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تشارلز تايلور ،فيلسوف كندي من مدينة كيبك .وهو اآلن من رجال السياسة األكرث
شعبية يف كيبك وقد أحرز تقدماً كبرياً يف هذا املجال .من أهم إنجازاته الفكرية اكتشافه
يف العام  1958لكتابات ماركس ( )Marxعن اإلنسانية التي تعود للعام  .1844كتب

مقاالت يف صحيفة اليسار الجديد ( )New Left Reviewالتابعة لجامعة أوكسفورد (Oxford
 )universityبعد العام  ،1960له عرشات الكتب والدراسات يف مجال االجتامع الديني.

يف هذه املقالة للباحثة واألستاذة يف جامعة بوردو سيلني سباكرت مراجعة إجاملية شاملة
لسرية تايلور الذاتية والعلمية والفلسفية ،باإلضافة إىل أهم األعامل واألطروحات التي قدّ مها.
املحرر
لطاملا انتقد الفيلسوف تشارلز تايلور يف كتاباته مبدأ الفردانية يف املجتمعات املعارصة وانحاز
إىل سياسة اإلدراك التي متثّل إحرتام فردانية الشخص وانتسابه إىل مجتمع أخالقي أو سيايس،
وإىل إعطاء أهمية زائدة للمعتقدات الدينية.
تشارلز تايلور هو فيلسوف كندي من مدينة كيبيك يُتقن اللّغتني الفرنسية واإلنكليزيةُ .ولِ َد عام
*ـ أستاذة الفلسفة يف جامعة بوردو /فرنسا منذ عام  2002وعضو يف اللّجنة الجامعية يف فرنسا .تتمحور معظم كتاباتها حول
الفلسفة السياسية املعارصة.
ـ العنوان األصيل للنص « »Charles Taylor، philosophe de la cultureنرش يف املجلّة العاملية «»La vie des idées
ـ ترجمة :رشا مرتىض.
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 1931وهو أيضا سيايس ملتزم فقد كان عام  1960مرشح الحزب الدميقراطي الجديد لالنتخابات
الفيدرالية ،ويُشارك اليوم يف الحياة السياسية يف كيبيك ،وهو من السياسيني الذين يحظون بشعبية
كبرية يف كيبيك .يعود تاريخ نضاليته إىل سنوات دراسته .ففي العام  ،1958تناول تشارلز تايلور
بشغف مخطوطات ماركس اإلنسانَوي لِعام  1844والتي تع َّرف تايلور إليها يف باريس .انض ّم تايلور
يف جامعة أوكسفورد ( )Oxford universityإىل اليسار الجديد ،الذي كان يطرح أفكاره منذ عام
وتخل برسعة عن كل ثوابت املاركسية األورثوذوكسية.
ّ
 1960يف صحيفة ،New Left Review

من سريته الذاتية
تشارلز مارغريف تيلور (باإلنجليزية )Charles Taylor :ولد يف  5نوفمرب  ،1931فيلسوف
كندي من موريال بالكيبيك .يُع ّد أحد أبرز الفالسفة املعارصين يف مجال الفلسفة السياسية
والفلسفة األخالقية والفلسفة الدينية ت ُرجمت أعامله إىل أكرث من عرشين لغة.
سريته
أستاذ العلم السيايس والفلسفة يف جامعة مكغيل (مونرتيال) حيث د َّرس منذ  1961إىل
 .1997يف عام ُ ،2007عيِّ رئيسا ،باالشرتاك مع عامل االجتامع جريار بوشار ،يف اللجنة
االستشارية حول التوافقات املتعلقة باالختالفات الثقافية التي ُسميَّت لجنة بوشار ـ تيلور.
فلسفته
يقع فكره الفلسفي بني ملتقى عدد من التوجهات واملجاالت :فلسفة التحليل ،الظاهريات،
التأويلِ ّيات ،الفلسفة األخالقية ،اإلن ِْس َّيات ،االجتامعيات ،الفلسفة السياسية والتاريخ.
يُنظَر إىل تشارلز تيلور باعتباره أحد أبرز ُممثِّيل الجامعانيّة ،عىل الرغم من أنه مل
نب قط مثل هذا االنتامء ،بل إن فكره أشد تنوعا وغنى عىل نحو يُب ِعده عن االنحصار
يَت ّ

يف مدرسة بعينها.
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ي من االتجاهني ،الفردانية الليربالية(l’individualisme
مل يح ُك ْم تايلور يف كتاباته السياسية ِل ّ
 )libéralواالقتصادية املاركسية ( )L’economisme marxienألن هذين التيارين يُح ّرفان قضايا
كربى تتَّصل بإشباع الحاجات الثقافية والروحية « :إن املجتمع الليربايل ـ كام كل مجتمع اخرـ ال
يقوم فقط مبج ّرد تلبية حاجات ومصالح أفراده .وهو يتطلّب أيضاً مجموعة من االعتقادات التي،
شتَكة عىل نطاق واسع ،والتي تربط بني بُنيته ومامرساته من جهة،
ّ
إ ْن ملْ تك ْن شائعة ،فعىل
األقل ُم َ
فس تايلور اليسارية الثورية التي قادت إىل
وما يعتربه أعضاؤه داللة نهائية يتمتّع بها» .وهكذا ،يُ ِّ
أعامله
اسم الكتاب

التاريخ

االسم األصلي للكتاب

رشح السلوك

1964

The Explanation of Behaviour

هيغل

1975

Hegel

هيغل واملجتمع الحديث

1979

Hegel and Modern Society

النظرية اإلجتامعية كمامرسة

1979

Social Theory as Practice

وكالة اإلنسان و اللغة

1985

Human Agency and Language

وكالة اإلنسان و اللغة

1985

مصادر األنا :تك ُّون الهوية الحديثة

1989

توعك الحداثة

1991

التعددية الثقافية  :دراسة سياسة اإلعرتاف

1992

الحجج الفلسفية

1995

Philosophical Arguments

الحرية الحديثة

1999

La Liberté des modernes

أصناف من الدين اليوم

2002

Varieties of Religion Today

التخيالت اإلجتامعية الحديثة

2004

Modern Social Imaginaries

أخالقيات األصالة

2005

The Ethics of Authenticity

عرص علامين

2007

A Secular Age

العلامنية و حرية الضمري

2010

Laïcité et liberté de conscience

Philosophy and the Human
Sciences
Sources of the Self: The
Making of the Modern Identity
The Malaise of Modernity
Multiculturalism:Examining
the Politics of Recognition
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أحداث أيار  1968بوصفها احتجاجاً يُدار باسم املبادىء الرومنطيقية .بالنسبة إليه القضية أن مثة
حصلة ت ًش َمل قيمتني جوهريتني للحداثة أال وهام
محاولة إلخفاء عيوب الرأساملية من خالل ُم ِّ
الكل ( )L’expression intégraleعن الذات.
ّ
الحرية املتط ّرفة ( )la liberté radicaleوالتعبري

بعد تجربة اليسار الجديد ،أخذت نضالية تايلور طابع الدفاع عن الجامعات الثقافية :يف أواخر
السبعينيات ،عاد تايلور من أوكسفورد إىل مونرتيال ،وهناك ن َِشط يف الدفاع عن الحكم الذايت اإلقليمي
( )l’autonomie régionaleومتثيل األقليّات ( )la représentation des minoritésوالحقوق اللّغوية
)  .)les droits linguistiquesنادى تايلور بفكرة «الفيدرالية امل ُج َّددة» معارضاً بذلك كالً من أنصار
رصح أن من
استقالل كيبيك ودعاة الفيدرالية الذين يرفضون الرضوخ للمطالب الهويّاتية .كان تايلور ي ّ
الحق يف بلورة اختالفاتهم عىل املستوى
واجب الدولة الدميقراطية أن متنح رعاياها من األقليات
ّ
العا ّم .ومل يتوقّف هذا االلتزام .فبني عامي  2007و ،2008ترأّس تايلور ،بالتعاون مع عامل اإلجتامع
جريارد بوشارد ،لجنة استشارية حول مامرسات التوفيق املرتبطة باالختالفات الثقافية ،والتي كان قد
أنشأها رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الليربايل .كان الهدف األساس من إنشاء هذه اللجنة كشْ ف ما
إذا كانت «التسويات املنطقية” التي ترتكز عىل أسس ثقافية ودينية ،مالمئة ملجتمع تع ّددي وعادل
ودميوقراطي .وأصدرت اللجنة تقريرا ً تحت عنوان «زمن املصالحة» ()le temps de conciliation
دافعت فيه عن تص ّور منفتح للعلامنية ،وعن تع ّدد الثقافات والتن ّوع يف املجتمع ،إضاف ًة إىل د ْمج
الالجئني فيه .وأُعيد النظر مؤخّرا ً يف هذه املالحظات ،ما أثار ردود فعل قوية .عارض تايلور رغبة
خاص عىل م ْنع ارتداء الحجاب يف
ينص بشكل
ّ
الحكومة بفرض «ميثاق القيم الكيبيكية» الذي ّ
الوظائف الحكومية ،وأشار تايلور ضمن مقابلة أجرتها معه إذاعة «راديو كندا” يف آب  2013إىل أن
ذلك هو «عمل إقصايئ يف منتهى الفظاعة ( )...ك ّنا نتوقّع أن نراه يف روسيا يف عهد بوتني».
نقد املذهب الطبيعي
يُ َع ُّد نقد املذهب الطبيعي يف العامل أحد املواضيع التي تك ّررت يف مؤلفات تايلور .ومنذ
العام  ،1964رفض تايلور يف أول كتاب له بعنوان  The explanation of Behaviourالذي انطلق
َض التفسري اإلوايل  mécanisteلصالح التفسري الغايئ للفعل :يجب عىل
فيه من أطروحتهَ ،رف َ
العلوم اإلنسانية أن ت ُع ّزز التفسري باألسباب (األسباب التي يُق ّدمها اإلنسان لتربير فعله) .ولكن
ظل السلوكية وازدهار العلوم اإلدراكية ،تعاظمت سلطة «العقل امل ُتح ِّرر من االلتزام» .ويش ّدد
يف ّ
تايلور يف كتاباته عىل أن النموذج الحديث للمعرفة قد أُ ِ
فس َد بفعل الديكارتية( )cartesianisme
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جعا عىل أولية الرؤية األداتية الصورية
والتجريبية(  ،)empirismeفهذان التياران الفلسفيان ش ّ
 formalisteاألحادية للعقل .وإذا مل ت ُؤخَذ سياقات املعقولية بالحسبان ،فإن العقالنية الحديثة
 )le) rationalisme moderneال ت ُق ِّدم إال رؤية واهنة للموضوعية من دون إدخال دور الجسد
واللّغة واملجتمع فيه .ولكن يف املقابل ،متنح العلوم اإلنسانية أهمية كبرية للطابع الحواري
ُجسد ،وت ُناضل بهدف من أجل تأويل األفعال القصدية بواسطة عالمات غري
لوجود وحياة الفرد امل َّ
م َؤكَّدة وتعابري ملتبسة .وبينام اعتربت نظرية املعرفة الوضعية أن الروح مكان للتمثيالت وأن العقل
معي للرؤية
حساب ،زعم تايلور االرتباط مع علم تأويل النصوص من جديد ،قاصدا ً إيجاد تص ّور ّ
الخاصة بعلوم اإلنسان والتي هي غري قابلة لالختزال إىل علوم الطبيعة.
ّ
ترافق هذا الرفض للمذهب الطبيعي مع نقد للفردانية األخالقية واللّيربالية السياسية املنبثقة
عن عرص األنوار .ونشأت الحضارة الصناعية والتكنولوجية مستند ًة إىل مبادئ ضا ّرة :برقطة البُنى
الجامعية ،واكتشاف الطبيعة ،والحياة العامة املتمحورة حول رفاهية الفرد .إن النفعية (مبعناها
امل ُبتَذَل) والليبريالية تقودان إىل تآكل العالقات االجتامعية ،وإىل أفول النزعة الوطنية وتآكل
املشاركة املدنية ،وبذلك هام يُ ْسهامن يف «القلق من الحداثة» (.)malaise de la modernité
القلق من احلداثة
كشف تايلور يف ع ّدة مؤمترات عقدها يف العام  1991عن ثالثة أنواع من القلق من الحداثة ويأيت
أولُها الفردانية .بالطبع إن األفراد قادرون أكرث عىل اختيار منط حياتهم والترصف وفقا لقناعاتهم
معنى لحياتهم االجتامعية يف
أو معتقداتهم ،ولكنهم محرومون من “االفاق األخالقية” التي تُعطي
ً
املجتمعات التقليدية.
يُش ّدد تايلور عىل مالحظة ّ
«فك سحر العامل» ( désenchantement du mondeالتي تك ّررت
بشكل متواصل منذ عرص نيتشه وفيرب .ويرتبط هذا األمر بظاهرة أخرى مقلقة وهي أولية العقل
األدايت الذي نخترب بواسطته الوسائل األكرث فعالية للوصول إىل أهدافنا .وترتافق النزعة التّقنية مع
توسع غري محدود لروح الحساب .ويف النهاية ،ت ُنتج الفردانية وازدهار العقل األدايت ،عىل املستوى
ّ
الخاص ونوعاً من الالمباالة املدنية .إن الدميقراطية
السيايس ،نوعاً من االنكامش يف الفلك
ّ
الصورية تتصالح ،كام رأى توكفيل ،مع حالة من االستبداد الناعم واألبوي والبريوقراطي .وهكذا
يرشح فقدان املعنى واختفاء النهايات وأفول الحرية السياسية القلق ِ
س ملجتمعاتنا.
الح ّ
ما هو موقف تايلور من هذا التحليل؟ أمام االنزالق الرنجيس للثقافة املعارصة ،يحاول تايلور
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يف كتابه الرئيس «مصادر األنا» (  )the sources of the selfالذي نرشه يف العام  1989إظهار أن
الحداثة كانت غنية بفعل ع ّدة تقاليد محتملة من الواجب البحث عنها .إن فهم الهوية الحديثة يعني
تحديد الضغوط املستم ّرة يف التكوين الفلسفي للذاتية املعارصة .إن معنى األنا مرتبط إىل حد كبري
مبعنى الخري .ومن املستحيل أن يفهم اإلنسان هويّته من دون العودة إىل القواعد األخالقية التي
تضفي معنى عليه.
مصادر األنا
يُجري تايلور سلسلة نسب  généalogieنقدية للحداثة .ويكشف كتاب مصادر األنا (les
 )sources du moiعن وجهني من الفردانية أ ّديا إىل نشوء رصاع عميق ت َر َك أثرا ً يف املجتمعات
الحديثة ،وهام املثل األعىل لالستقالل واالستقاللية «املتحررة من االلتزام» تجاه العامل واالخر
من جهة ،واالعرتاف بالخصوصية والتثمني التعبريي  expressivisteالختالف االخر من جهة
أخرى .إن التقليد الثاين الذي أهملته القراءات الغالبة لتاريخ الحداثة التي مل تقبل إال بفردانية
واهنة ،يسمح بإغناء املثل األعىل لالستقاللية وق ْرنه باملثل األعىل لألصالة .ويُع ّد املثل األعىل
لالستقاللية مثالً أعىل لتحديد الذات والتح ّرر من التقاليد والسلطات .ويفرتض املثل األعىل
ُعب أناي الحقيقية عن نفسها يف مكان وموقع االمتثالية  conformismeاالجتامعية.
لألصالة أن ت ِّ
فكل إنسان له طريقته الخاصة يف أن يكون كائناً إنسانياً ويف التعبري عن الحقيقة الداخلية التي
يجب عليه أن يكون وف ّيا لها .إن دراسة العالقات بني هذين املفهومني تُ َؤث ِّر يف فهمنا للحداثة.
بإيضاح التجربة الحديثة ،يستأنف تايلور إذن العالقة الوثيقة بني األنا والخري ،فاستقالل
مس َبقاً هو أمر وهمي .فاألنا التي يصوغ تايلور تاريخها ليست أنا
الفرد عن أي قيمة موجودة ْ
علم االجتامع ،وال فاعله  acteur؛ وليست الفرد العقالين لالقتصاد الذي يُنظِّم فعله بحساب
اسرتاتيجي .ويقرتح كتاب (مصادر األنا) نظرية معرفية حقيقية للفرد ،ألن األنا ليست موضوعا

وال كائناً ،وهي تتألّف من تأويالتها وت ُع ِّرف نفسها من خالل سلسلة نسبها يف جغرافيا األوضاع
والوظائف االجتامعية ،ويف العالقات الخاصة وفضاء التفاعالت األخالقية والروحية الخاصة
بها .وتتض ّمن هوية الفرد أوضاعاً تتناسب مع القضايا الدينية واألخالقية والسياسية.

يف هذا الخصوص ،تكون نقطة اإلنطالق يف كتاب (مصادر األنا) بسيطة :كيف نفهم أننا
نعاين نقصاً يف معنى وجوداتنا؟ وهل ينبغي ربْط هذا النقص يف االمتالء بسامت أساسية لوضع
اإلنسان الحديث ،رجالً وامرأة ،الذي منه كانت ذريعة نيتشه امل َُس َّمة «موت الله»؟ هل يجب
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علينا التذ ّرع بنقص الخريات األخالقية «التأسيسية» املرتبطة باألفالطونية واملسيحية واليهودية؟
إن تايلور مقتنع بذلك .فإذا كانت أزمة املعنى تُ َؤ ِّسس للقلق من الحداثة ،فإننا ال نعتقد مبا كان
لوثر يعتقده ،فهو كان يخاف أن يهلك ،بينام نحن متأث ِّرون بتأرجح وجوداتنا.
إن أُطُر تجربتنا األخالقية أصبحت إشكالية .فمن بني قوالبنا  matricesالتقييمية التي فقدنا
وضوحها ،يذكر تايلور راموز الرشف  code de l’honneurاملرتبط بالثقافة البطولية يف اليونان
القدمية أو الفروسية اإلقطاعية .لكن الحداثة يف قطيعة مع هذه األُطُر ،فهي تفرتض نشأة معنى
الداخالنية  intérioritéوأولوية الحياة العادية أو قيام الرؤية التعبريية  expressivisteللطبيعة .إذا
عدنا يف التاريخ فإ ّن معنى الداخالنية قد ظهر يف القرن الثامن عرش عىل أثر النظريات العواطفية
حول املعنى األخالقي  Shaftesbury, Hutchesonويعود تاريخ األهمية امل ُعطاة ألنشطة اإلنتاج
للحب داخل العائلة ،يعود ،بشكل مبتَذَل ،إىل زمن انحطاط روح الجامعة
واإلستهالك أو امل ُعطاة
ّ
 Ethosاألرستقراطية .أما تثمني التعبري فريجع تاريخه بشكل أسايس إىل الحقبة الرومنطيقية
ونقد العقالنية الصارمة لفلسفة التنوير .لكن هذه املصادر الثالثة س َّببت نزاعا حول مفهوم الهوية
الحديثة ،فالفرد يشعر بالتوت ّر إزاء االستعانة مبصدر إلهي ،والتأكيد الذايت للعقل امل ُتمتِّع بالسيادة،
واالقرتاض من الطاقات امل ُِبدعة للطبيعة .ال يعتقد تايلور بإمكانية القضاء عىل هذا النزاع .إمنا من
األفضل أن نرشح دوافعه يك نفهم األزمة الهوياتية التي تُ َؤث ِّر عىل مجتمعاتنا.
روسو،هريدير وهيجيل ()Rousseau، Herder، Hegel
يفرتض هذا العمل التوضيحي حفرية ما للموضوعية .وبينام كان نظام النفس لدى القدماء ناتجاً

من حبنا لنظام األشياء ،اعترب أوغوستان ( )Augustinأن امليل الطبيعي لحب الخري ميكن أن يفشل
أحيانا ولكن ،بسبب الخطيئة األصلية ،نعاين من فساد اإلرادة التي ال ميكن إخضاعها إال بالنعمة،
وتلك هي األطروحة التي ترشع بتشكيل لغة الداخالنية .ومع ذلك ،ال يزال كبار مؤرخي نشأة
املوضوعية ،نذكر منهم أوغوستان ومونتني وديكارت ولوك ،يف غرفة انتظار الحداثة التي انطلقت
يف الواقع مع عرص التنوير والنقد التنويري .ويُ َع ّد روسو ( )Rousseauشخصية بارزة ومفصلية يف
أسسوا جزءا ً كبريا ً من الثقافة املعارصة وجزءا ً مامثالً
قضية االستقاللية ومعرفة الذات“ ،فهو م ّمن َّ
من فلسفات االستكشاف ،وأيضاً من العقائد التي جعلت من الحرية امل ُح ّددة ذاتياً مفتاح الفضيلة.
كام يُع ّد نقطة انطالق التحول يف الثقافة الحديثة التي تَ يل إىل داخالنية أعمق واستقاللية جذرية.
فكل التيارات الفلسفية تبدأ منه» .ومن جهة ،ال يقبل روسو مبفهوم املذهب الطبيعي الذي
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تبناه فالسفة التنوير والذي يرى أننا بحاجة ،يك نصبح أفضل ،إىل ما هو أكرث من مجرد معرفة أو
«أنوار».إن تط ّور العقل الحسايب ،بنظر روسو ،يُشكّل عالمة للفساد .ومن جهة أخرى ،ليس روسو
بدائيا  primitivisteبشكل ساذج ،فهو يُقيم وزناً ملفهوم االستقاللية الحديث الذي يعطيه ،قبل كانط،
الصياغة األكرث إقناعاً .إن روسو ،وهو صاحب كتاب «العقد اإلجتامعي» (،)le contrat social
يُؤ ّدي هنا دور الكفيل وميارس سلطة ذات امتياز ،فهو عندما يقوم بتحديث املثل العليا لالستقاللية
والكرامة املساوية واألصالة يُفيد كنموذج للنقد الحديث للحداثة.
أوالً ،يُع ُّد روسو سلف املثل األعىل لالستقالل والكرامة املساوية .فعىل املقلب األول ،كان
لدى مؤلِّف كتاب «العقد اإلجتامعي» ( )le contrat socialالوعي إلثبات أن املجتمع يجب
يتأسس عىل مبدأ اإلرادة الح ّرة .إن روسو هو جزء من التقليد الجمهوري ـ تقليد «اإلنسانَوية
أن ّ
املدنية» التي ت ُق ِّدر املشاركة يف النشاطات العامة ،وارتباط املصلحة الخاصة الفاضل بالخري
املشرتك .وعىل املقلب االخر يسمح كتاب روسو بفحص دينامية املعرفة يف املجتمعات
الدميقراطية :ففي ظروف مع ّينة ،ميكن لرغبة التقدير أن تتخلّص من ارتهان الرأي ومن مجتمع
ج َزة عىل قاعدة
الظهور الرنجيس .وبإمكان الجامعة اإلقرار بقيمة الفضيلة أو الخدمات امل ُن َ
املساواة .ويف النهاية ،يبدأ تايلور البحث الحديث عن األصالة :ففي كتابه ال يرتكز التقييم
األخالقي عىل كيان خارجي أو حتى معا ٍل (الله ،فكرة الخري ،املجتمع) ،وإمنا يرتكز عىل
ُعب عن نفسها يف اإلنسان ـ الصوت
مصدر داخيل .إن صوت الضمري هو صوت الطبيعة التي ت ِّ
الذي ِ
يوشك فساد املجتمع دامئا عىل كتمه .وعىل غرار الضمري الذي يُطالِب إمييل Émile
ب«شعور الوجود» الذي ّ
يدل عىل هذا االتّصال الحميم مع الذات ،مصدر
به ،يستعني تايلور ِ
االمتالء والفرح.
رسي لهذا املفهوم ؟ ينص
يعترب روسو أشهر ناقدي الحداثة ،فهل ميكن أن يكون املؤلف ال ّ
يف كتابه ويؤكّد عىل الحرية السياسية الغيا كل اإلختالفات بني أدوار األقلّيات ويف حقهم
بالتعبري ،وبذلك لن يعاين املجتمع الذي يرتكز عىل اإلرادة العامة بعد اآلن من أي معارضة
باسم الح ّرية ،وبحسب تايلور فإنه اعترب أن هذا كان من أبشع أنواع الطغيان املتجانس منذ مرحلة
النظام الديكتاتوري من هذا القرن .لقد كان التربير موجودا مسبقا يف كتاب هيجيل واملجتمع
الحديث ( :)Hegel et la société moderneإذا كانت املصلحة الخاصة تلغي ترابط املجتمع
وتفكّك العامل الحديث فال ميكن إلغاء اإلختالفات باسم اإلرادة العامة إال من خالل نخبة ثورية
عنيفة ودكتاتورية .فبهذه الحالة يكون الحل التع ّددي للتجزئة الحديثة هي من أفضل الحلول،
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وتتمكن بعض املجتمعات عندئذ من تعويض ما قام التط ّور الحديث بإلغائه .لهذا السبب يجب
اعتبار النظام الخصويص لهريدير( )Herderمن أهم أسس الحداثة ،حيث يش ّدد هذا الفيلسوف
عىل حاجة التعبري عن طبيعتنا وأن األصالة يجب أن ترتافق مع مفهوم الثقافة لديه .تنص فلسفة
هريدير عىل رضورة اكتشاف منط عيش خا ٍل من النظام التوافقي والوفاء ألصولنا الخاصة بنا.
إن املسار التعبريي الذي ينص عليه تايلور يتوافق مع الطبيعة أكرث مام تحقّقه الذات يف مسرية
اكتشاف الباطن .ولكن وحده نظام هريدير يؤمن بأن الطبيعة هي املصدر املعنوي لإلنسان.
يرتافق وانتقاد السبب الحسايب الذي يعاين منه اإلنسان إعادة تقييم املجتمعات الثقافية واللّغوية
عىل حد سواء ،األمر الذي يدعم ويط ّور مبدأ الحكم الذايت الذي يتبناه روسو .يلعب هيجيل
دورا حاسام يف مسار تايلور الفكري أكرث من دور روسو وهريدير فيه .يستند الفيلسوف تايلور
يف أول كتاباته عىل اإلنتقادات التي أدىل بها هيجيل حول الفالسفة الكبار()Les Lumières
ويركّز خاصة عىل انتقاد مفهوم الحكم الذايت الذي تبناه كانت ( )Kantكام يلهمه مبدأ الحياة
األخالقية الذي يتّبعه هيجيل .يجيب تايلور يف كتابه مصادر األنا ( )Les Sources De Moiعن
أهمية فلسفة هيجيل ( )Hegelيف التاريخ .هل يرتت ّب عىل هذه الفلسفة نتائج إنفعالية عند رفض
املساواة والنظام الدميوقراطي املتجزئ؟ هل أدى تط ّور السياسة الحديثة إىل إخفاء عيوب هذه
السياسة والعفو عنها؟

محق يف إعطاء األولية لخصوصية اإلنسان املعارص ،ففي
من وجهة نظر تايلور ،هيجيل
ّ
املجتمع املتحرض اليوم يكمن الهدف األسايس من املذهب السيايس يف اإلنتامء إىل مجتمع
يتوافق مع روح املوضوعية الحديث .نحن نشعر بالفخر باإلنتامء إىل مجتمع قد ك ّوناه بفضل
إرادتنا كام يقول روسو (( ،Rousseauأو بفضل نشاطنا اإلبداعي كام يقول ماركس (.)Marx
لكن حقيقة التجانس بني الناس يزيد من الشعور باإلغرتاب واإلستياء من األقليات وال تساعد
القوانني السياسية يف تخطّي هذه املشكلة .وإذا لجأنا إىل النظام اللّيربايل فسيكون الحل الوحيد
ٍ
مجد وال نفه منه .هناك عوامل
هو تطبيق الحرية والعدالة املطلقة ،األمر الذي يعتربه تايلور غري
الحل
ّ
عديدة تزيد األمر سوءا كحجم وتعقيد ومستوى الرتابط بني املجتمعات الحديثة .إن
نص عليه سابقا توكوفيل ( )Tocquevilleأنه يجب عىل أن تتمحور املشاركة
موجود يف ما ّ
املدنية عىل سياسة المركزية والتفكري بهذه اإلختالفات عىل نطاق نوع آخر من املجتمعات.
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إنتقاد املذهب ّ
الذري ()l’atomisme
يستوحي تايلورمن األبحاث الفلسفية ألريستوت ( )Aristoteو فيتجنستاين ()Wittgenstein
بغية انتقاد مبدأ الفردية املنهجية والثنائية الديكارتية واللّغة الخاصة وأسطورة الباطن واملذهب
الذّري لتحديد نظريات العقد اإلجتامعي والعقائد األخرى التي تتبنى فكرة أن املجتمع مك ّون من
مجموعة أشخاص يح ّددون مصريهم بأنفسهم ،وأن اإلنسان ال يط ّور قدراته إالّ من خالل إنخراطه
يف املجتمع ألنه املكان الوحيد الذي تتوفّر فيه ظروف تط ّور الجانب الفكري واملعنوي عند
اإلنسان .يحاول تايلور إظهار أن الحقوق الفردية ليست عفوية كام يتو ّهم البعض ،فاإلنسان ميلك
قدرات خاصة هي التي تحدد أشكال هذه الحقوق فكل ذلك يعتمد عىل حدس اإلنسان الناتج
عن احرتامنا لنمط عيشنا الذي يتميّز بهذه القدرات اإلنسانية .عندما ندرك أن بعض القدرات لها
جب علينا عندئذ احرتام مسار هذه
أهمية كبرية بالنسبة لنا نأىب أن نعرتف بأن اإلنسان له حقوق ،فيتو ّ
جب علينا تطويرها والعمل بها .ويحاول تايلور إثبات أن اإلنسان
القدرات وعدم تخطّيها ،كام يتو ّ
قادر عىل احرتام العقائد الدينية واملعنوية والوفاء لها.

وجود الحرية ال يعني إنهاء دور األسس املعنوية والسياسية ،أن تكون ح ّرا يعني أن تكون
قادرا عىل تح ّمل املسؤولية بشكل وا ٍع واإلعتامد عىل الذات بشكل كامل والتخلّص من كل أنواع
الخوف والجهل ،فاألسس املعنوية جزء ال يتج ّزأ من الحرية ونحن ال منلك الخيار يف اإلنتامء
إىل مجتمع ال مجال يف تطوير قدراتنا فيه بل يتحتّم علينا اإلنتامء إليه .إن تايلور يؤمن بأن اإلنسان
متحض ك ّونت فيه قيم الح ّرية واإلعتامد عىل الذات.
الغريب الح ّر تأسس يف مجتمع
ّ

إن املفهوم الصحيح للحرية من وجهة نظر تايلور هو التايل :ال تقترص الحرية عىل قدرتنا فقط
عىل القيام مبا يحلو لنا يف غياب العوائق املادية والقوانني بل تتمثّل بإرادتنا وقدرتنا عىل معرفة
أنفسنا وتخطي العوائق الداخلية كالخوف وفقداننا التحكم بأنفسنا وعدم متييز الحقيقة عن الوهم،
نتكلّم هنا عن الحرية السلبية.
سياسة اإلدراك
من وجهة نظر تايلور ،يرى أن اللّيرباليني يعتربون أن الطائفية لها دور كبري يف تحديد وتغيري
خيارات اإلنسان وال تتدخّل بالعقائد الدينية والقوانني السياسية أو منع أي إنتامء ملجتمع سيايس
أو إجتامعي أو معنوي .يتم ّيز تايلور عن املفكرين الذين يدعمون الطائفية يف املجتمع بدفاعه عن
مفهومي التع ّددية الثقافية واإلدراك ،حيث يش ّدد عىل مبدأ اإلحرتام بني الناس واحرتام ثقافة وانتامء
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اآلخر ويرتكز هذين املفهومني عىل نوعني من السياسة ،السياسة الكونية وسياسة اإلختالف .يرتبط
موضوع الهوية واإلدراك بشكل أسايس مبفهوم اإلحرتام وميكننا التأكيد عىل أن مفهوم اإلدراك
يتحقّق فقط من خالل القيم الحديثة كاإلعتامد عىل الذات .ويأيت السؤال هنا ،هل يجب تأمني
فرصة لكل شخص بأن يط ّور هويته باسم العدالة ؟ فهذا النوع من السياسة يحتاج إىل إدراك ومعرفة
الحقوق املشرتكة بني األفراد مام يسمح لكل شخص أن يط ّور أو يثبت هويته إذا لزم األمر.
ما هو دور وتعريف هذا اإلدراك الذي يحقّق املساواة ويحفظ الكرامة ؟ ينتقد تايلور التجانس
اللّيربايل للحقوق يف مقا ٍل نرش له تحت عنوان الطائفية ،حيث أكّد عىل أن ذلك يح ّد من إدراك
جع تع ّدد الثقافات وتن ّوع اللّغات .ميكن أن يخفّف
الهويات الثقافية ،كام يدافع عن النظام الذي يش ّ
املجتمع الليربايل من هذا اإلختالف برشط أن يوضع ملف العدالة يف خانة الحقوق الثقافية وأن
ويرسخ أهميتها وعالقتها
يؤمن هذا املجتمع بالعدل بني الثقافات ،فذلك مينع زوال الثقافات
ّ
بالتاريخ الوطني.
يتط ّرق الفيلسوف تايلور يف كتابه إىل مواضيع عديدة ويجول يف البحث والتع ّمق مبفاهيم نادرا
يتوسع بها الفالسفة والكتّاب .تشارلز تايلور الذي يركّز عىل حامية وصون األديان ومعتقداتها
ما ّ
وباملقابل اإلنخراط يف الحداثة واتباع املنطق واإلدراك ،يقف هنا يف مفرتق طرق ،ما موقفه من
مسألة املوت الرحيم وزواج املثليني واإلجهاض ؟ هذه املسائل التي تعتمد بشكل كبري عىل
أسس األديان التي تحلّل ما تحلّله وتح ّرم ما تح ّرمه ،األمر الذي يتعارض مع مبادئ الذين يتبعون
معرفتهم ويتامشون مع الحداثة لكل ما لها من جوانب .يبقى البعض أرسى عقائدهم وثقافاتهم ال
ميلكون القدرة عىل تغيري ما يجب تغيريه من عقائد أحيانا تكون غري صالحة للمجتمع.
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