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الغربية
الليربالية
يف الأنظمة
َّ
َّ
الأهمية يف حياة الفرد ويف ا�ستنها�ض املعية الإن�سانية على امل�ستوى العملي
والوجودي.
وم��ن املعلوم �أن املنظومة الليربالية الكال�سيكية ت�شدد على �ضرورة هذا
الف�صل بني اخلا�ص وال�ع��ام؛ باعتباره يدعم �شرعية احليادية ال�سيا�سية
للدولة �إزاء التعقيدات الالعقالنية التي تتميز بها «العقائد ال�شاملة»
ال��دي�ن�ي��ة والفل�سفية والأخ�لاق �ي��ة .وجت�ل��ى ه ��ذا ال�ف���ص� ُل الح �ق �اً يف ف�صل
الواقعة االجتماعية عن املعيار ( )Normيف نطاق التواجه بني العلوم
الإن�سانية والنظرية املعيارية يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية .وك��ان��ت �أ��س�ب��اب هذا
التواجه ال�صراع الذي ن�ش�أ يف الأ�صل بني الإن�سانيات والعلوم الإن�سانية.
وه ��ذا م��ا يف�سر «بح�سب ت��اي�ل��ر» الأ��س�ب��اب الرئي�سية ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي تكمن
وراء ن�شوء ع�صر احلداثة� ،أال وهي زوال البعد الأخالقي النوعي املتمايز
�أنطولوجيًّا ،وانت�صار العقالنية الأداتية ،وما يلي ذلك من تفتيت للج�سم
االجتماعي.
وي ��رى ت��اي�ل��ر �أن ال���ش�ع��ور ب��ال�ع���س��ر يف ال �غ��رب ي�ت��ول��د م��ن ج ��راء اجن ��راف
املجتمعات الغربية املعا�صرة �إىل الأخ��ذ مبخلفات احل��داث��ة يف فردانيتها
الأداتية ،على ح�ساب روح اجلماعة وقيمها التقليدية؛ فالعقل الأداتي هو
نوع من العقالنية املنعتقة من روابط الغائية الطبيعية والثقافية ،وهي
رواب��ط م��ا برحت ��ض��روري��ة ،م��ن �أج��ل حتقيق ال��ذات وال�ق��درات الإن�سانية
الكامنة .وقد ن�ش�أ نهج العقالنية الأداتية مع بروز امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
ال�صناعية احلديثة و�أ�سواق التبادل التي نتجت عنها.
من التعددية الثقافية �إىل االعرتاف ال�سيا�سي
ينظر ه��ذا الف�صل �أي���ض�اً يف � �ض��رورة االع �ت�راف ال�سيا�سي ب��االخ�ت�لاف��ات
الثقافية والعرقية؛ ا�ستنادًا مل��ا لهذه االخ�ت�لاف��ات م��ن �أهمية بالغة على
ال�صعيدين العملي وال�سيا�سي .ومن َثم جتري حماولة التحقق من توافق
االع�ت�راف والليربالية ال�سيا�سية التي اع�ت��ادت تقليديا احل�ي��ا َد �إزاء هذه
امل�سائل ال�شائكة والن�سبية واملعقدة.
واالع� ت��راف ال�سيا�سي ب��ال�ث�ق��اف��ة � �ض��روري «ب�ح���س��ب ت��اي�ل��ر» ف�ه��و اع�ت�راف
يعرف الثقافة كمنبع �أ�صيل لتعيني املعايري الأخالقية ويلهم التوجهات
ال�سيا�سية اخلليقة ببناء املدينة الإن�سانية خري بناء.
و�أ�صبحتْ املجتمعات الغربية اليوم جمتمعات تتعدد فيها الثقافات والأفكار
الفل�سفية الأخ�لاق �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ي���س��وده��ا االخ �ت�لاف ح�ت��ى التناق�ض
والتنازع؛ لذا فقد حتولت �إىل جمتمعات «متعددة الثقافات» بفعل تنقل
الأف��راد احلر يف ما بينها ،وتنامي موجات الهجرة �إليها .وقد حتمت هذه
ال�ت�غ�يرات النظر يف تداعياتها على ه��ذه املجتمعات وت��أث�يره��ا ال�ب��ال��غ يف
ا�ستقرارها االجتماعي وال�سيا�سي.
ملاذا ي�صر تايلر على �ضرورة االعرتاف ال�سيا�سي والقانوين باالختالفات
العرقية الثقافية والدينية ،خ�صو�صاً و�أن تنامي هذه االختالفات من حيث
متايزها هو مدعاة قلق على وحدة املجتمع ومتا�سكه؟ و�أال تكفل املعايري
العامة ،من حقوق وواجبات �أ�سا�سية ،يف هذه الدول الدميقراطية الغربية،
مثل هذه االختالفات وت�صونها يف الد�ساتري وترعاها يف املمار�سات؟
وبتعبري �آخ��ر� :أال تكفي امل�ساواة الدميقراطية يف احلريات و أ�م��ام القانون
يف ال��ذود عن حق التمايز واالعتناق احل��ر لأمن��اط عي�ش فريدة يختارها
الفرد (�أو اجلماعة) ويعرف بها هويته الأخالقية والوجودية؟ �أم �أنه يجب
على هذه الدول �أن تبدل يف عقيدتها ال�سيا�سية وتغري يف نظرتها القانونية
الكال�سيكية مبوازاة هذه التغريات حتى تواكبها؟
يقول الباحث �سايد مطر �إ َّن ق��وام ه��ذه الأ�سئلة ه��و اال�ستف�سار ع��ن دور
ممكن لليربالية ال�سيا�سية �إزاء م�س�ألة االع�تراف .وهي الليربالية التي
ما برحت تقليديًّا تعتنق «احلياد» �إزاء امل�سائل العرقية والثقافية ،بو�صفها
م�سائل ال تعدو كونها خا�ص ًة وال طاق َة للدولة على النظر يف �ش�أنها.
فقد ك��ان الت�صور الليربايل التقليدي ي��رى يف احلياد ال�سيا�سي �ضرورة

ق���ص��وى ل�ل�ن�ه��و���ض ب��اال��س�ت�ق��رار االج�ت�م��اع��ي ،و�إح� ��دى ال��رك��ائ��ز النهائية
التي ت�ؤ�س�س -ال�شرعية ال�سيا�سية ،-وذلك ل�سببني رئي�سني هما :حماية
احل��ري��ات املدنية م��ن ت��دخ��ل ال��دول��ة يف م�سائل كحرية ال�ضمري وال��دي��ن
واالجتماع ،ومنعها من �أن تكون طرفاً ببت بطالنها �أو �أحقيتها .والثاين
يُعزى �إىل حماية الدولة نف�سها من اجلماعات العرقية والدينية ،نائي ًة
بنف�سها عن احلكم يف ت�صورات اخل�ير املختلفة التي رمب��ا تعمد فئ ٌة �إىل
فر�ضها يف احليز العمومي على فئة �أو جماعة �أخرى.
الف�صل الثالث :وحدة املجتمع يف امل�شاركة املنوعة واالندماج
الف�صل الثالث ،وعنوانه «وح��دة املجتمع يف امل�شاركة املنوعة واالن��دم��اج»،
يظهر فيه الكاتب �إيجابية االع�تراف ال�سيا�سي بالتنوع الثقايف والتعدد
العرقي ،بنا ًء على �أن��ه حمفز ي�شجع الأقليات على امل�شاركة ال�سيا�سية يف
��ش��ؤون املدينة الإن�سانية واالن��دم��اج يف الن�سيج االجتماعي .وي�ك��ون هذا
االندماج حمكومًا بالتنوع؛ لأن التمايزات الثقافية تظهر يف احليز العام
�آخ��ذ ًة بالتالقي� ،ساعي ًة للت�شارك ،م�ستنه�ض ًة للتفاعل فالتقاب�س .ويركز
امل�ؤلف يف هذا الف�صل على الدور املحوري الذي متثله امل�شاركة ال�سيا�سية
يف توا�صل جميع املكونات املنوعة ،خ�صو�صً ا الأقليات واجلماعات العرقية،
ودجمها يف الأكرثية حتى حتقيق وحدة املجتمع ومتا�سكه.
ويعترب تايلر �أن �أفراد املجتمع يف�صحون عن هويتهم ويطورونها يف كنف
م�ؤ�س�سات وبينات و�أعراف وعادات م�شرتكة� .إذ ي�صور الأفراد �أنف�سهم على
�أنهم �أع�ضاء ينتمون �إىل جماعة �سيا�سية معينة ،جماعة ت�ستمد متا�سكها
ووحدتها بف�ضل وجود م�ؤ�س�سات تتفاعل فيها احلياة العمومية وبف�ضل
ممار�سات تنمو فيها احلياة االجتماعية منواً �أ�صي ًال فريداً .وبهذا املعنى،
يعود �إىل الأفراد �أن يف�سروا �أنف�سهم ويفهموا ذواتهم مبقت�ضى امل�س�ؤولية
البنيوية التي ي�ضطلعون بها يف داخ��ل املجتمع ال��ذي ينتمون �إليه .هذه
املمار�سة يف فهم الذات« ،مع ما تنطوي عليه من بُعد معياري هي ،بالن�سبة
�إىل تايلر ،حا�ضرة �أ�ص ًال يف الوقت نف�سه يف تكوين الهوية امل�شرتكة وت�ؤثر
يف الأعمال والتوجهات املنبثقة عنها».
ما ال�سبيل �إذاً �إىل �إيجاد �أمنوذج لالندماج ال�سيا�سي ي�ضمن متثي ًال عاد ًال
للتنوع العرقي والثقايف ،باعتبار �أن هذا التنوع هو تنوع يحت�شد يف احللبة
ال�سيا�سية ويتنازع يف داخلها؟ ويف ذلك بالتحديد تكمن املفارقة اخلا�صة
بفكرة الأم��ة ،بح�سب ما يقول مي�شال تري�شتنكو ،التي ترتكز وظيفتها
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على توحيد قوى مت�ضاربة مت�صارعة .فهي «مفارقة تقوم من جهة على
ت�صورات غري عقالنية وذاتية بدت متعار�ضة مع عقالنية الدولة احلديثة.
يف ح�ين �أن ق��وة الأم��ة م��ن جهة ثانية ُتعقد على ب�سط م�شروعيتها التي
تنبثق منها كل �سلطة �سيا�سية ،وعلى وجه خا�ص �سلطة الدولة .فهذا هو
الوجه الأ�سود والوجه الأبي�ض لفكرة الأمة».
وم��ن ه�ن��ا ،ك��ان ت�شديد تايلر على ت�أ�سي�س وح��دة قومية تفيد االن��دم��اج
وت�ستمد جذورها من عاملني متمايزين متكاملني ال يتنافيان :التقارب
وال�شراكة .ف�تراه ي�ؤكد �ضرورة احل�صول على تقارب يف حده الأدن��ى بني
تعدد الثقافات ،ال يكون كام ًال بغية اجتناب ال��وق��وع يف معاثر التجان�س
امل ُ�ق���ص�ي��ة االخ �ت�لاف��ات ،ك�م��ا ك ��ان ��س��ائ��داً �إب ��ان ح�ك��م «ال�ي�ع�ق��وب�ي��ة» اخل��ا���ص
بالتقليد اجلمهوري الفرن�سي.
وحقيقة الأمر �أ َّن التقارب ال يُفهم �إال على نحو الت�شارك يف ُ�ضمة �ضرورية
م��ن احل�ق��وق (ح�ق��وق ال�ف��رد الأ��س��ا��س�ي��ة بالن�سبة �إىل ت��اي�ل��ر)� .إال �أن ه��ذا
التقارب ال ي�ستنه�ض العنا�صر املكونة لوحدة التداول وي�ستنفدها بالكامل.
وبهذا املعنى ي�ؤكد تايلر خط أ� الفكرة التي تقول �إن وحدة التداول ال تقوم
�إال بقيام عنا�صر م�شرتكة جامعة ،وذل��ك �أن «اخلطاب املثايل ال�شامل ال
يف�سح املجال للنقا�ش ولإمكان التعديل».
الف�صل الرابع :العلمانية وحتديات مطالب التكيف
يطرح الف�صل الرابع «العلمانية وحتديات مطالب التكيف» منافع االنفتاح
ال���س�ي��ا��س��ي ع�ل��ى ال �ت �ع��دد ال �ث �ق��ايف ،وم ��ا ي��ول��ده ه ��ذا االن �ف �ت��اح م��ن خم��اط��ر
االع�ت�راف القانوين مبطالب اجلماعات العرقية والدينية بالن�سبة �إىل
وحدة املجتمع ومتا�سكه ،على �أن مطلب تكيف هذه اجلماعات �أو الأقليات
يكون مطلبًا «ع��اق ً�لا» عندما يكون ذا ج��دوى جت��اه امل�صلحة العامة ،فال
يعطل عمل امل��ؤ��س���س��ات العمومية واخل��ا��ص��ة ال�ت��ي جت�ي��زه ،وال يتعار�ض،
على �أي نح ٍو من الأنحاء ،و�ضرورات تكييف املعايري العامة التي توافقه.
ويُناق�ش يف ه��ذا الف�صل � ً
أي�ضا �سعي بع�ض الأقليات واجلماعات العرقية
ُ
ري العامة الناظمة
املعاي
ة
الدول
تكيف
أن
�
ب
للمطالبة
املهاجرة� ،أو غريها،
َ
حتى تراع َي بع�ض ما ُتلزمهم به معتقداتهم الدينية .ويرمي امل�ؤلف من
ه��ذا الف�صل �إىل م�صاحبة تايلر يف ا�ستف�ساره� :أي�ت��واف��ق ه��ذا ال�ن��وع من
التكيف وروح العلمانية �أم يعار�ضها؟
وي�ق��ول مطر �إن تايلر يحاجج ب ��ذوده ع��ن مطالب التكيف الدينية رغم
تعار�ضها الظاهر م��ع م�ب��ادئ العلمانية ،ب ��أن حرية ال��دي��ن ال تعني حرية
اخ �ت �ي��ار امل�ع�ت�ق��د ال��دي �ن��ي ف�ح���س��ب ،ب��ل ت�ت�ع��دى ذل ��ك �إىل احل ��ق يف �إظ �ه��اره
وممار�سته يف احليز العام .وي��رى تايلر �أن احلرية الدميقراطية املجردة
غري كافية ويجب عليها �أن تت�صل مب�ضامني الثقافة واملجتمع ،و�ضرورة
االع �ت�راف ب��امل���ض��ام�ين ت�ه��دف �إىل �أب �ع��د م��ن جم ��رد ح���ص��ره��ا يف ا�ستيعاب
الأق�ل�ي��ات �أو اجلماعات العرقية يف ثقافة الأك�ثري��ة الأرح ��ب؛ ف��االع�تراف
ي�سهم يف م�ساعدة الأفراد على توجيه حياتهم العملية والوجودية ،ويحثهم
على االن��دم��اج االج�ت�م��اع��ي وي�شجعهم على امل���ش��ارك��ة ال�سيا�سية الفاعلة.
ويرف�ض تايلر مقولة �إن االع�تراف ي�ضعف ال��وح��دة االجتماعية وي�شجع
الأق�ل�ي��ات على االن �ط��واء واالن�ك�ف��اء ع��ن امل�شهد ال �ع��ام .فهو اع�ت�راف يعزز
اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي ملا يحمله من طاقات التوا�صل واالئتالف.
-------------------- الكتاب :م�سائل التعدد واالخ��ت�لاف يف الأنظمة الليرباليةالغربية :مدخل �إىل درا�سة ت�شارلز تايلر.
 امل�ؤلف� :سايد مطر. -النا�شر :املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات.2015 ،
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ر�ضوان ال�سيد *

التعدد واالختالف يف
م�سائل
ُّ

ت�شارلز تايلر فيل�سوف كندي ،ولد يف مونرتيال عام  1931من �أب �أجنلوفوين و�أم فرانكوفونية .وهو �أ�ستاذ �سابق يف الفل�سفة والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة ماكجيل ()MacGill
الكندية بني عامي  1961و .1997ت�أثر فكره مبذاهب فل�سفية �شتى؛ منها :الفل�سفة التحليلية والظاهراتية ،وعلم الت�أويل ،والفل�سفة الأخالقية ،والأنرثوبولوجيا ،وعلم االجتماع،
وال�سيا�سة ،والتاريخ .وقد ع َّينته احلكومة الكيبكية مع عامل االجتماع جريار بو�شار عام  2007رئي�سني للجنة اال�ست�شارية اخلا�صة مبمار�سات التك ّيف املت�صلة باالختالفات الثقافية.
رج فل�سفة ت�شارلز تايلر الأخالقية وال�سيا�سية بطابعها اجلماعتي ( )Communautaristeيف �إطار التقليد الليربايل احلديث؛ وذلك لأخذها ال�صريح ب�أهم مكت�سبات
ُت��دْ ُ
الدميقراطيات الليربالية الغربية ،وهي امل�ساواة يف احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية الأ�سا�سية .وهو و�إن كان يرف�ض جميع �أ�شكال القيم واملعتقدات التي تناه�ض «احلداثة»وتراثها
الأدبي والفكري ،لكنه يو�ضح �أن فل�سفته ُتعر�ض عن ت�صور احلريات الأ�سا�س هذه باعتبارها حريات ذاتية جمردة قوامها «الفردانية» الأخالقية ونهجها نهج «الأداتية» ال�سيا�سية..
والفردانية تنامت مع تراجع الدين وانح�سار التقليد اللذين مل يحددا قدمي ًا معايري الواجبات واحلقوق وطبيعة احلكم ال�سيا�سي فح�سب ،بل كانا منذ وجودهما ،ال�ضمانة للحمة
اجلماعة ومتا�سكها .ونتيجة هذا الرتاجع ،فقدت املجتمعات احلديثة �شيئ ًا ف�شيئ ًا روابط الوحدة واالئتالف ،ف�أخذت بالتفكك وتراجعت فيها قوة الت�ضامن بني الأفراد التي كان
ي�ضمنها الدين والتقليد.

20

وم��ع �إق���ص��اء ال��دي��ن والتقليد ع��ن احليز ال�سيا�سي ،ك��ان ال ب��د م��ن �إيجاد
م�ع��اي�ير ج��دي��دة حت��دد طبيعة ال�ن�ظ��ام احل��دي��ث وت�ن�ظ��م ق��واع��د االج�ت�م��اع
ال�سيا�سي ،وفقاً حلقوق وحريات فردية مل ي�شهدها تاريخ هذه املجتمعات
قب ًال .وكان العقد االجتماعي احلديث امل�ستند ال�شرعي الذي قامت على
�أ�سا�سه هذه املعايري ،فنه�ضت باملجتمع ومب�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية والقانونية
العامة� .أما �شرعية العقد هذه فا�ستندت �إىل قوة معيار امل�ساواة يف احلقوق
واحلريات بني جميع الأفراد امل�شاركني يف �صَ وْغ العقد؛ حيث �إ َّن الأفراد هم
وحدهم م�صدر جميع ال�سلطات وما ينتج من ذلك من معايري عامة ناظمة
يتفق عليها اجلميع .وتعني امل�ساواة هنا رف�ض التمييز بني قدرات الأفراد
وم�ؤهالتهم الطبيعية �أو التفرقة فيما بينهم وفقاً لطبقتهم االجتماعية
�أو النتمائهم الثقايف.
الف�صل الأول :القدمي واحلديث بني النزاع وامل�صاحلة
يُق�سِّ م �سايد مطر كتابه �إىل �أرب�ع��ة ف�صول؛ يتناول الف�صل الأول -وه��و
ب�ع�ن��وان -ال �ق��دمي واحل��دي��ث ب�ين ال �ن��زاع وامل���ص��احل��ة -م���س��أل��ة االخ�ت���ص��ام
الذي ن�شب بني املوروثات القدمية (الدين والتقليد) واملكت�سبات احلديثة
(احل��ري��ات ال �ف��ردي��ة)؛ �إذ �أدى ه��ذا االخ�ت���ص��ام �إىل ن�شوء ع�سري يف هوية
املجتمعات الليربالية احل��دي�ث��ة .وينظر ه��ذا الف�صل يف االنق�سام احل��ا ّد
ال��ذي ن�ش�أ ب�ين مكت�سبات احل��داث��ة؛ م��ن انعتاق للعقل م��ن رواب��ط الدين
والتقليد و�إعالن الثورة امل�ساواتية يف احلقوق واحلريات الفردية من جهة،
وامل��وروث��ات الثقافية التقليدية القدمية من جهة �أخ��رى .ويعمد امل�ؤلف
�إىل �إي�ضاح �سعي تايلر ال�ستجالء معاين العُ�سر واالنق�سام بني احلديث
والقدمي والعمل على �إمكان امل�صاحلة بينهما.
ً
ً
وي��رى تايلر �أ َّن امل�ساواة �أخ��ذت تتيح للفرد «ع�ب��ورا مبا�شرا �إىل املجتمع»
م��ن دون و�ساطات دينية �أو تقليدية ،لذلك ج��اءت ه��ذه امل���س��اواة جم � ّردة،
باعتبارها قيمة «ف��ر��ض�ي��ة -خيالية» �أو ا�صطناعية منعتقة م��ن رواب��ط
االخ�ت�لاف املتمثلة يف ال��دي��ن والطبيعة والتقليد .ويعترب تايلر �أن ذلك
جعل الفرد نظرياً (ال واقعياً) القاعدة النهائية التي ن�ش�أت عليها ركائز
االجتماع ال�سيا�سي يف املجتمعات الغربية احلديثة ،و�أدت هذه الفردانية
بو�صفها عماد احل�ضارة الغربية� -إىل دحر املقومات اجلماعية املتمثلة يفهيمنة الدين ووط�أة التقليد.
كثرياً ما يهاجم تايلر الغلو العقالين يف م�ؤلفاته؛ لأ َّن العقالنية امل�سرفة
تتميز بطموحها ال�صريح لبلوغ «املو�ضوعية» يف الت�شريع و�سن املعايري
الأخالقية والقوانني العامة ،لكنها ال تن�سلك يف ال�سياق التاريخي احلياتي
الثقايف املتعدد الآف��اق وال��ر�ؤى .وت�ستند تلك املو�ضوعية بالدرجة الأوىل
�إىل نهج فكري يذهب بالعقل �إىل «االنعتاق من الروابط» التاريخية ريثما
يبلغ الكلية.
�إ َّن انعتاق العقل احلديث من روابط الطبيعة والثقافة ،وتو�سّ له مبعايري
جمردة وبقيم افرتا�ضية ،هو الذي جعله عق ًال �أداتياً فقد �صلته بالغايات
الطبيعية والتقليدية ،لذا �أخذ ّ
ي�سخر الأ�شياء والإن�سان ت�سخريه لو�سيلة

ي�ح�ق��ق م��ن خ�لال�ه��ا غ��اي��ات��ه ال�ن�ف�ع�ي��ة ال���ص��رف��ة .ف��ان�ع�ت��اق ال�ع�ق��ل ون���ش��وء
الفردانية هو ما مهّد الطريق �إىل قلب املعايري التقليدية �أو الرتاثية� ،إذ
�أ�ضحى الفرد يختار غاياته احلياتية والوجودية وال يكت�شفها يف التقليد
والرتاث �أو يف الطبيعة ،كما �ساد االعتقاد منذ �أر�سطو .والغايات اجلديدة
املتاحة �أ�صبحت غايات تخ�ضع للم�صالح الذاتية الأنانية وتن�شغل ان�شغا ًال
ال يهد�أ مب�سائل االقت�صاد واملنفعة .وهكذا حتوّل العقل احلديث �إىل عقل
�أداتي �صرف يقوم باحت�ساب الإمكانات والطاقات ويجعل كل �شيء و�سيل ًة
لتحقيق غايات �شخ�صية �أو اقت�صادية حم�ضة .فالعقل الأدات��ي «بح�سب
تعريف تايلر» هو هذا النوع من العقالنية التي نتو�سّ ل بها بغية احت�ساب
الطريقة الأكرث اقت�صاديًّا �أو نفعيًّا يف �سبيل غاية ما.
ك��ان لهيجل الأث ��ر ال�ب��ال��غ يف فكر تايلر يف ع��دد م��ن م��ؤل�ف��ات��ه ،ول��ه كتاب
عنوانه «هيجل واملجتمع احلديث»؛ �إذ ج��ارت فل�سفة تايلر فل�سفة هيجل
يف الكثري من جوانبها ،خ�صو�صاً فيما يتعلق باللغة ،بالقول �إن اللغة هي
الو�سيط الوحيد ال��ذي ال يعرب عن �أفكارنا وعواطفنا فح�سب ،بل ي�سهم
�أي�ضاً يف تكوين الأفكار وتظهريها ،غري �أن��ه ما لبث �أن متايز عن هيجل
واختلف معه .و�سبب اخلالف هو ادعاء هيجل �أن الوعي الذاتي (التفكر)
ال يعرب عن معانيه يف العمل الإن�ساين وحده ،بل يتعدى ذلك و�صو ًال �إىل
تك�شف املعاين الذاتية تك�شفاً نهائيًّا تاماً .ورمب��ا يف�سر ه��ذا التباين بني
الفيل�سوفني جلوء تايلر �إىل جماراة الفل�سفة الهايدجرية واالقتبا�س منها
يف بع�ض م��ن جوانبها املت�صلة باللغة .فخالفاً لهيجل ،يعترب هايدجر
«بح�سب مفهومه الأنطولوجي الأ�سا�سي للوجود» �أن اللغة جتتهد يف و�ضع
املعاين الوجودية يف موطن التك�شف الأ�صيل وامل�ستمر للكينونة ،لكن من
غري �أن تقفل �إقفا ًال نهائياً على باب هذا التك�شف .وبيت الق�صيد يف ذلك
كله «بح�سب تايلر» هو �أن العلوم الإن�سانية مل تعد علوماً ت�أويلية.
واللغة حركة حيوية ُت��درج �أ�صولها يف �إط��ار جماعي م�شرتك ،مبعنى �أن
ال وجود لأي �شكل من �أ�شكال الفردانية التي ت�ستنبط لذاتها لغة فردية
وم�ستقلة .فبالن�سبة لتايلر ،ا�ستناداً �إىل فتجن�شتاين ،لي�س من ن�شاط لغوي
�شخ�صي ،وم��ا ال�ت�ح��اور والتخاطب والتفاعل الإن���س��اين �إال ن�شاط فكري
وعملي ين�سلك �ضروريًّا يف �شبكة من التوا�صل اخلا�صة بلغة م�شرتكة .غري
�أن ما مييز املجتمع احلديث هو ات�ساقه الآيل وانتظامه ال�ف��رداين ،وهو
مفهوم اجتماعي �سيا�سي يرى يف بنية املجتمع كتلة من الأف��راد ،يروم كل
فرد فيها على حدة ابتكار مفاهيم لغوية خمتلفة و�أمن��اط عي�ش منوعة.
وهو ما يرف�ضه تايلر العتقاده ب�أن الن�شاط التحاوري والتوا�صلي م�شرتك
وجماعي يف �صلبه ،معو ًال على نظرية هريدر للغة ،معترباً �أن من املحال
ف�صل الفكر عن و�سيطه التعبرياين�« :إن اللغات التي ت�ستعملها ال�شعوب
تعك�س يف واقع الأمر ر�ؤاهم املختلفة للعامل».
وبناء عليه ،ف��إن تاريخ النا�س «بح�سب ه�يردر» هو تاريخ للحوادث التي
ترمي �إىل غايات و�أهداف معينة ،فالتاريخ يحدد هويتهم ويكونها.
واللغة «بح�سب تايلر والفال�سفة اجلماعتيني» و�سيط «تعبرياين» يُ�ستخد ُم

�أي�ضاً للتعبري ع��ن مفاهيم ال�ع��دال��ة .وال تقت�صر اللغة على التعبري عن
ت�صور اخلري -الثقايف �أو اخللفيات الثابتة ودالالتها فح�سب ،بل تتعدىذل��ك حتى ترتكز معايري ال�ع��دال��ة على ه��ذه ال�ت���ص��ورات وه��ذه اخللفيات
الثابتة .و�إذا نظرنا �إىل ت�صورات اخلري ف�سنجد �أنها حمكومة باالختالفات
والتناف�سات حتى النزاعات يف كثري من الأحيان .وعلى هذا يُطرح ال�س�ؤال:
كيف ميكن ت�صور العدالة االجتماعية وال�سيا�سية وت�أ�سي�سها على مفاهيم
ويناق�ض ُ
ُ
بع�ضها
اخلري ،يف حني �أن هذه املفاهيم نف�سها تت�ضارب فيما بينها
بع�ضاً؟ واحلال �أن هذا التناق�ض بني ت�صور اخلري (الن�سبي والال معقول)
وت�صور العدالة (الكلي) هو ما حدا تاريخيًّا بالدميقراطيات الليربالية
�إىل �أن تعتنق مبد�أ احلياد ال�سيا�سي �إزاء ت�صورات اخلري املتناف�سة ،وفر�ض
امل�ساواة بني اجلميع بال ا�ستثناء ودون متييز.
�أ َّم ��ا م�سعى ت��اي�ل��ر الفل�سفي ،ف�ه��و ن�ق��دي ال يناه�ض ال�ل�برال�ي��ة احلديثة
يف ح��د ذات�ه��ا� ،إمن��ا ين�سلك فيها ويتفاعل معها في�ستجلي نقاط �ضعفها
وخم��اط��ره��ا ،خ�صو�صاً ان�ح��راف��ات�ه��ا الفل�سفية امل�صطنعة .وه��و ي��رى �أن
�أ�صالة الفرد الأخالقية ال تتحقق يف معايري �أخالقية جم��ردة مفرت�ضة
�أو م�صطنعة �أو يف عقل �أدات��ي نفعي ،بل يف التعبري عما ي�سمى «اخللفيات
الثابتة»� ،أي املوروثات الثقافية الثابتة التي ر�سختها الرومان�سية مثمنة
دور اللغة والتقليد ،وحتى الدين ،يف تكوين البنية الأنرثوبولوجية .فهذه
امل��وروث��ات ُتن�ش ُئ ه��وي��ة ال�ف��رد التاريخية وتعتمل يف ت�ضاعيفها العملية
والوجودية اعتما َل التمايز والأ�صالة.
ويعترب تايلر �أن ه��ذه امل��وروث��ات الثقافية هي قيم ٌة �أخالقي ٌة بحد ذاتها،
ت�ساعد ال�ف��رد يف فهم ذات��ه وحتقيقها م��ن ناحية ،ومت�ث��ل م��رت�ك��زاً �أ�سا�ساً
ُ
ُ
والقرارات
الت�شريعات
لفهم �أ�صول ال�شرعية ال�سيا�سية التي ُتبْنى عليها
العمومي ُة من ناحي ٍة �أُخ��رى .من هنا �أهمي ُة الثقافة والبحث فيما متثله
من حيث الأ�صالة والر�صانة على امل�ستوى الأنرثوبولوجي واالجتماعي.
ف��ال�ث�ق��اف��ة «ب�ح���س��ب ت��اي�ل��ر» لي�ست م���س��أل��ة ث��ان��وي��ة تتعلق ح���ص��راً مب��ا هو
خا�ص ،كما �ساد االعتقاد منذ احلداثة التي ف�صلت �سيا�سيًّا وقانونيًّا بني
ال�سيا�سي (ال �ع��ام) وامل ��دين (اخل ��ا� ��ص)� ،إمن ��ا ه��ي م�ك��ون��ة للبنية الفكرية
الأنرثوبولوجية وم�صدر جوهري ي�ستند �إليه توا�صل الأف��راد وتفاعلهم
ال�سيا�سي واملجتمعي .الثقافة هي منبع الفكر والعمل الإن�ساين التي بها
يبلغ ال�ف��رد غاياته الطبيعية مبلغاً خا�صًّ ا ف��ري��داً ،ومنها ي�ستقي معاين
حريته الدميقراطية ف�لا يعت�صم بحرية جم��ردة م�صطنعة ف��ارغ��ة من
امل�ع��اين الثقافية وال ��دالالت التاريخية الأ��ص�ي�ل��ة؛ لأ َّن ن�شاطه ال�سيا�سي
ي�صبح تعبرياً عن انتمائه التاريخي احل�ضاري.
الف�صل الثاين :االعرتاف بالتعددية الليربالية ال�سيا�سية
يف الف�صل ال�ث��اين ،ي�برز امل��ؤل��ف الأه�م�ي��ة الق�صوى للخلفيات الثابتة �أو
امل��وروث��ات الثقافية التي تعتمل يف هوية الفرد التاريخية وتكون بنيتها
الأن�ثروب��ول��وج�ي��ة تكوي ًنا �أ��ص�ي ً�لا ،وه��و م��ا ي��ؤك��د «بح�سب ت��اي�ل��ر» ��ض��رورة
االعرتاف ال�سيا�سي والقانوين بهذه املوروثات ،بالنظر �إىل �أن لها �أث ًرا بالغ

