّية  اختيارا��ا  استقام  .وانفتاح  ومختلف   وقد  العمومّي  الفضاء 

مبحثا املاضي  منذ أ�اديمّيا اش�الّياتھ  القرن  من  الستينيات  يورغنال  معبداية  املعاصر  األملا�ي   فيلسوف 

 
صيل لمفهوم الفضاء العمومي ودوره في استنبات فكر  - 1

ٔ
عرج بوجمعة، التا

ٔ
 2013 - 4258العدد: الحوار المتمّدن،  وديمقراطيحر اال

/ 10  /28 - 20:57 
حمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي،  - 2

ٔ
با عبد هللا محمد بن ا

ٔ
عالم النبالءانظر، شمس الدين ا

ٔ
، تحقيق مجموعة من المحققين  سير ا

رناؤوط، ط 
ٔ
 م. 1985هـ /  1405 ، مؤسسة الرسالة،3بإشراف الشيخ شعيب اال

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4258
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)152( 

سنة  ال�ي �شرها  2التحّوالت البنيوّ�ة للفضاء العمومّي  1وحتھمن خالل أطر )Habermas Jürgen( هابرماس

إ�� اآلن)  1962 ھ اهتّم  (ولم �عّرب 
ّ
أن البورجوازّي مستفيدا من فكرة االستعمال    بالفضاء العمومّي ، رغم 

الذي دافع بجرأة عن استعمال العقل،   )Immanuel Kant1724-1804العاّم للعقل كما وردت عند �انط (

ر�ن والفالسفة الذين ساهموا �� تطو�ر مقالة الفضاء  ،  االستعمالْ�ن: العاّم وا�خاّص   ممّ��ا ب�ن
ّ

ومن املفك

ال  التمثيل  سبيل  ع��  نذكر  وست   ا�حصر العمومّي  تيلر   Cornel west�ورنيل     Charlesو�شرلس 

TaylorوقوديثبتلرJeudith Butler 3الفضاء العمومّي نظر�ة  تأسيس �� إسهاما . 

 : مرتكزات المفھوم بین الكونیّة والخصوصیّة -2-2
كما    -ليس الفضاء العمومّي �� الدراسات الفلسفّية موضعا م�انّيا محّددا يجتمع فيھ ا�جمهور، بل هو  

هابرماس قضايا  -بّ�ن  �شأن  تواصلوا  أو  نقاش   �� انخرطوا  ما 
ّ
�ل الناس  ب�ن  ينشأ  جميعا   �عن��م فضاء 

العمومّي أفراد ا�جتمع ع�� جملة من الوسائط ملناقشة مسائل ذات اهتمام  الفضاء   هذا وتؤّرقهم، يلتقي ��

ا�حلول   مش��ك، أو��  املطروحة  القضايا   �� فكرّ�ا، سواء  االلتقاء  إم�انّية  م�انّيا  املتباعدين  فلأل�خاص 

بي��م، املباشر  قاء 
ّ
الل شرط  دون  أساسّية  تفاهمات  بي��م  تنشأ  وقد  من    نماذج هابرماس  و�ّ�ن املمكنة، 

 ،الصالونات األدبّية  الفضاء العمومّي �انت قد اعتمد��ا البورحوازّ�ة �� معارض��ا للّنظام اإلقطا�ّ�، مثل 

 و 
ّ

ة املنتشرة  النّ ، و تا�جرائد وا�جال الطبقة  م��زا دور   �� القرنْ�ن السا�ع عشر والثامن عشر،قاشات العموميَّ

ة االنتعاشة  البورجواز�َّ ة    �� تحقيق  العمومّي  للفا�حقيقيَّ بأور ضاء  الثامن عشر  القرن    فقد دفعت �ا،  و �� 

ة   التحرّ   �ىيّ سيا   إ�� الظهور كفضاء  الفضاء العمومّي البورجواز�َّ ة ع�� الصراع  هدفھ  ر من بقايا اإلقطاعيَّ

�ّل   اإليديولو��ّ  ة    ��  الثقافيَّ ة  و ا�جاالت  ة  و الفلسفّية  و الفكر�َّ هابرماساالقتصادّيةو العلميَّ يقول  "إّن  .   :

�جميع   متاحا  إليھ  الوصول  و��ون  االجتماعّية...  حياتنا  فضاء  �ىيء  �ّل  وقبل  أّوال  العمومّي  الفضاء 

ھ هناك    ،عندما يتباحثون بطر�قة غ�� محدودة  مّ كيان عا�م  فون ع�� أ�ّ رّ فاملواطنون يتص املواطن�ن...  
ّ
أّي أن

عن   والتعب��  وال��ابط  التجّمع  �حرّ�ة  العاّمة  آضمان  عام"را��م  طا�ع  ذات  قضايا  وتر�ط  4وعن   .

فضاء  (Fraserفر�زر  وهو  ا�حديثة،  ا�جتمعات  "فضاء  فهو  ا�جتمعات،  وحداثة  العمومّي  الفضاء  ب�ن   (

 .  5املواطن�ن الذين يناضلون من أجل مصا�حهم املش��كة، فضاء يؤّسس تفاعال تداولّيا"

 
1-Jurgen Habermas, The structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, Massachusetts: The 
MIT Press,1991. 

و العام - 2
ٔ
لمانّية   Sphere Public) ( ورد مصطلح المجاّل العمومي ا

ٔ
لكـتاب  ,Offentlichkeitفي الترجمة اإلنجلیزّیة عن اال

 إصداره. اس بعد مرور ثالثین عاما من ھبرم 
،  1، ترجمة فالح رحيم، طقّوة الدين في المجال العاموتشرلس تيلر، ووقوديث بتلر، ، و كورنيل وستانظر: يورغن هابرماس و  - 3

 . 2013مركز دراسات فلسفة الدين بغداد / دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان  
ورده،  - 4

ٔ
نموذجا،  ، ھابرماسمن فلسفة الذات ٕالى فلسفة التواصل: السیاسّیة للحداثة إالشكالّیةالمحمداوي، علي عّبود ّ ا

ٔ
ا

 .231، ص2011الجزائر، منشورات االختالف، 
5-Fraser, Nancy, Rethinking The Public Sphere, A contribution to the critique of Actually Existing 
Democracy, Duke University, Press, Uk 1990, p 56. 
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العمومّي املوض�ّ� حيث يلتقي الناس مثال ألداء شع��ة  ) ب�ن الفضاء CharlesTaylorمّ�� شارلس تايلور (

ذي ينشأ   "امل�جد"،��  الصالة
ّ
(ال يدخل هذا الفضاء �� ا�جال العاّم) والفضاء العمومّي "فوق املوض�ّ�" ال

من شعور ُمسبق ب�ن املواطن�ن بوجود مش�َ�ك عاّم من املشاغل يجمعهم، فهو أقرب إ�� املتخّيل االجتما�ّ�.  

ا رق�ّي وقد  عمومّي  فضاء  مجال  معالم  فتوّ�حت  التكنولوجّية  التطّورات  من  العمومّي  الفضاء  ستفادة 

التواصل االجتما�ّ� وتقنّيا��ا ا�حديثة م��جمة بذلك ق بواسطة شب�ات 
ّ
 الزمن ولغتھ، وأم�ىى  تخل

َ
عقلّية

لة  فضاء أث��ّيا بديال عن الفعل االجتما�ّ�، و�دأت منذ عقد منصرم من الزمن حقبة  
ّ
الفضاء الرق�ّي مش�

استطاع الفضاء العمومّي اإللك��و�ّي أن ي�ون فاعال �� أحداث الر�يع العر�ّي   امتدادا وتوّسعا للفضاء األّول.

مصر   مثال،  �� كما  تو�س،   �� االلك��ونّية  وا�حّر�ات  املواقع  مختلف  ع��  املنشورة  الصور  أّججت  إذ 

د  وا�جزائر، القطاعات الشبابّية وع وليبيا
ّ

موم ا�جماه��، وحّققت أهدافها �� إسقاط النظم ا�حاكمة. وتؤك

م �� ص��ورة التار�خ.  
ّ

 الوقائع واألحداث فاعلّية الفضاء العمومّي وقدرتھ ع�� التحك

ثّم انفتح مع تايلور   اجتماعّية وسياسّية عاملّية، إذن، أّن الفضاء العمومّي �شأ �� سياق تحّوالت�ستنتج  

صلة تار�خّية للفضاء العمومّي باملسألة الدينّية، وال �� من جوهر   ال  أّن ع�� البعد االقتصادّي، و�ّت�ح جلّيا  

املسألة ولكّن  تار�خّيا،  مركز   اهتماماتھ  لت 
ّ
الرؤى    تبئ��ش� اختالفات  ومجال  العر�ّية،  ا�جتمعات   ��

جاهات الفكرّ�ة، فكيف السبيل إ�
ّ
 � جعل الدي�ّي مشغال من مشاغل الفضاء العمومّي العر�ّي �عيدا عنواالت

إش�الّية ال�و�ّي    التدافعات وال التطاحنات املألوفة؟ وال شّك أّن هذا السؤال ينفتح ع�� ضرورة الّنظر ��

 وا�خصو�ىّي �� الفضاء العمومّي.

والتحاور املنفتح ع�� االختالف ��   العقالنّية،  املناقشةو  ،التفاوض املش��كالفضاء العمومّي ع��  يرتكز  

، ويستند أيضا إ�� ا�حرّ�ة املسؤولة  �� سبيل البحث عن املص�حة املش��كة وعقالنّية بطرق مشروعة الرأي،

وال تقتصر املناقشات ع�� نخبة محدودة، بل �شمل   ،نقدا للسائد واملألوف �� الصدع بالرأي و�ناء املواقف

 �� تقّدم ا�
ً
ھ مع�ّي باألمور  ا�جميع، مساهمة

ّ
جتمعات وتطّورها. يقول هابرماس "�� بلد حّر �عتقد �ّل امرئ أن

ها"
ّ
�ل "الر�يع  1العاّمة  عرفت  ال�ي  تلك  ف��ا  بما  إليھ  تصبو  العر�ّية  ا�جتمعات  شعوب  زالت  ما  أمر  وهو   ،

جهة، من  واستبداديتھ  الفكر  دغمائّية  إ��  نظرا  والتفس��ات العر�ّي"،  باملي�ّي  و�غييبھ    وتمّسكھ  الغيبّية 

�� ظّل ا�حروب   انتشار األمّية وتوّسعها  �� تفس�� الظواهر ومعا�ج��ا من جهة أخرى، فضال عن  السببّية 

لعام   والعلوم  والثقافة  لل��بية  العر�ّية  املنظمة  إحصائيات  أظهرت  فقد  معّدالت  2018 والصراعات،  أّن 

مّما     باملائة.  13ل مرتفع مقارنة باملتوّسط العاملّي البالغ  باملائة، وهو معّد   21األمّية �� الدول العر�ّية وصلت

يجعل من ثقافة ا�جتمعات العر�ّية غ�� قادرة ع�� ضمان حرّ�ة الرأي، فضال عن اح��ام الرأي ا�خالف، 

 ملاما. إّن الفضاء العمومّي كما بّينھ هابرماس ف
ّ
ضاء  وعاجزة عن اإليمان بالتعّددّية �� املواقف وتنّوعها إال

مقار�ات    �� العاّم  الرأي  �شغل  ما  حول  املواقف  وتتبلور  وا�حاورات  النقاشات  فيھ  تدور  العاّم،  للّنقاش 

ظّل   �� يبقى  العر�ّي  العمومّي  الفضاء  أّن   
ّ
إال ا�جتمعات وتقّدمها.  تطّور   ��  عقالنّية موضوعّية، مساهمة 

 
1-Jurgen Habermas, The structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, Massachusetts: The 
MIT Press,1991  p117. 
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الرواية، الروابط األفقّية ع�� العالقات االج ثقافة  الوجدانّية ع�� الرؤى  وغلبة  الن�عات  تماعّية، وهيمنة 

 الفكرّ�ة، غ�� قادر ال ع�� فرض رؤ�ة مش��كة للشأن العاّم وال ع�� تحقيق استقاللّيتھ إال ملاما. 

تايلور: "إّن الوجھ الثا�ي    الفضاء العمومّي. يقول شارلس  و�عت�� العلمانّية خاصّية جوهرّ�ة بالنسبة إ��

العمومّي  الفضاء  جذرّ�ة" �جّدة  علمانّيتھ  بأّن  يحّدد  أن  �� .  1يجب  الدينّية  املسألة  حضور  يجعل  ما  وهو 

ال سّيما العر�ّي منھ غ�� مستساغة ملا تواجهھ العلمانّية من نفور �� ا�جتمعات العر�ّية   الفضاء العمومّي 

و�ن �انت العلمانّية �� منظور تايلور ال �ع�ي اإل�حاد كما ُيفهم  ة بإن�ار للدين، الرتباطها �� الذهنّية ا�جماعيّ 

 �� األوساط الثقافّية العر�ّية، بل
ً
 ا�جتمَع قائما ع�� الفعل ا�جما�ّ� املش��ك ال    م��ا غالبا

ُ
�عت�� العلمانّية

  تدب�� الشأن العاّم، ع�� عكس ما هو ��    هيمنة ما هو ُمحايث و�ومّي ع�� ما هو متعاٍل    ع�� املتعا��، �� مع�ى 

ا�جتمعات العر�ّية ال�ي تجعل املتعا�َ� مرجع الزم�ّي الدنيوّي �� �ل املستو�ات، وهو أمر من شأنھ  ��   سائد

�� املسائل الدينّية أو ينفيھ تماما، ألّن الدين والتدّين مّما يؤخذ مأخذ  أن يضّيق مجال النقاش وا�حاورة

 � الثقافة العر�ّية اإلسالمّية، ومجال العقلنة ف��ما محدود، إن لم يكن مرفوضا.التسليم وجدانّيا �

للفضاء العمومّي وخصائصھ ال�ونّية من جهة، وسمات الثقافة   نتبّ�ن تباعدا ب�ن املرتكزات املفهومّية

 العر�ّية وخصائص ذهنّي��ا ا�جماعّية من جهة أخرى، فهل من سبيل إ�� فضاء عمومّي عر�ي؟ 

 : نّي في الفضاء العمومّي العربيّ الدی  -3

 : عودة الدین إلى الفضاء العمومّي: العوامل واألبعاد -3-1
ھ (اإل�سان) �� توق   أنطولو�� للّدين، إّن اإل�سان بطبيعتھ البشرّ�ة �� ظمإ

ّ
يقول عبد ا�جبار الرفا��: "إن

. إّن الدين من ثوابت متخّيل  2ى"الكتشاف "مع�ى املع�ى" �� رحلتھ مع الدين، و�التدّين يمكنھ بلوغ "مع�ى املع�

التار�خ، �ّل مراحل   �� والطقوس والتصّورات إذ �س�� اإل�سان  املعتقدات  إ��   املتدّين من خالل  الدينّية 

طمأنينتھ تحقيق وضمان  الرو�ّ�  زمن   الوجودّية، توازنھ  والفكرّ�ة  الروحّية  االحتياجات  هذه  وتتضاعف 

ى فشل املشاريع ال��ضوّ�ة حاجة العر�ّي إ��  الر�يع العر�ّي،  األزمات كتلك ال�ي تمّر ��ا مجتمعات
ّ

فقد غذ

والتنازع التدافع  ع��  القائم  العوملة  مناخ  ى 
ّ
وز� وللتنازع   الدي�ّي،  والبحث  للدرس  الدينّية  املسألة  عودة 

 والتدافع. 

الدين   إّن  ألّن  الغر�ب،  باألمر  ليست  العر�ّي  العمومّي  الفضاء  إ��  الدي�ّي  البنية  عودة   �� رئيس  م�ّون 

 وعامل محّدد لهوّ�ة العر�ّي، ومرتكز حياة املسلم الروحّية ومنطلق حياتھ االجتماعّية، الثقافّية العر�ّية،

  ويعت�� الدين وليس مجّرد طقوس وعبادات يمارسها األفراد. 
ً
 �� ظّل ما �عرفھ العر�ّي من أوضاع مأزومة م�جأ

 
 113ص  ،، مرجع سابقالمتخيالت االجتماعّية الحديثةتشارلس تايلر،  -1
نطوعبد الجّبار الرفاعي،  - 2

ٔ
 اال

ٔ
بيروت/ مركز دراسات فلسفة   -القاهرة  -، ط، دار التنوير للطباعة والنشر تونسلوجيالدين والظما

 .9ت، ص  -الدين بغداد، د
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البؤس واليأس املهيمنْ�ن عليھ�ستمّد منھ طاقات شعورّ�ة يتعّقب � "فال غرابة أن ت�ون ا�جداالت عن  �ا 

 . 1موقع الدين �� ا�جال العاّم مر�كة"

القرن   ��ايات  منذ  واالف��ا�ىّي،  منھ  الواق�ّ�  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدي�ّي  حضور  تمّدد  لقد 

والتلفزّ�ونيّ  اإلذاعّية  القنوات  �عّدد   �� ن�حظھ  تمّددا  "ظاهرة  العشر�ن،  لة 
ّ
مش� الدي�ّي،  التوّجھ  ذات  ة 

�� غر�ھ، �� الشرق اإلسالمّي كما  التلفز�ونية   إعالمّية فر�دة" النتشارها  القنوات  ففي السعودّية تجاوزت 

سنة   العر�ّي،    2018الدينّية  الفضاء  �امل  والتفس��ّية  والدعوّ�ة  القرآنّية  برامجها  ي 
ّ
�غط قناة  العشر�ن 

األذهان، وصا� بأنواعها  مستميلة  االجتما�ّ�  التواصل  أخرى شب�ات  جهة  من  لت 
ّ
ومث دي�ّي،  عاّم  لرأي  عة 

ا�ختلفة فضاء رقمّيا رحبا �ّسر "تدي�ن" الفضاء العمومّي من خالل تراسل املشاهد والصور ذات األ�عاد  

الدينّية باملسائل  الدينّية2الدينّية، وتخصيص مواقع خاّصة  والدعائّية    ، فضال عن كثافة تواتر املقوالت 

ومطالبة املتلّقي بإعادة �شرها وتوزيعها ترهيبا وترغيبا،   متخذة من مبادئ الدين اإلسالمي وقيمھ مدارا لها،

فضال عن إحياء مصنفات القدامى �� التداوي بالرقية الشرعّية وما شا��ها من ممارسات �� شّ�ى ا�جاالت  

 ا�خاّصة والعاّمة. 

ة  ال �عود تدي�ن الفضاء العمومّي 
ّ
 �� تقديرنا لشعور دي�ي نا�ىئ، فما �ان القوم قبل ذلك خارج�ن عن املل

اإلسالمّية، بل �عود إ�� عوامل موضوعّية، أبرزها ارتبا�ات سياسة "دولة االستقالل"، سواء �� هيمن��ا ع��  

، وتطويعها الدين والتدّين لرؤ���ا
َ

اوزة أحيانا حّ�ى واس��اتيجّيا��ا متج  املسألة الدينّية، مؤّسساٍت ووظائف

الدينّية بناء فكر دي�ّي حديث يحّل محّل املوروث ورؤاه. فلم �عا�ج "الدولة  3الفرائض  أو �� �جزها عن   ،

 �� التعليم أو األسرة وقد نجحت  ��ا مسألة  ال�ي عا�جت  باآللّية نفسها  الدينّية  العر�ّية ا�حديثة" املسألة 

االس دولة  اتبعت  بل  االنحطاط،  من  الدين  إخراجهما  منا�ع  تجفيف  سياسة  الدينّية  املسألة   �� تقالل 

مؤّسسات   من  موجودا  �ان  ما  ع��  يدها  واضعة  وتحديثھ،  الدي�ّي  الفكر  تجديد  بدل  ونظم  والتدّين، 

لسياسة ا�حاكم، لذلك ما إن فّل سيف السلطان باندالع ثورات الر�يع   لدولنة الدين شرعنة  األوقاف مثال)(

 دي�ّي الفضاء العمومّي. العر�ّي حّ�ى اكت�ح ال

إّن ازدياد مساحات الدي�ّي �عد ثورات الر�يع العر�ّي �انت، �� جانب م��ا، رّدة فعل انفعالّية ع�� كيفّية  

ى ْق�ىَ
ُ
امل الدي�ّي  ظّل  . فقد 

َ
الدينّية  

َ
للمسألة االستقالل  �عد  العر�ّية  السياسّية  النظم  الفضاء   معا�جة  من 

تيحت لھ الفرصة خاّصة �� �حظات التمفصل التار��ّ�،العمومّي يتحّ�ن إم�انّية العود
ُ
ما أ

ّ
 ة من جديد �ل

ما حدث  
ّ
ومن شأن أّي قّوة اجتماعّية عانت القمع واإلقصاء "أن توّسع نفوذها ودورها �� الفضاء العاّم �ل

تاح ترّوج تلك  ، وخالل مرحلة االنف4نوع من االنفتاح واملرونة �� املناخ السيا�ىّي بما يتيح لها حرّ�ة ا�حركة"

 
 . 181، مرجع سابق، ص قّوة الدين في المجال العاموتشرلس تيلر، ووقوديث بتلر، ، و كورنيل وستيورغن هابرماس و  -1
لوكة....  -2

ٔ
 انظر مثال: موقع الشبكة اإلسالمّية، موقع اإلسالم سؤال وجواب، موقع اإلسالم اليوم، موقع الدرر السنّية، موقع اال

 . 2013، دار الجنوب للنشر تونس 1، ط بورقيبة وإالسالم: الزعامة وإالمامةلطفي حجّي، انظر: - 3
بحاث ودراسة السياسات، 1، طيناير 25ر بعد ثورة دور الدين في المجال العام في مصخليل العاتي،  -4

ٔ
  2012، المركز العربّي لال

 .  24ص 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)156( 

أف�ارها   االجتماعّية  ووسائلھ،  وأيديولوجي��االقوى  العمومّي  الفضاء  أنواع  �ّل  فة 
ّ
منھ   موظ الواق�ّ� 

واالف��ا�ىي لتعّ�ئ أنصارها ومؤّ�د��ا من أجل القبول ��ا كالعب جديد �� الشأن العاّم، وهو ما يفّسر غزو  

ع العر�ّي" محّمال بمشاريعھ الثقافّية والسياسّية، سواء �ان  الدي�ّي للفضاء العمومّي العر�ّي �عد "ثورات الر�ي 

لقد تحّول الدين اإلسالمّي �� �ل األحوال من   ذلك استجابة �حاجّيات داخلّية أو لسياقات إقليمية ودولّية.

وأحالما  وعودا   
ّ

يبث متحّجرا  مغلقا  ديماغوجّيا  عقال  "أنتج  مّما  جماه��ّية  إيديولوجّيا  إ��  وثقافة    عقيدة 

 .1روما�سّية خالصّية منقطعة الصلة بالواقع، ويعمل ع�� إ�شاء فضاء أيديولو�� مسّيج بأسوار مغلقة"

وال �غيب عن الباحث أّن للدين اإلسالمّي خصوصّيتھ �� الفضاء العمومّي العر�ّي باعتباره امل�ّون الرئيس  

ب الهوّ�ة، فال هوّ�ة للعر�ّي املسلم دون دينھ، لذلك س��  
ّ

إ��  تثبيتھ هوّ�تھ �� الفضاء    -م�ى تيّسر لھ    -�� مرك

يا��ا �� استقطاب هوّ�ا�ي �عاكس  
ّ
العمومّي من خالل ا�حرص املبالغ فيھ أحيانا ع�� إظهارها واإلعالء من تجل

النموذج ا�حدا�ّي املهيمن ع�� الفضاء العمومّي، اس��دادا �حّق �ان �� تصّوره مهدورا  �� ظّل ا�عدام ا�حوار 

د تدافعا فكرّ�ا وشططا أحيانا �� مواقف ال  الفكرّي 
ّ
 والثقا�ّ� وا�جتم�ّ� زمن أنظمة ما قبل الثورة، مّما ول

ق با�حيا�ّي اليومّي، بل تجاوزت �� أحاي�ن كث��ة إ�� مسائل ��ّم ش�ل الدولة وطبيعة الدستور ونظام  
ّ
تتعل

 ا�حكم، وحّ�ى نظم ال��بية والتعليم.

د كث�� من املظاهر خر 
ّ

وج الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي من خالل الر�ط املدهش ب�ن الفعل السيا�ىّي وتؤك

ال �� رموزه امل�انّية والشعائرّ�ة  
ّ
واالجتما�ّ� مثل االحتجاج واالنتفاضة والثورة من جهة أو��، و��ن الدي�ّي ممث

جال التعبدّي ا�خاّص إ��  والطقوسّية وحّ�ى مقوالتھ الدينّية من جهة ثانية، �� مس�� ل�خروج بالدي�ّي من ا�

القائم، النظام  سلطة  ضّد  االحتجا�ّ�  العام  ��  ا�جال  الدي�ّي  حضور  �ان  العمومّي  ول�ن  العر�ّي  الفضاء 

غ�� املألوف هو الس�� املبالغ فيھ إ�� تديينھ منذ أحداث الر�يع العر�ّي ومحاولة �غليب الطا�ع    مألوفا، فإّن 

 الدي�ّي عليھ.

 أّي مآالت للدین في الفضاء العمومّي العربّي؟ -3-2
فة بالدين والتدّين �� الفضاء العمومّي العر�ّي عاّمة والتو��ىّي خاّصة، فإّن الفاعل�ن  

ّ
ل�ن بدت العناية مكث

اإليديولوجّية  الدي الّتدافعات   �� انخرطوا  إذ  نفسھ،  االستقالل  دولة  مؤّس�ىي  من�ج  بعوا 
ّ
ات قد  نيّ�ن 

الفضاء   تدي�ن  هدف  الدي�ّي  الفكر  خدمة  تكن  ولم  الذاتّية،  املآرب  عن  فضال  السياسّية،  والصراعات 

ت ضامرة جّد 
ّ
ا إن لم تكن معدومة، بل العمومّي، أي أّن ا�جهود الرامية إ�� تحي�ن الو�� الدي�ّي وتحديثھ ظل

ارتكز تدي�ن الفضاء العمومّي ع�� استحضار أشّد أنواع املوروث الدي�ّي ا�غالقا وتطّرفا، تكريسا ال�غالقّية  

 الفكر وارتداده إ�� أحضان املا�ىي.

ت القضايا الدينّية �� الفضاء العمومّي العر�ّي دائرة حول مألوف اإلش�الّيات، من نحو علمانّية 
ّ
  فقد ظل

الدولة، وعالقة الدي�ّي بالسيا�ىّي، وقضايا املرأة مثل السفور وا�حجاب، و�عّدد الزوجات وغ��ها من املسائل  

 
 عبد الجّبار الرفاعي،  -1

ٔ
نطولوجيالدين والظما

ٔ
بيروت/ مركز دراسات فلسفة   -القاهرة  -، ط، دار التنوير للطباعة والنشر تونساال

 .120ت، ص -الدين بغداد، د
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ال�ي ال ترتقي بو�� املسلم إ�� تفّهم دينھ، وما بھ ي�ون قادرا ع�� مجا��ة إش�الّيات املرحلة التار�خّية الراهنة،  

التو� آيات السيف �� سورة  ثار مثال مسألة 
ُ
ت �� فال  الداع�ىّي  للفكر  "ا�جهادّي�ن" واملتبّن�ن  فة لدى 

ّ
ة املوظ

األح�ام   تار�خّية   �� النظر  يتّم  وال  والعاّمة،  ا�خاّصة  املمتل�ات  ع��  واالعتداء  ا�حضارات  وهدم  التقتيل 

ل�ل زمان وم�ان   القرآن صا�حا  أن يجعل  لو�� قادر  تأثيثا  الزمانّية،  اإلسالمّية وعقلنة مقولة إطالقّيا��ا 

صالحّية نافذة �� التجر�ة ا�حياتّية ال مقولة ترّدد مسائل عّفى عل��ا الّزمن، بدل طرح نوازل العصر ال�ي 

�ستوجب مناقشات ومحاورات عقالنّية ومسؤولة، ولم تجد سبيلها �عد إ�� الفضاء العمومّي الذي ما زال �� 

ص من حرارة اإليمان وا
ّ
لدفق الوجدا�ّي املرافق لطرح مسائل الدين  ا�جتمعات العر�ّية، غ�� قادر ع�� التخل

الرأي أو رفضھ   سع لقبول 
ّ
يت العر�ّي أن  العمومّي  �� الفضاء  الدي�ّي  التدّين. فلم �ستطع ا�خطاب  وقضايا 

 با�حوار العقال�ّي املرتكز ع�� املنطق واإلقناع، ال ع�� اإليمان والوجدانّيات، وال��غيب وال��هيب.

الفضاء العمومّي لم ��دف إ�� تحقيق تقّدم معر�� وثقا�ّ�، وال إ�� تحديث الفكر الدي�ّي يبدو أّن تْدِي�ن  

ما س�� الفاعلون الدينّيون إ�� إثبات ذا��م، �� مواجهة ما رّ�ختھ دولة االستقالل وأجهز��ا،  
ّ
وال التدّين إن

، مظاهر ال تتجاوز البعد ا�خار�ّ�  �� مع�ى أّن أغلب ما هيمن من الدي�ّي ع�� ا�جال العاّم هو ا�جانب الشك��ّ 

ف للدي�ّي  
ّ
ات الفردّية أو ا�جماعّية يضمر ف��ا البعد الرو�ّ� القي�ّي الباط�ّي، لذلك لم ُ�غّ�� ا�حضور املكث

ّ
للذ

ازدادت   بل  الفضيلة،  ا�جميع من  ا�جم�ّ� وال قّرب  الو��  السائد، وال غّ��  السلوك  العاّم نمط  ا�جال   ��

الع وغلب  الفسادا�جر�مة  وعّم  ��   .1نف  مة 
ّ

امل�خ  ��
ّ
والل الطو�لة  القمصان  أ�حاب  من  الكث��  و�دا 

املسلم�ن  رقاب  قاط��  دماء،  سّفا�ي  والعاملّية،  ا�حلّية  اإلعالم  وسائل  قّدم��م  كما  العمومّي،  الفضاء 

ذرة إ�سانّية �� ما  وغ��هم، م�حق�ن األذى باإل�سانّية ع�� التفج��ات واألجساد امللغومة �� ضمور ك�ّ� ألّي ب

 يرتكبونھ من أفعال. 

ي اإلجرام الذي تتنّوع منابتھ   
ّ

قد ال ي�ون تدي�ن الفضاء العمومّي مسؤوال عن ��اوي القيم الروحّية وتف�ى

�� العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  �ساهم  أن  املنتظر  من  �ان  لكن  ا�ختّصة،  الدراسات  روحنة   �� 

الدي السلوك، و�� و�ان يمكن أن   نّية ع�� ا�حوارات واملناقشات وتفاعل األف�ار وتطو�رها.عقلنة املسألة 

(الو�� بھ  يتجاوز  جديدا  سبيال  العمومّي  الفضاء  ال�ي  "يفتح  واال�غالق  والتخندق  ا�جمود  حالة  الدين) 

فا وتلّينا،2سادت خالل عقود طو�لة"
ّ
ا  وقضاء ��ائيّ  ، و��ون رجع صدى �ل ذلك �� السلوكّيات العاّمة تلط

الفضاء   ف��ا  اشتغل  أخرى  ثقافات  فعلت  مثلما  تماما  اإلرهابّية،  واملمارسات  الدي�ّي  العنف  مظاهر  ع�� 

 العمومّي باملسألة الدينّية.  

 
الذي تم عرضه في مؤتمر صحفي انعقد اليوم  واالجتماعيةى التونسي للحقوق االقتصادية التقرير السنوي للمنتدفقد "كشف   -1

ن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين عامي  .2020جانفي  23الخميس 
ٔ
كـثر من  2017و 2010"ا

ٔ
لف قضية عنف على   600ا

ٔ
ا

نها قضايا 
ٔ
المصدر ذاته، تطورت نسبة االعتداء على   بسوبح .موثقةالمستوى الوطني دون اعتبار حاالت العنف التي لم تسجل بشا

سرة بنسبة 2011بالمائة منذ سنة  21الجسم البشري ب 
ٔ
بالمائة،  39، كما ارتفع منسوب العنف اإلجرامي الموجه ضد الطفل واال

ي بنسبة تطور قدرت ب 2019حالة سنة  226بلغت حاالت القتل العمد  حين
ٔ
 2011بالمائة منذ  39,9, ا

–، تحرير وتقديم إدوارد منديناقّوة الدين في المجال العامكورنيلويست، –جوديث بتلر–تشارلس تايلور  -ماسيورغن هابر  - 2
 .177، ص 2013، دار التنوير للنشر/مركز دراسات فلسفة الدين بغداد 1جونثان فانا نتويرين، ترجمة فالح رحيم، ط
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ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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ال يختلف الفضاء العمومّي الواق�ّ� عن الفضاء االف��ا�ىّي وال اإلعالمّي فجّل ا�حاورات الدينّية ّ تنت�ي   

ر ع�� سبيل التمثيل أي القتل الرمزي.  بالصراعات وتبادل ��م التكف��
ّ

بما �عّرض لھ األستاذ محّمد   ونذك

م) من حملة �شو��ّية وتكف��ّية ح�ن حاول إدخال الدين العقال�ّي إ�� الفضاء العمومّي 2017-1921الطال�ي (

الفقهّية ع�� حوارات   املسائل  �� �عض  الفكرّ�ة  بمواقفھ  الصدع  يقول مثالالتلفز�ونّيةمن خالل  املف�ي .   

األسبق للديار التو�سّية محّمد مختار السالمي �� رّده ع�� �عض آراء األستاذ محّمد الطال�ي �� مسائل دينّية:  

عل��ا   سار  ال�ي  اإل�سا�ّي  الفكر  تار�خ   �� اك 
ّ
الش� سلسلة  من  حلقة  ل 

ّ
يمث ھ 

ّ
شك  �� ب 

ّ
متصل "رجل 

هم الع
ّ

ره أن ال تأخذه العّزة باإلثم وأن  السفسطائيون اليونانيون فأوقفوا تطّور املعرفة �شك
ّ

ي أذك
ّ
دمّي... إ�

،  الرأي حر�ة  و  إّن قدرة ا�جتمعات العر�ّية "ا�حديثة" ع�� ضمان مبادئ اح��ام اآلخر. وهكذا ف 1�علن تو�تھ"

وال�خصية والثقافية  واالقتصادية  السياسية  أ�عادها  �ل  ا�حاورة ،��  �عقالنّية  الفضاء    واالل��ام   ��

 .ضامرة ا�حضور راهنا ازالتالعمومّي، م

 ليست اآلراء واملواقف املتواترة �� الفضاء العمومّي وحدها ما �شوب الفضاء العمومي العر�ّي، بل إّن 

السياسّية   الفضاء   لم  أيضاالسلطة  الهيمنة ع��   �� لرؤاها،   العمومي ودولنتھ تتخّل عن رغب��ا  وتوظيفھ 

الفضاء العمومّي من املسائل الدينّية ال �عدو أن ت�ون من مشاغل النخب  فالكث�� من املتداول اليوم ��  

السياسّية �� ارتباط مشاريعها بمصا�حها ومصا�ح القوى ا�خارجّية الداعمة لها، أّما صل��ا بالهموم املش��كة  

ألسبق البا�� للمتعا�ش�ن اجتماعّيا فضامرة. فقد أثارت مثال اق��احات الرئيس التو��ىي ا و�املصا�ح العاّمة

مساواة املرأة بالرجل �� امل��اث، والسماح للمسلمة أن ت��ّوج غ�� املسلم    2017أوت    13قايد السب�ىي يوم  

عاصفة من ا�جدل �� الفضاء العمومّي العر�ّي، وحّركت نقاشات حاّدة ب�ن مختلف الفاعل�ن فيھ، وانتقل  

مات من دول أخرى. واعت�� األزه
ّ
إ�� هيئات ومنظ لوكيل  النقاش  الرسمّية  الصفحة   �� ري عباس شومان 

األزهر أّن دعوات التسو�ة ب�ن املرأة والرجل �� امل��اث تظلم املرأة وال تنصفها وتتصادم مع أح�ام شريعة  

اإلسالم، وخرجت �عض التظاهرات إ�� الشارع �عّ�� عن رفضها املساس بما �عت��ه أح�اما ��ائّية. فتجاوز  

ل األمن ضمانا لسالمة الفرقاء.  األمر ا�جدل الفكرّي و 
ّ

تبادل اآلراء، إ�� مستوى متشّنج استوجب أحيانا تدخ

املتبادل   والتكف��  ُر 
ّ
التوت هو  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدي�ّي  ا�خطاب  �سوس  ما 

ّ
أن �ستنتج  هنا  ومن 

من أعراض أ�حا��ا  وال��ديد بالقتل، فقد تجاوز ا�جدال الفكرّي تدارس اختالف اآلراء وحججها إ�� النيل  

 والطعن �� عقيد��م.

آنفا  املقّدمة  النماذج  نتيجة   ت��هن  يكن  لم  اإلسالمّي  العر�ّي  العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  أّن 

ثقافّية   ب�ى  تفكيك  اقتضاه  أو  وا�جتمع،  الفرد  مّست �خصّية  داخلّية  ص��ورات  د��ا 
ّ
ول بنيوّ�ة  لتحّوالت 

 ال��اغماتّية، ر ما �ان وسيلة من وسائل املنازعات اإليديولوجّية والتدافعاتوفكرّ�ة واستبدالها �غ��ها، بقد

أو   حاكما  السيا�ىّي،  يفرضها  العمومّي  الفضاء   �� املطروحة  الدينّية  املسائل  من  العديد  أّن  ع��  فضال 

 
 asp-https://www.babnet.net/festivaldetail.62940: 2016فيفري  10التونسّي بتاريخ  قناة الحواربرنامج  -1

https://www.babnet.net/festivaldetail-62940.asp
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م فيھ، وتوجيھ اهتماماتھ وقضاياه نحو رؤاه وأهدافھ، مقا
ّ

بل ضعف  معارضا، محاوال الهيمنة عليھ، والتحك

 فاعلّية دور ا�جسم االجتما�ّ� �� الفضاء العمومّي كقّوة اق��اح وتوجيھ. 

تأسيسا ع�� ما تقّدم، نتبّ�ن أّن الفضاء العمومّي العر�ّي لم �ستقل �عد عن هيمنة السيا�ىّي كما يف��ض  

 ملاما،
ّ
الفضاء العمومّي العر�ّي   لذا فإّن  �� مفهومھ النظرّي، ولم ��تّم بالقضايا املش��كة ل�جسم االجتما�ّ� إال

ر  
ّ
متوت العر�ّي،  الر�يع  ثورات  موجات  إثر  الديمقراطّيات  اس��راع  سياق   �� ظهر  النشأة،  جني�ّي  زال  ما 

السمات، عنيف ا�خطاب واملمارسة، يميل إ�� إقصاء ا�ختلف وفرض الرأي نتيجة تلّبسھ بالسيا�ىّي، وما  

ص �عد من و�ج حرارة زال يبحث عن استقاللّيتھ، و��فو إ�� العقالن
ّ
 اإليمان.ّية، ولم يتخل

الثقافة   راهن   �� متمّ��ة  تار�خّية  �حظة  العمومّي  الفضاء   �� الدين  حضور  ي�ون  أن  املف��ض  من  �ان 

ع��   املتوارثة  و�د��ّياتھ  الدي�ّي  الو��  مات 
ّ
مسل حول  املضرو�ة  األسيجة  كسر  �غية  اإلسالمّية،  العر�ّية 

كر الدي�ّي �� ضوء أسئلة ا�حاضر إلعادة ترتيب عالئق ثقافتنا العر�ّية ووعينا  األجيال، ومساءلة أصول الف 

ما �� األحياء  
ّ

ر املتدّينون األحياُء �� دي��م بدل أن يظّل فكر األموات متحك
ّ

ا�جم�ّ� باملسألة الدينّية، وليفك

بأهميّ  اإلقرار  من  البّد  ھ 
ّ
أن أي  للعر�ّي،  والعل�ّي  املعر�ّ�  ا�حصول  تطّور  العمومّي  رغم  الفضاء   �� الدين  ة 

 وضرورتھ، لكن دون تديينھ. 
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�، وأ�حت الدولة -
ّ
فاعال من جملة   إّن الدور التقليدّي "للدولة/ األّمة "املنفردة بتدب�� الشأن العاّم قد و�

ر�ن �� معا�جة قضايا الشأن العاّم، ويعت�� الفضاء العمومّي من الفواعل ا�حدث
ّ
ة �� فواعل آخر�ن مؤث

 ا�جتمعات العر�ّية �عد ثورات الر�يع العر�ّي. 

ما اهتّم ا�جميع باملش��ك من   -
ّ
�ل الفضاء العمومّي اسم دون مسّ�ى ال يمكن اإلمساك بھ، ولكّنھ ينشأ 

أو اف��اضّية �ّل الوسائط، واقعّية �انت  �� راهن ا�جتمعات  القضايا ع��  لذلك يظّل فضاء ضرورّ�ا   ،

 إلش�ا
ّ
لّيات التعّددّية الدينّية والثقافّية �� مستوى التفاعالت االجتماعّية ب�ن املواطن�ن،  العر�ّية، حال

وتجاوزا للمنازعات السائدة وا�حتملة، وتحقيقا ملطلب العيش املش��ك من خالل ضمان حرّ�ة ثقافّية  

أخال�ّ� قبل أن ودينّية يتساوى ف��ا ا�جميع م�ى أدر�وا أّن اح��ام مواقف ا�ختلف�ن ومعتقدا��م واجب  

د حّنا أرنتالفضاء العمومّي  ي�ون قانونّيا. إّن تفعيل  
ّ

 سبيل من سبل ا�خروج من الثقافة األحادّية، وتؤك

)1975-Hanna Ardent 1906  (  يواكبھ حتما ا�حديث  ا�جتمع   �� العمومّي وانحداره  الفضاء  تآ�ل  أّن 

 تآ�ل ا�حرّ�ة والفكر. 

لذا فإّن    ا�حياة العاّمة حّ�ى أصبح حضوره �� الفضاء العمومّي ظاهرة عاملّية،ازداد أمر الدين أهمّية ��   -

تقتض��ا املرحلة التار�خّية، فهو   العر�ّي اإلسالمّي و�ن �ان مسألة  احتواء املتدّين�ن �� الفضاء العمومّي 

الد ا�جميع، فضال عّما يحّققھ احتواء  العدالة، و�جب أن ي�ون مفتوحا أمام  ي�ّي من  أيضا من صلب 

واألح�ام   الدينّية الشائعة �حظة فارقة �� تار�خ التفك�� الدي�ّي  ملا يتيحھ من إم�انّية إعادة قراءة األف�ار

ا�جتمعات   ع��  حكمت  ال�ي  ا�ح�ام  األف�ار  تلك  التار�خّية،  �حظتنا  عن  واملتعالية  املتوارثة  ا�جاهزة 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)160( 

ب الفكر الدي�ّي وت
ّ
بھ،العر�ّية بالس�ون وأّدت إ�� تصل

ّ
ع�ىى أن تف�ح تلك القراءة �� تحقيق املقصد    خش

 األس�ى، وهو محاولة دمج الدي�ّي �� الفضاء العمومّي العر�ّي اإلسالمّي دون تديينھ وال تفتينھ.   

للعقالنّية، وليس الفضاء العمومّي كذلك ميدانا �سوده   - الدين مجّرد شأن خاّص وال هو مفتقد  ليس 

  - ضاء من التوافق الطو�ّ�، بل نحن �� حاجة إ�� عقلنة التدّين، وعيا وتخاطباالتفك�� العقال�ّي، وال هو ف 

ع�� أن تمتنع الدولة ومؤّسسا��ا عن �ّل ممارسة سياسّية تدّعم ف��ا الدين أو تمنعھ، وت��ك   -و�ن تدّرجا  

متباد  اح��ام   �� العمومّي  الفضاء  استعمال  ع��  القائمْ�ن  والتحاور  النقاش  مجال  ل  للمتدّين�ن 

 للمعتقدات والطقوس واآلراء.

ھ قد سار �� مسارات دولة االستقالل نفسها، فقد أهمل   -
ّ
ل�ن عاد الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي العر�ّي، فإن

االهتمام بقضايا الدين ا�جوهرّ�ة املتمحورة حول آلّيات تجديد الفكر الدي�ّي، والبحث �� سبل توظيف  

ة خلق ذهنّية دينّية حديثة، بل عاد الدي�ّي إ�� الفضاء العمومّي  محصول العلوم اإل�سانّية ا�حديث �غي

 بالقضايا ذا��ا ال�ي اشتغلت عل��ا دولة االستقالل، لكن ضمن رؤ�ة تراثّية. و�� �ّل األحوال أض��  
ّ
مهتما

حضور الدي�ّي �� الفضاء العمومي كغيابھ، فالتحّول الوحيد ا�حاصل أنّنا خرجنا من مرحلة احتكرت  

، وهكذا يمكن أن نخلص إ�� القول إّن الصراع لم  ف��ا  
َ
 الديَ�ّي إ�� مرحلة يحتكر ف��ا الدي�يُّ الدولة

ُ
الدولة

 ينتھ �عد.  

انفعا�ّ�  - ا�خطاب،  ر 
ّ
متوت النشأة،  جني�ّي  العاملّية  السمات  ضوء   �� العر�ّي  العمومي  الفضاء  زال  ما 

 ولم يصل إل��ا �عد. ��فو إ�� االستقاللّية  ، ا�جادالت، إيما�ّي املقار�ات
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