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اإلنسان األوروبي المعاصرعند تشالز تايلور
فاطمة بنت ناصر
منعزل ومتقوقع ونرجسي
ن�شرت جملة التفاهم مقاال كتبه �أ�ستاذ الفل�سلفة املغربي حممد املحيفيظ ي�ستعر�ض فيه فكر الفيل�سوف الكندي ت�شالز تايلور و�إ�سهامه الفكري املتعلق بفهم هو ّية الإن�سان املعا�صر.
وتتمثل �أهمية هذا املقال من وجهة نظري يف �أنّه يعرفنا با�سم مهم ولكنّه مل ينل ن�صيبه من التعريف يف العامل العربي الذي ر ّكز على اجرتار نف�س الأ�سماء املعروفة والتي رحلت
عن دنيانا مثل�( :ﺃﺩﻭﺭﻧﻮ ،وحنة �ﺁﺭﻧﺪﺕ ،وﻫﺎﻳﺪﻏﺮ وغريهم)� .إنّ ا�ستعرا�ض نتاج الفال�سفة املعا�صرين وعر�ض �آرائهم مهم جد ًا لتجاوز ما عهدناه من االحتفاء باملفكرين بعد وفاتهم.

فه�ؤالء يحاكمون الواقع ال��ذي نحياه م�ستندين على ثقافة
غ ��زي ��رة ت ��ؤه �ل �ه��م مل �ح��اك �م��ة احل ��ا� �ض ��ر وم �ق ��ارن �ت ��ه وم �ق��ارب �ت��ه
ب��ال�ع�ن��ا��ص��ر ال�ت��ي ��ش� ّك�ل��ت امل��ا��ض��ي ك��ذل��ك .والب ��د م��ن التنويه
�أن ال�ق��ادم ي�ستعر�ض الإن���س��ان الغربي وح�ضارته وال�ت��ي بال
�شك �أث ��رت فينا وت��أث��رن��ا بها ول�ك��ن المي�ك��ن �إخ���ض��اع م��ا قاله
ت��اي�ل��ور ب�شكل ح��ريف على احل��ا��ض��ر الإ��س�لام��ي وال�ع��رب��ي على
وجه اخل�صو�ص ب�سبب اختالف التجربة واختالف الأ�صول
واملنطلقات بني العاملني.
ي ��ؤم��ن ت��اي�ل��ور ب ��أ ّن ��ه الب ��د م��ن ت�ت�ب��ع م��ا ��ش�ك��ل ه��وي��ة الإن���س��ان
املعا�صر لنفهم �إ��ش�ك��االت احلا�ضر ال��ذي يعي�شه؛ وذل��ك لأن
فهم ذواتنا ب�شكل جيد هو �أف�ضل �سبيل للحكم على �إ�شكاالت
احلا�ضر وم�ه��ددات��ه .وير�سم تايلور �سمات للإن�سان الغربي
املعا�صر تتمثل يف كونه:
 ي� ّت���س��م ب ��أ ّن��ه ك��ائ��ن م�ت�ج��رد وع �ق�ل�اين :ي�ح�ك��م ع�ل��ى الأم ��وركمو�ضوعات جمردة يحللها من خالل �شخ�صيته املفكرة.
 هو فرد حر :يقد�س حر ّيته ويربط وجوده و�إن�سانيته بها؛ل��ذل��ك يتوج�س م��ن ك��ل �أ��ش�ك��ال ال��و��ص��اي��ة اخل��ارج�ي��ة �أو حتى
الداخلية املوروثة.
 يقدر احلياة العادية :على عك�س التوجهات التي تقلل من�ش�أنها وتعلي من �ش�أن احلياة الت�أملية الفكرية �أو حياة احلرب
والفر�سان �أو حياة الزهاد واملتن�سكني .الإن�سان الغربي املعا�صر
يعلي من قيمة العمل وتكوين الأ�سرة وتوفري ال�صناعة وتوفر
املنتجات اال�ستهالكية .وهو بذلك يحاول جتنيب نف�سه من
التعر�ض للآالم وظهر ما ميكن ت�سميته (�أخالقيات الرعاية-
 .)ethics of Benevolenceال�ت��ي ت��ويل اهتماماً
كبرياً بتوفري الرعاية االجتماعية وحماولة جتنيب النا�س
كوارث من العهود ال�سابقة كاملجاعات والأوبئة ،في�سعى النا�س
ب�شكل م�ستمر لتجنيد �أنف�سهم ملكافحتها والتوعية ب�ش�أنها).

منابع الأخالق

لنفهم الهوية احلديثة علينا �أن نفهم املنابع الأخالقية التي
يعتقد تايلور �أ ّنها �ساهمت يف ت�شكيل هوية الإن�سان الأوروبي
احلديث وهي ح�سب الرتتيب:
 -1امل�صدر الت�أليهي املتمثل يف الأديان
 -2املذهب الطبيعي للعقل املتجرد
 -3املكون التعبريي والرومانطيقي

وعلى الرغم من � ّأن الأدي ��ان اختفت ب�شكل كبري من امل�شهد
العام �إال � ّأن �أثرها ال ميكن �إنكاره يف ت�شكيل مفاهيم الذاتية
الأوىل ك�أعمال (القدي�س �أوغ�سطني) .كما � ّأن الدين يف �أوروبا
�أبرز قيمة الكرامة املت�ساوية للنا�س التي ت�سعى كل املجتمعات
احلديثة �إىل �صونها وتر�سيخها ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد على
�أه �م �ي��ة احل �ي��اة ال �ع��ادي��ة ل ل��أف ��راد امل�ت�م�ث�ل��ة يف ت�ث�م�ين احل�ي��اة
العائلية باعتبارها حياة فا�ضلة وخرية.
�أ ّم��ا العقل املتجرد فمرتبط بالفيل�سوف ديكارت الذي اعترب
الإن�سان كائنا عقالنيا متجردا من كل ت�شوي�ش قد ي�ؤثر على
تفكريه كالعواطف والتقاليد والعادات وما �شابهها� .أ�سهم هذا
التفكري يف �أم��ور �أهمها :الت�أكيد على احلرية و�إع�لاء قيمة
الفردانية والعمل على تر�سيخ الكرامة الإن�سانية وا�ستغالل
امل ��وارد الطبيعية بهدف رفاهية الإن���س��ان .كما �أ ّن��ه �أ ّك ��د على
قيمة احلياة العادية (تكوين الأ�سرة والعمل).
يف اجلانب الآخ��ر جند �أن العامل الثالث املتمثل يف التعبري
الرومانطيقي �أوج ��د مفهوما �آخ ��ر ي�ب��د�أ م��ن ك��ون الطبيعة
هي امل�صدر احلقيقي ومنها �سنجد احلقيقة .وقد �ساهمت يف
ت�أكيد الفردانية وت�شجيع العمل الإبداعي والت�أكيد على قيمة
الأ�صالة.
ولهذا؛ جند � ّأن �أعمال تايلور ت�شدد على الأخذ بهذه العوامل
الثالثة ،والت�أكيد على �أن الأخ��ذ بواحد منها فقط لتحليل
هوية الفرد احلديث هو اختزال �سطحي مل�س�ألة عميقة.
وقبل �أن نبد�أ يف ذكر �أهم ما تو�صلت �إليه نتائج بحوث تايلور،
ن�ستعر�ض منطلقاته:
 اجلينالوجية والأنطولوجيا :هذا اجلمع بني اجلينالوجيةوال�ت�ع�م��ق يف ال��درا��س��ة ال��وج��ودي��ة (الأن�ط��ول��وج�ي��ا) مل جتعل
ت��اي�ل��ور ف�ق��ط ي�ق��وم بتو�صيف احل��د���س الأخ�ل�اق ��ي وال��روح��ي
ول�ك��ن مكنه م��ن فهم �أ��ص��ول ه��ذا احل��د���س وحم�ف��زات��ه وعلله
التي �أوجدته .فهي لي�ست ب�أمور طارئة ولكنها امتداد لتاريخ
ب �� �ش��ري ط��وي��ل ال مي �ك��ن ع ��زل ت ��أث�ي�ره ع ��ن ت �ك��وي��ن الإن �� �س��ان
املعا�صر.
 ال �ت �ق��ومي ال �ق ��وي ( :)Strong Evaluationمايحدد اختياراتنا الأخالقية لي�ست �آرا�ؤن��ا ال�شخ�صية حولها،
فكل ما نعتقد �أ ّنه خري �أو �شر � -أف�ضل و�أ�سوء� -أ�سمى و�أرذل،
كلها حم��ددة م�سبقاً م��ن ��ش��يء م�ث��ايل نطمح �أن ن�صل �إل�ي��ه.
لهذا؛ �شرع تايلور يف تتبع �أ�صول تف�ضيالت الإن�سان الغربي

املعا�صر ،وخرج بتف�سريات مثرية ن�ستعر�ضها يف القادم.
ت�شريح تايلور لعلل احلداثة و�أوجاعها
خرج تايلور بعد مقارناته وحتليله �إىل ثالثة مالمح خل�ص
فيها ما تعانيه احلداثة وهوية الإن�سان الأوروبي اليوم.
�أوال :الفردانية الرنج�سية :حتولت احلرية من �أم��ر يحفظ
ك��رام��ة الإن �� �س��ان وي���س��اع��د ع�ل��ى ان��دم��اج��ه م��ع جم�ت�م�ع��ه �إىل
م�ف�ه��وم ن��رج���س��ي م�ن�غ�ل��ق .ف�ت�ح��ول��ت ال�ف��ردان�ي��ة اخل�ي�رة التي
تعك�س خ�صو�صية اختالف كل فرد فينا �إىل فردانية �شريرة
وع��دوان�ي��ة �أح�ي��ان�اً .لهذا جن��د على امل�ستوى ال�سيا�سي وج��ود
ليرباليات متطرفة نتجت منذ ال�ستينيات التي ازده��ر فيها
خطاب (التفتح ال��ذات��ي واالزده ��ار ال�شخ�صي)؛ فقد مت برت
الأ�صالة من عالقتها ب�أ�صل ال�شعوب واالنتماء �إىل جماعة
لتكون �أ�صالة تعك�س تفرد الفرد وك�أنه كائن منف�صل مل ت�ؤثر
فيه ج��ذوره .وه��ذا �أم��ر غري واق�ع��ي؛ فامللمح الرئي�سي الذي
�شكل كافة الب�شر يكمن يف (احل��وار) مع الآخرين وبرته عن
ال�سياق ينتج �أف ��رادًا �أنانيني متطرفني يف نزعاتهم ي�سعون
لأهداف ذاتية.
ثانياً :هيمنة العقل الأدات��ي :ون��رى ذلك يف النزعة الالهثة
لزيادة الإنتاجية والرفاهية الفردية؛ فنجد �ضر ًرا يقع على
الفقراء ب��دع��وى تعزيز االقت�صاد ،كما جن��د الطبيب ي�سعى
لتخ�صي�ص ج��ائ��ر وق��د �أه�م��ل عالقته الإن���س��ان�ي��ة ،و�أ�صبحت
املهنة جمرد و�سيلة للربح ال �أكرث.
ثالثاً :ال�سجن يف قف�ص اال�ستبداد الناعم :الإن�سان الأوروبي
يعي�ش اليوم حالة انعزال لتحقيق غاياته الفردية وهذا �أدى
�إىل اختياره ال�سيء ملن ميثله ،فنجد �أن االختيارات احلديثة
ت�أتي ل�صالح مر�شحني ي�سعون ل��زي��ادة ه��ذه ال�ه��وة ،وهدفهم
الأوح � ��د حت�ق�ي��ق امل���ص��ال��ح امل ��ادي ��ة .ول �ك��ي ن�ت�ح��رر م��ن �سلطة
ه ��ذا االخ �ت �ي��ار ال �ف ��رداين ال�نرج���س��ي علينا ال���س�ع��ي لتحقيق
(دميوقراطية حيوية) غري منعزلة وغري نرج�سية متفاعلة
مع حميطها وحافظة حلقوق اجلميع �ساعية �إىل مل �شتات
املجتمع و�إخراج الأفراد من تقوقعهم الذاتي.
ختاما� ،أمتنى �أن يكون هناك حتليل م�شابه الختيارات الفرد يف
الوطن العربي اليوم ،الذي يبدو قد ت�أثر مبوجات الفردانية
الرنج�سية فبات منغلقاً على ذات��ه ،وقاب ً
ال للظلم ال��ذي يعق
على غريه يف �سبيل حتقيق رفاهيته ال�شخ�صية.
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