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«اللقاء بالصين ..الفيلسوف األمريكي ميخائيل
صاندل والفلسفة الصينية»
محمد الشيخ *
دأبت العادة على أال تتم محاورة فالسفة الغرب المعاصرين إال من داخل التقليد الذي ينتمون إليه (التقليد الفلسفي الغربي:
ْ
أكان تقليدا قاريا أم تقليدا أنجلوسكسونيا) ،على األغلب ،وليس من خارج التقليد الفلسفي الغربي برمته ،على األرجح .لكن
األمر اختلف مع الفيلسوف السياسي واألخالقي األمريكي الذائع الصيت ميخائيل صاندل ( ،)1953فبعد أن تعودنا على أن
يكون محاوروه المفضلون من القدماء أرسطو ومن المحدثين كانط ومن المعاصرين رولز ،ها نحن في هذا الكتاب الفريد
نجد الحوار يعقد بينه وبين ثلة من مفكري الصين القدماء -كونفشيوس ،مانسيوس ،زيغونغ ،زوانغزي ،هانز فايغ زي-
والمعاصرين -شينيانغ لي ،تونغدونغ باي ،يونغ هوانغ ،زهو هويلنغ ،شين الي -وقد دار الحوار على خمس مسائل أساسية:
العدالة ،والجماعة ،والفضيلة المدنية ،والتعددية ،والشخص؛ وذلك وفق ثالثة تقاليد فلسفية غربية :الليبرالية والجماعاتية
والنزعة الجمهورية المدنية ،وتقليدين فلسفيين صينيين :الكونفشيوسية والطاوية.
هذا ..ويعد الفيل�سوف �صاندل -الذي �شغل فال�سفة زماننا-
م��ن �أك�ب�ر فال�سفة �أم��ري�ك��ا ال�ي��وم .وق��د ك��ان م��ن ح�سنات هذا
ال�ك�ت��اب ال �ع��دة �أن ��ه مل ي�ت��م ت�صنيف ��ص��ان��دل ت�صنيفا م�سبقا
�ضمن تيار «اجلماعاتيني» الذي لطاملا رف�ض الرجل �أن ي�صنف
�ضمنه -على نحو ما كان الفيل�سوف الأمل��اين مارتن هايدجر
ق��د رف����ض �أن ي�صنف �ضمن «ال��وج��ودي��ة» معلنا تف�ضيله �أن
ي�صنف �ضمن «فكر الوجود» -مف�ضال �أن يح�سب على �إحيائيي
«�أخ�لاق�ي��ات الف�ضيلة املدنية» مبعناها الأر��س�ط��ي؛ �أي �ضمن
النزعة اجلمهورية املدنية .كما كان من ح�سنات الكتاب �أي�ضا
�أنه يغري نظرتنا �إىل املقابلة بني الفل�سفة الغربية والفل�سفة
ال�صينية على �أن الأوىل فل�سفة «فردانية» تركز على مبادئ
«ح��ري��ة ال �ف ��رد» و»ا� �س �ت �ق�لال ال���ش�خ����ص» و»ح ��ري ��ة االخ �ت �ي��ار»،
بينما الثانية فل�سفة «جماعاتية» ت�شدد على مبادئ «الأ�سرة»
و»تناغم املجتمع» و»طاعة الآباء والأج��داد»� .إذ يك�شف الكتاب
عن �أن الأمر �أعقد بكثري من ب�سيط املقارنة هذا .وهكذا ،يقرر
�صاندل ب�أن من �ش�أن املقابلة بني التقليدين ،هكذا على وجه
اجلملة� ،أن يخفي الكثري من التعقيدات (�ص.)248:
وق��د �أم���س��تْ نظرية الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي ميخائيل �صاندل
ال�سيا�سية م�شهورة بال�صني بدءا من ت�سعينيات القرن املا�ضي
وبداية القرن احلايل .وركز الدار�سون ال�صينيون الذين در�سوا
الفل�سفة ال�سيا�سية املعا�صرة تركيزا وا�سعا على نقود �صاندل
ع�ل��ى «ن�ظ��ري��ة ال �ع��دال��ة» ال�ت��ي ق��ال ب�ه��ا الفيل�سوف الأم��ري�ك��ي
ال�شهري ج��ون رول ��ز ،وباخل�صو�ص على ت�صور �صاندل لبناء
ال��ذات الب�شرية ،وتقدميه قيمة «اخل�ير» على قيمة «العدل»،
ونقده لفكرة «حياد الدولة قيميا» .كما در�سوا ال�سجال احلادث
ب�ين ال�ن��زع��ة الليربالية وال�ن��زع��ة القومانية (اجل�م��اع��ات�ي��ة)،
وواك� �ب ��وا ن �� �ش��ره لأع �م ��ال ��ه امل� �ت� ��أخ ��رة؛ م �ث ��ل« :اال� �س �ت �ي ��اء م��ن
الدميقراطية» ( ،)1998و»الفل�سفة العمومية» ( ،)2005و»ما
ال�شيء احل��ق ال��ذي ميكن �أن نفعله؟» ( ،)2010و»م��ا ال��ذي ال
ميكن للمال �أن ي�شرتيه :حدود ال�سوق الأخالقية» (.)2012
وك��ان ال��رج��ل اكت�سب �شهرة وا�سعة بال�صني؛ ��س��واء يف املجال
الأكادميي �أو يف املجال العمومي .وقد بد�أ ال�صينيون يطرحون
الأ�سئلة اجلريئة حول ما الذي تعنيه «العدالة» بالذات ،وما
نوع «العدالة» الذي ينبغي احلديث عنه وال�سعي �إليه ،وكيف
ي �ل��زم ال�ت�ف�ك�ير يف الإح ��راج ��ات الأخ�لاق �ي��ة ال �ت��ي ي��واج�ه��ون�ه��ا
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يف حياتهم ال�ي��وم�ي��ة ،وم��ا ��ض��رر اال��س�ت��دالل مبنطق ال���س��وق،
وم��ا ال�ع�ي��وب املت�ضمنة يف ذل ��ك .وب��اجل�م�ل��ة ،وك�م��ا ي�ق��ول �أح��د
ال��دار� �س�ين ال���ص�ي�ن�ي�ين امل�ه�ت�م�ين بالفل�سفة الكونف�شيو�سية
وبفل�سفة �صاندل معا« :لقد �ألهمت فل�سفة �صاندل ال�سيا�سية
الدار�سني واجلمهور العري�ض التفكري يف الأ�سئلة الأخالقية
املطروحة يوميا بعون من النظرية ال�سيا�سية» (�ص.)69:
ولقد حدث �أن �صادف ذلك هوى �صينيا كان من �أث��ر التطور
ال�سريع القت�صاد ال�سوق املزدهر ،واحلاجة �إىل نظرية �سيا�سية
و�إىل خطاب �أخ�لاق��ي للتعامل م��ع العديد م��ن امل�شاكل التي
رافقت اقت�صاد ال�سوق .وكان �أن �أب��دت فل�سفة �صاندل القدرة
على اال�ستجابة �إىل ه��ذه احل��اج�ي��ات ،و�إىل ت��أه�ي��ل اجلمهور
لطرح امل�شاكل ومناق�شتها مناق�شة �أعمق و�أ�شد فعالية .وتدور
ق�ضايا ه��ذا ال�ك�ت��اب ال ��ذي ي�ع��ر���ض ت�ف��اع��ل التقليد الفل�سفي
الغربي مع التقليدين الفل�سفيني ال�صينيني -الكونف�شيو�سية
والطاوية -على خم�سة حماور:
 املحور الأول :العدالة واالن�سجام واجلماعة. املحور الثاين :الف�ضيلة املدنية والرتبية اخللقية. املحور الثالث :التعددية والكمال� :صاندل والتقليد الطاوي. امل �ح ��ور ال ��راب ��ع :ت �� �ص ��ورات ال���ش�خ����ص� � :ص��ان��دل وال�ت�ق�ل�ي��دالكونف�شيو�سي.
 امل�ح��ور اخل��ام����س :رد مايكل ��ص��ان��دل :التعلم م��ن الفل�سفةال�صينية.
ه ��ذا ..ف�ضال ع��ن ت�ق��دمي كتبه ال�ك��ات��ب ال�صحفي الأم��ري�ك��ي
املخت�ص يف ال�ش�ؤون ال�صينية �إيفانز �أو�سنو�س دار على لقاء
ال�صني مبيخائل �صاندل ومفاج�آته ،وتعاريف بامل�ساهمني يف
الكتاب ،وكلمة �شكر ،وك�شاف ب�أهم باال�صطالحات والأع�لام
الواردة يف الكتاب.
ويف كلمته التقدميية »-لقاء ال�صني مبيخائيل �صاندل» -يعود
بنا �أو�سنو�س �إىل ليلة من ليايل �شهر دجنرب من ع��ام ،2012
ج��رت بحرم جامعة ك�سيامن بال�صني؛ حيث ازدح��م الطالب
وال�ب��اح�ث��ون ازدح��ام��ا ��ش��دي��دا مل�لاق��اة ��ص��ان��دل وك��أن��ه جن��م من
جن��وم هوليود �أو الع��ب ك��رة �سلة �أم��ري�ك��ي ،كما قالت «يومية
ال�صني».
ويف كلمته اخلتامية »-التعلم من الفل�سفة ال�صينية» -يحكي
ميخائيل �صاندل عن �سفره الأول �إىل بالد ال�صني عام ،2007

وق��د حمل معه ث�لاث��ة ن�صو�ص -ن����ص فل�سفي غ��رب��ي ق�صري
(ج��ون �ستوارت م��ل) ،ون�صان حكميان �شرقيان (كونف�شيو�ش
ومان�سيو�س) -حتمل يف طياتها �إح��راج��ات �أخ�لاق�ي��ة �أراد �أن
يعر�ضها على ط�لاب ال���ص�ين ،و�أن يقف على حلهم مل��ا �أ�شكل
ف �ي �ه��ا .وق ��د م �ي��ز ب�ي�ن م �ق��ارب �ت�ين مم�ك�ن�ت�ين ل �ه��ذه ال�ن���ص��و���ص
الق�صرية :مقاربة تقف على الفوارق بني الفل�سفتني الغربية
وال�صينية على �أ�سا�س �أن ن�ص «مل» يحتفي باحلرية وبالفردية
احتفاء جمردا ،ون�صي احلكيمني ال�صينيني يحتفيان بالأ�سرة
وباجلماعة احتفاء م�شخ�صا .لكن �صاندل يعلن �أن��ه يف�ضل
على هذه املقاربة مقاربة أ�خ��رى لأنه ما كان يروم من عر�ض
الن�صو�ص املقارنة الإجمالية بني التقليدين ،و�إمن��ا الإ�صغاء
�إىل كيف �سيكون رد فعل الطالب على الن�صو�ص املعرو�ضة:
ه��ل �سينجذبون �إىل ل�ي�برال�ي��ة «م ��ل» �أم �سينتقدونها؟ وه��ل
��س�ي��واف�ق��ون ع�ل��ى �أخ�لاق �ي��ات الأ� �س ��رة �أم ال؟ واحل ��ال �أن �آراء
الطالب كانت متباينة ،وكان املهم �أن تنقدح �شرارة املناق�شة ال
بني التقليدين و�إمنا من ثناياهما.
يف م�س�ألة العدالة
ويف قلب النقا�ش ،طرحت م�س�ألة :م��ا ال��ذي ينبغي �أن نفكر
فيه يف �أم��ر «ال�ع��دال��ة»؟ ه��ل على «املجتمع ال�ع��ادل» �أن ي�سعى
لأن ي �ك��ون «حم ��اي ��دا» اجت ��اه ت �� �ص��ورات «ال�ف���ض�ي�ل��ة» و»احل �ي��اة
الطيبة»؟ �أم عليه �أن يزكي ت�صورا معينا للخري ،و�أن ي�سعى
لتطوير ون�شر بع�ض الف�ضائل بني املواطنني؟ وق��د تبع هذا
ال�س�ؤال �س�ؤال �آخر :هل ينبغي �أن نفكر يف �أمر «العدالة» دون
العودة الرتباطاتنا وعوالقنا بالأ�سرة وبالأ�صدقاء وباجلريان
ومبواطنينا؟ �أم على ت�صورنا للعدالة �أن يعرب عن مثل هذه
الوفاءات والوالءات؟
احل ��ال �أن ال��ذي��ن ي�ت�ب�ن��ون ال �ط��رح ال �ث��اين ع ��ادة م��ا ي��و��س�م��ون
با�سم «اجلماعاتيني» الناقدين لأه��ل الطرح الأول املدعوين
با�سم «الليرباليني» .وحجة الأوائ��ل �أن ال �إمكان لتحديد ما
العدل من غري ربطه� ،صراحة �أو �ضمنا ،بت�صورات جوهرية
ملعنى «احل�ي��اة الطيبة» ،وم��ن ��ش��أن ط��رح ق��واع��د للعدل تكون
حم��اي��دة �-أي مب�ع��زل ع��ن ه��ذا ال��رب��ط� -أن ي�شعر ب��الإح�ب��اط
�أولئك الذين يعدون �أن قناعاتهم الأخالقية مل ت�ؤخذ بعني
احل�سبان �أو �أق�صيت .وج��واب الليرباليني �أن من �ش�أن النا�س
يف املجتمعات التعددية �أن يختلفوا يف ت�صور معنى «الف�ضيلة»
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و»احلياة الطيبة» ،كل فرح مبا لديه ،ومن �ش�أن فر�ض ت�صور
من الت�صورات �أن يكون ق�سرا و�أن يناق�ض مبد�أ «الت�سامح»
حيث تفر�ض قيم الأكرثية على الأقلية.
وعند �صاندل �أن �أ�صل امل�شكلة يكمن يف الت�صور الليربايل لذات
الإن�سان وك�أنها بال عوالق جمتثة بال جذور وقد حتددت �أ�سا�سا
يف ا�ستقالل عن �أي دور يف املجتمع وعن �أي �صالت بالأغيار؛
مما ي�ؤدي لت�صور �شديد الفقر للجماعة وللقوم .وقد اعرت�ض
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ل �ي�برال �ي�ين ب � ��أن ت �� �ص��ور «ال � ��ذات» يف ت�ع��ال�ق�ه��ا
بالروابط الأخالقية يتعار�ض مع ا�ستقاللها وحريتها .وقد
ذك��ر �صاندل يف رده على ذل��ك أ�ن��ه اعتاد على ه��ذا االعرتا�ض
على ت�صوره للجماعة بو�صفه ت�صورا �شديد التطلب .لكنه
ا�ستغرب ملالقاة حتد عك�سي من لدن الكونف�شيو�سيني (�شياجن
يل) يعيب عليه ،بال�ضد من الليرباليني ،رقة ت�صوره ،ويعترب
اجل �م��اع��ة ه��ي ال�ق�ي�م��ة الأوىل ،و�أن ال ف ��رد م��ن غ�ير رواب ��ط
اجلماعة ،و�أن «التناغم» هو الف�ضيلة املطلوبة يف اجلماعة؛
ومن ثمة ما كانت القيمة الأوىل للم�ؤ�س�سات االجتماعية هي
«العدل» ،و�إمنا هي «التناغم»؛ وبالتايل ،ف�إن �صاندل ال يعري
لهذا املفهوم الكونف�شيو�سي �أهمية تذكر .ويعرتف الرجل ب�أنه
مل يخطر بباله �أن يجعل من «التناغم» قيمة �أول�ي��ة للحياة
�إىل حني لقائه بالتقليد ال�صيني ،لكنه مع ذلك ال يزال م�ؤمنا
بت�صور تعددي للخري؛ حيث ُيكن للمواطنني �أن يتحاجوا
بانفتاح ح��ول امل�سائل الأخ�لاق�ي��ة وال��روح�ي��ة .وه��و ي��ذك��ر �أن��ه
كان دائما يف ريبة من ت�صور رو�سو ل�ل�إرادة العامة حيث يرى
رو�سو �أنه حني ت�سود الإرادة العامة يحدث ال�صمت يف اجلمعية
العمومية.
وردًّا ع�ل��ى ت��ون��غ دون ��غ ب ��اي ال ��ذي ر�أى �أن وج ��ه اخل�ل�اف بني
النزعة اجلمهورية املدنية والكونف�شيو�سية يكمن يف �أن هذه
تزكي نظاما ا�ستحقاقيا يبيح حكم �أقلية الف�ضالء الأغلبية،
بينما الأوىل ت�شدد على تربية ع��ام��ة ال�ن��ا���س على الف�ضائل
املدنية (ال �ت ��آزر /امل���س��ؤول�ي��ة ،)...ي��رى �صاندل �أن ال تعار�ض
بال�ضرورة ب�ين العن�صر اال�ستحقاقي والعن�صر اجلمهوري،
ل�ك��ن ع�ن��د امل�ف�ك��ر ال�صيني ث�م��ة ح ��دود ل�ل�م���ش��روع اجل�م�ه��وري
لرتبية املواطنني على الف�ضائل املدنية؛ وذلك بحكم �أن الأمة
املعا�صرة �أ�شبه �شيء يكون بـ»جمتمع غرباء» منه بـ»جماعة».
ويالحظ يونغ هوان �أن ثمة تقاربا بني ت�صور �صاندل وت�صور
الكونف�شيو�سيني للعدل ،وذلك على خالف التباين عن نظرية
راولز� .إذ هذا يف�صل العدل عن الف�ضيلة واال�ستحقاق اخللقي
يعترب العدالة إ�ج��راء ال عالقة له ب��الأخ�لاق ،ويقدم العدلعلى اخل�ير -بينما الكونف�شيو�سية ت�سعى لرتبية املواطنني.
ل�ك� َّ�ن ال �ف��ارق ب�ين ت���ص��ور ��ص��ان��دل -ال ��ذي ي�ع��ود �إىل �أر��س�ط��و-
والت�صور الكونف�شيو�سي �إمنا يكمن يف الو�سائل :فعند �أر�سطو
و�صاندل تتم تلك الرتبية ب�سن قوانني جيدة ملزمة ،بينما
عند الكونف�شيو�سية يتم ذلك بتقدمي قدوات ومناذج �أخالقية؛
�إذ �إن فكرة جعل املواطنني ف�ضالء بت�شريع قوانني عاقلة فكرة
غربية عن كونف�شيو�س و�أتباعه ،ولو ُفعِل بهم ذلك الرتدعوا
لكن ما �شعروا باخلجل من فعلتهم وال �أح�سوا بالعار .بيد �أن
�صاندل يو�ضح �أن �أر�سطو ما كان يلح على الزجر بقدر �إحلاحه
على الرتبية بالعادة ،وم��ن ثم فال تعار�ض بني كونف�شيو�س
و�أر�سطو ،حتى و�إن �شدد ذاك على الف�ضيلة الأخالقية وهذا
على الف�ضيلة املدنية (الوالء والت�ضامن).
يف م�س�ألة الف�ضيلة
لكن كيف منيِّز بني الف�ضيلة اخللقية والف�ضيلة املدنية؟ هذا
ما تطرحه زهو هويلنغ و�شني الي ،وهما ي�س�أالن �صاندل من
منظورين خمتلفني� .إذ ترى الأوىل �أن ت�صور �صاندل للنزعة
اجلمهورية املدنية ال ميكن من معاجلة خطر �أن حكومة ما،
وبا�سم الف�ضيلة ،قد تفر�ض بالقهر ت�صورا معينا للأخالق،

بينما يالحظ �شني الي �أن ت�صور �صاندل للنزعة اجلمهورية
لي�س قويا مبا يكفي .و�شاهده على ذلك �أن نزعة �صاندل تهمل
اع�ت�ب��ار ال�ك�م��ال اخللقي اخل��ا���ص بال�شخ�ص .و�إذ ��ش��ددت زهو
هويلنغ على �أن اجل��وان��ب اجلمهورية املدنية يف فكر �صاندل
�أق��وى من اجلوانب اجلماعاتية ،فقد وافقها �صاندل ال��ر�أي.
وق��د �أ� �ش��ارت �إىل كيف �أن ال��رج��ل يرف�ض ال�ن�ظ��رة الأخ�لاق�ي��ة
الأغلبية التي ترى �أن العدل واحل��ق ينبغي �أن يتحددا بوفق
الأخ�ل�اق الغالبة على اجل�م��اع��ة ،ورف����ض ال�ن�ظ��رة الرو�سوية
التي ترى �أن اخلري امل�شرتك واحد ال تعدد فيه .وبال�ضد ،ف�إن
نزعة الرجل ت�شدد على احلرية مبد�أ للنقا�ش بني املواطنني
يف �ش�أن ما الذي تعنيه احلياة الطيبة �أو خري اجلماعة .لكن
زه��و هولينغ ال تخفي قلقها من غياب ط��رح �أي �أ�سئلة تنجم
عن حماولة �إحياء الف�ضيلة اجلمهورية :كيف ينبغي لنا �أن
نتداول حول «اخلري امل�شرتك» يف جمتمع تعددي حيث ال يتفق
النا�س على معنى «الف�ضيلة» وعلى مبنى «احل�ي��اة اخل�يرة»؟
كيف ميكن �أن ن�ضمن �أن هذا التداول ال ينقلب �إىل ق�سر وقمع
حني تفر�ض الأكرثية قيمها على املجتمع برمته؟ والذي عند
الرجل �أن �إحلاحه على «تربية املواطن» ولي�س بالأوىل «تربية
ال�شخ�ص» ال يعني ال عنده ،وال عند �أر�سطو� ،أن ثمة تعار�ضا
بني «الف�ضائل املدنية» و»الف�ضائل اخللقية»؛ �إذ العديد من
القيم املدنية قيم خلقية؛ �ش�أن حماربة النزعة اال�ستهالكية.
وهو يف ذلك ،وعلى خالف الليرباليني ،ال يقيم حاجزا بني ما
هو خ�صو�صي وما هو عمومي ،وال ي�ؤمن بحياد احلكومة اجتاه
خمتلف ت�صورات احلياة الطيبة.
يف م�س�ألة ال�شخ�ص
ما الذي يعنيه �أن تكون «�شخ�صا»؟ ..هذا ال�س�ؤال يقع يف �صلب
مداخلتي �أ�ستاذين غربيني متخ�ص�صني يف الكونف�شيو�سية
ي�ن�ت�ق��دان ال�ت���ص��ور ال�غ��رب��ي ل�ل��ذات مب��ا ه��ي «ف ��رد ح��ر عقالين
م�ستقل» �أن�ش�أته الفل�سفة الغربية �إن�شاء .وهما يعتربان هذا
الت�صور م���س��ؤوال ع��ن اقت�صاد ال���س��وق ال��ر�أ��س�م��ايل .وي�ج��دان
ب��دي�لا يف ال�ف�ك��ر ال�ك��ون�ف���ش�ي��و��س��ي ال ��ذي ي�ت���ص��ور «ال���ش�خ����ص»
ت�صورا يعتربانه ج��ذاب��ا �أخ�لاق�ي��ا ومطابقا للحياة الب�شرية
التي ت�ستحق �أن تعا�ش� :إمن��ا ال�شخ�ص دور اجتماعي .ويقر
�صاندل مبوافقته الكونف�شيو�سية يف نقد مبد�أي «الفردانية»
و»االخ �ت �ي��ار احل ��ر» .وه ��و ال ي ��رى �أن ال ��ذات م�ت�ح��ررة م��ن كل
العالئق اجلماعية ومن كل املرجعيات .لكن الباحثني يريان �أن
هذا النقد غري كاف؛ �إذ ال وجود عندهما للذات خارج الأدوار

التي تقوم بها ،وال وجود لهوية ثابتة لل�شخ�ص� ،إمنا ال�شخ�ص
حال من التقلب يف الأدوار التي ي�سندها املجتمع �إليه .ويجيب
�صاندل :نعم �أنا �أرف�ض القول ب�أن الأخالق تنبع من اختيارات
ذوات م�ستقلة فردية ،لكن ال �أواف��ق على �أنه ميكنننا �أن نفكر
يف الأخ�لاق من غري التفكري يف الفاعلني الأخالقيني ،و�إذ ال
�أ�ؤمن مباهية ثابتة لل�شخ�ص مبعزل عن تقلبات حياته ،ف�إنني
ال �أ�ؤم��ن �أي�ضا ب�أن ال�شخ�ص ما هو �إال جماع �أدواره وظروفه.
فما ين�سياه ه��ذان ه��و دور ال�شخ�ص ال ��راوي� :أعي�ش ظروفا،
لكن مبكنتي �أن �أ�ستقل عنها و�أن �أروي ما حدث يل .ويف ذلك
بالذات يكمن جوهر مفهوم «ال�شخ�ص»� :إنه راوية وم�ؤول.
يف م�س�ألة احلوار بني الثقافات
يعترب �صاندل �أن ردوده على دار��س��ي الفل�سفة ال�صينية �إمنا
�شكلت فر�صة تعلم على عدة م�ستويات :من جهة �أوىل ،تطلب
الأمر منه اعتبار التحديات التي تواجه ر�ؤاه من وجهات نظر
غري م�ألوفة لديه .ومن جهة �أخرى �أ�ضاءت له املناق�شات �آفاق
متناف�سة ب�ضوء من الفل�سفة ال�صينية .ومن جهة ثالثة دفعته
�إىل الت�سا�ؤل �إىل �أي حد ميكن �أن يجرى حوار عابر للثقافات
وللتقاليد الفل�سفية.
وال ��ذي عنده �أن��ه ميكن ت�صور طريقني ملقاربة ه��ذا احل��وار:
واح��دة تكمن يف �إج��راء املقارنة بغاية بيان الأ�شباه والنظائر،
م��ن ب��اب الفل�سفة امل�ق��ارن��ة؛ وذل ��ك يف حت��د ل�ل��ذات املنغلقة يف
فكر م�ع�ين .وه��و الأم ��ر ال ��ذي م��ن ��ش��أن��ه �أن يجلب معه دواء
لداء مركزية الفل�سفة الغربية والنظرية ال�سيا�سية املت�شرنقة
على ال ��ذات ،كما م��ن ��ش��أن��ه �أن يجلب معه ت�صويبا لل�صورة
الكاريكاتورية ال�سائدة ع��ن الفكر ال�شرقي وال�ت��ي ظهرت يف
�أع�م��ال مفكرين كبار من �أم�ث��ال هيجل .لكن ،رغ��م �إيجابيات
ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،ف��إن�ه��ا ق��د مت�ن��ع م��ن ال�ت���ش�ج�ي��ع ع�ل��ى التعلم
امل�ت�ب��ادل ب�ين الثقافات وع�بره��ا؛ وذل��ك ب�سبب م��ن اقت�ضائها
التعميم؛ علما ب ��أن التعميم معاد ل�ل��روح الفل�سفية؛ �إذ يكاد
يعمى عن الفوارق داخل التقليد عينه.
وال �ب��دي��ل ال ��ذي ي�ق�ترح��ه � �ص��ان��دل ه ��و �أن ي�ت��م ال �ب ��دء ال من
التجريدات والتعميمات ،و�إمنا من الإحراجات العينية بغاية
احل��ث على تفكري م�شرتك .لذلك ما طلب هو من تالمذته
ال�صينيني �أن يتحدثوا ع��ن تقاليدهم ،و�إمن ��ا و��ض��ع �أمامهم
مع�ضالت �أخالقية ملمو�سة والتم�س منهم معاجلتها ب�صرف
النظر عن �أي تقليد .مثال ،هل من اخلط�أ �أن يعمد �صاحب
متجر �إىل ال��رف��ع م��ن ثمن قنينة امل��اء غ��داة ك��ارث��ة طبيعية؛
حيث يرتفع الطلب ويقل العر�ض؟ وما القول يف طفل يبيع
�إحدى كليتيه لي�شرتي جهاز �آي فون؟
لهذا ال�سبب ،ينتهي �صاندل �إىل ن�صح الفال�سفة ب��أن ينكبوا
على الإقبال على ن�صو�ص تقاليدهم الكربى �-شرقية كانت �أم
غربية -بُغية تدار�سها وفق ما ي�سميه «الت�أويليات التعاونية».
هو ذا ما ميكن �أن يفيد «التعلم املتبادل» بني الفل�سفة ال�صينية
والفل�سفة الغربية ،بناء على الإق ��رار� ،أوال ،بتوازيهما .وهو
در� ��س م��ن ��ص��ان��دل يف ال�ت��وا��ض��ع ،حيث ال يتحول ال��در���س �إىل
وعظ.
----------------------
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