223

**Nerouz Satik

*

نيروز ساتيك

المتخيالت االجتماعية الحديثة

***

Modern Social Imaginaries
:
الكتاب
:
الكاتب
:
المترجم
:
مكان النشر
:
الناشر
:
تاريخ النشر
عدد الصفحات :

المتخيالت االجتماعية الحديثة
تشارلز تايلر
الحارث النبهان
الدوحة  /بيروت
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
2015
254

ص ــدرت عــن الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث
ودراســة السياسات خــال سنة 2015
ت ــرج ـم ــة ،م ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ،لـكـتــاب
ال ـم ـت ـخ ـي ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،وهـ ــو عـمــل
مهم للغاية بالنسبة إلــى المعرفة اإلنسانية بصفة
عامة ،وبالنسبة إلى الحالة العربية بصفة خاصة،
وذل ــك مــن وجـهـيــن :الـمـنـعـطــف الـتــاريـخــي الــذي
يـمــر بــه الـعــرب مـنــذ سـنــة  2011فــي أبـعــاد شتى،
وأدوات ال ـن ـقــاش الـمـهـمــة ال ـتــي يــوفــرهــا الـكـتــاب
بشأن قضيتين تخترقهما السياسة والثقافة بقوة،
وت ـش ـح ـن ـه ـمــا فـ ــي ال ـح ــال ــة ال ـع ــرب ـي ــة ب ـش ـك ــل ذاتـ ــي
ال ــوج ــدان ـي ــة وال ـم ـع ـي ــاري ــة :ه ـم ــا ق ـض ـي ـتــا ال ـح ــداث ــة
والهوية.

إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـم ــدخ ــل ال ـق ـص ـي ــر ال ـ ـ ــذي ي ـت ـصــدر
الكتاب ،ينقسم هذا األخير إلى أربعة عشر ً
فصل
نــاقــش فـيـهــا الـكــاتــب أه ــم الـقـضــايــا الـتــي خــاضــت
فيها أوروبا منذ مطلع نهضتها الحديثة ،يسرد فيها
رواي ــة الـمـتـخـيــات االجـتـمــاعـيــة الـحــديـثــة الغربية،
وأهمها النظام األخالقي الحديث وآليات ّ
تشكله
وتطوره ،معتمدً ا في ذلك على مفهوم مركزي هو
مفهوم «المتخيل االجتماعي».
من الناحية النظرية ،يستند تشارلز تايلر في هذا
الكتاب على أفـكــار يــورغــن هابرماس وبنديكت
أندرسون وآخرين ،ليعيد نقاش بعض من مسائل
الـحــداثــة األصلية والـمـعــاصــرة .لكن بعد محاولة
التوصل إلى تعريف واضح لفهم الذات الغربية،
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ً
ً
مجمل
مخططا
يحاول في هذا الكتاب أن يرسم
ألشـ ـك ــال ال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي ال ـت ــي وس ـمــت
الـ ـح ــداث ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،م ــن دون أن ي ـم ــس ص ـنــوف
الحداثات البديلة في الزمن الحاضر.

ت ـن ــاول ال ـك ــات ــب ف ــي ال ـف ـص ــل األول م ــن ال ـك ـتــاب
تـطــور النمط األول مــن مفهوم الـنـظــام األخــاقــي
عند هوغو غروتيوس وجــون لــوك .وشــرح كيفية
تسربه من دائــرة المفكرين إلــى ميادين الخطاب
الـ ـع ــام ،وت ـح ــول ــه م ــن ك ــون ــه ف ـك ــرة ن ـظــريــة نـخـبــويــة
إلـ ــى جـ ــزء م ــن ال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي .ويــوضــح
أن النمط الـثــانــي مــن الـنـظــام األخــاقــي لــم ينتظم
إال م ــع م ـف ـهــوم ال ـتــرات ـب ـيــة ف ــي الـمـجـتـمــع .وه ــو مــا
ل ــم يـقـبــل ب ــه الـفـهــم ال ـحــديــث لـلـنـظــام األخ ــاق ــي،
والــذي يقوم على المنفعة المتبادلة بين األفــراد،
أو على األقل بين فاعلين أخالقيين مستقلين عن
النظم التراتبية الكبيرة .كما يشتمل على المنافع
فــي ال ـح ـيــاة ووس ــائ ــل ال ـح ـيــاة ،لـكـنــه ال ي ـصــان إال
بالحرية والتساوي بين جميع األفراد.

يـ ـقـ ــارن ت ــاي ـل ــر فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي ب ـي ــن ال ـن ـظــريــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ويــوضــح
ال ـ ـف ـ ــوارق ب ـي ـن ـه ـم ــا؛ فــال ـم ـت ـخ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي هــو
ال ـم ـخــزون مــن األف ـع ــال الـجـمـعـيــة ال ـمــوجــودة في
متناول جماعة ما ضمن الجماعة ،وتعرف كيفية
القيام بها ،وهو «شيء أوسع من الصيغ الفكرية
التي قد يعتمدها الناس عندما يفكرون في الواقع
االج ـت ـم ــاع ــي ب ـع ـي ــدً ا ع ــن االنـ ـخـ ــراط فـ ـي ــه» ،بـيـنـمــا
تتخلخل النظرية الحديثة للنظام األخــاقــي في
المتخيل االجتماعي على نحو تدريجي وتقوم
بتغييره ،فيتشكل المتخيل االجتماعي من تطور
تدريجيا في
لمنظومة من الممارسات ،ويساهم
ً
إقامة متخيل اجتماعي جديد.
ي ــرف ــض ال ـك ــات ــب ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث أن ُيـصـنــف
تلقائيا بأنه من أنصار المثالية ،كونه ال ينسب إلى
ً
األفـكــار قــوة مستقلة فــي الـتــاريــخ .ومــن ثــم يـعـ ّـرج
على التطور التاريخي للنخبة في أوروبا الغربية،

السـتـكـشــاف انــدمــاجـهــا فــي المتخيل االجـتـمــاعــي
الحديث .ويشرح كيف تطور مفهوم اللباقة إلى
أن أص ـب ــح م ـت ـصـ ًـا ب ـم ـف ـهــوم ج ــدي ــد ه ــو ال ـمــدن ـيــة.
ويــوضــح أن مــا دفــع الــوعــي الجمعي للنخبة إلى
داخ ــل إط ــار المتخيل االجـتـمــاعــي الـحــديــث ،هو
ت ـط ــورات الـمـخــالـطــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـجــديــدة عـلــى
أوروبا في القرن الثامن عشر؛ فقد صار للمجتمع
المهذب نوع جديد من وعي الذات.

يـضــع الـكــاتــب فــي الـفـصــل ال ــراب ــع ال ـث ــورة الـغــربـيــة
فــي الـمـتـخـيــل االجـتـمــاعــي ضـمــن الـسـيــاق األكـثــر
ـاع ــا ل ـل ـت ـطــور ال ـث ـقــافــي – ال ــدي ـن ــي ،وذلـ ــك مــن
ات ـس ـ ً
ّ
خ ـ ــال ش ـ ــرح اآللـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل ف ـي ـه ــا ال ـن ـظ ــام
االجتماعي األوروب ــي الحديث وفـ ًقــا لمتطلبات
الـنـظــام الـمـسـيـحــي ،بـتـخـلـيـصــه مــن جـمـيــع مـظــاهــر
الـسـحــر وال ـش ـع ــوذة ،بـمـعـنــى االن ـع ـتــاق الـجـمــاعــي
لــأفــراد فــي أوروبــا مــن الــوهــم والسحر السائدين
ف ــي ال ـع ـصــور ال ـســاب ـقــة؛ فـقــد أث ــرت الـمـسـيـحـيــة أو
الـمـسـيـحـيــة ال ــرواق ـي ــة ف ــي إع ـ ــادة ص ـنــع الـمـجـتـمــع
واإلتـ ـ ـي ـ ــان ب ـ ـ «ال ـ ـفـ ــرد فـ ــي الـ ـعـ ــالـ ــم» ن ـت ـي ـج ــة ح ــرك ــة
اإلصـ ـ ــاح ال ــدي ـن ــي ف ــي ال ـم ـس ـي ـح ـيــة الــات ـي ـن ـيــة فــي
البروتستانتية ً
أول ،والـتــي أثــرت فــي الكاثوليكية
أيـ ـ ًـضـ ــا ،ف ــان ـت ـق ــل اإلنـ ـسـ ــان األوروبـ ـ ـ ــي م ــن وص ـفــه
عضوا في جماعة دينية إلى فرد في العالم ،وهو
ً
مــا ســاعــد فــي دفــع الـمـتـخـيــل األخــاقــي ً
أول ،ثم
االجتماعي ،فــي اتـجــاه الفردانية الحديثة .أطلق
ال ـكــاتــب عـلــى ه ــذه الـعـمـلـيــة «االن ـع ـتــاق الـكـبـيــر»،
وذلــك بــأخــذ الـفــرد مــوقـعــه عـلــى نـحــو مــا بـيــن بشر
آخ ــري ــن ،وه ــو م ــا يـحـقــق االن ـع ـتــاق م ــن الـمـقــدس
االجتماعي ،ويقيم عالقة جديدة مع الله ،بصفته
الخالق المصور.

خــال الـفـصــول الـخــامــس  -الـثــامــن ،يـتـنــاول تايلر
ث ــاث ــة م ــداخ ــل أس ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ــداث ــة لـفـهــم
الـ ــذات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ــي االق ـت ـص ــاد وال ـم ـجــال
الـعــام والـمـمــارســات الــديـمـقــراطـيــة .بـلــغ االقـتـصــاد
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا م ـك ــان ــة م ــرك ــزي ــة فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ال ـق ــرن
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بتك ضورعو تاعجارم
يدحلا ةيعامتجالا تاليختملا

الثامن عـشــر ،حتى أنــه انتشرت فـكــرة أن التجارة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ه ـم ــا ال ـس ـب ـي ــل إلـ ــى ال ـس ـل ــم وض ـم ــان
األمـ ــن .ول ـعــل أول نـقـلــة ك ـب ـيــرة أحــدث ـت ـهــا األف ـكــار
االقـتـصــاديــة الـجــديــدة فــي الـنـظــريــة وفــي المتخيل
االجتماعي ،تتمثل في رؤية المجتمعات الغربية
بــاع ـت ـبــارهــا اقـ ـتـ ـص ــا ًدا ،أي م ـن ـظــومــة م ـتــداخ ـلــة مــن
أن ـش ـطــة اإلن ـت ــاج وال ـت ـب ــادل واالس ـت ـه ــاك ،وه ــو مــا
يـشـ ّـكــل نـظــا ًمــا لــه قــوانـيـنــه وآل ـيــاتــه ال ـخــاصــة .فـكــان
الـ ُـبـعــد االق ـت ـصــادي أول ُب ـعــد مــن أب ـعــاد الـمـجـتـمــع
ال ـم ــدن ــي ي ـت ـم ـكــن م ــن إنـ ـج ــاز ه ــوي ــة م ـس ـت ـق ـلــة عــن
الـكـيــان الـسـيــاســي ،ومــن ثــم تـبـعــه الـمـجــال الـعــام.
وي ـع ـت ـبــر ال ـك ــات ــب أنـ ــه ي ـجــب ف ـهــم ال ـم ـج ــال ال ـعــام
باالستناد إلــى الـصـيــرورة االقـتـصــاديــة ،والكنسية،
والعاطفية الحميمة في أوروبا ،أي باعتباره جز ًءا
مــن الـتـكــويـنــات الـعـلـمــانـيــة ،وخ ــارج الـسـيــاســة في
المجتمع ،فأصبح المجال العام األوروبي فضاء
فوق موضعي جديدً ا يستطيع فيه أفراد المجتمع
تبادل األفكار والوصول إلى تصور مشترك.
ساعد المجال العام في تغذية الصورة الجديدة
للسيادة الشعبية ،وهو ما أدى إلى ظهور أشكال
جــديــدة مــن الـفـعــل الـسـيــاســي تجلت فــي الـحــراك
الشعبي الغربي في القرن الثامن عشر ،وخاصة
تدريجيا
الثورتين الفرنسية واألمـيــركـيــة .فأنتجت
ً
السيادة الشعبية.

يـنـ ّـبــه الـكــاتــب فــي الـفـصــل ال ـتــاســع إل ــى أن أنـمــاط
ال ـم ـت ـخ ـي ــل االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي تـ ـبـ ـق ــى م ـ ـح ـ ـصـ ــورة فــي
األوسـ ـ ــاط ال ـث ـقــاف ـيــة ،إذا ل ــم ت ـش ـهــد أب ـع ــاد ال ـح ـيــاة
االجـتـمــاعـيــة – الـسـيــاسـيــة ت ـح ـ ً
ـول أي ـ ًـض ــا؛ فــالـنـظــام
ال ـش ــام ــل ال ي ـت ـش ـكــل إال مـ ــع ت ـخ ـل ـخــل ع ــاق ــات
ً
تحول ً
كامل إلى
وتحولها
التراتبية المشخصنة،
ّ
مجتمع قائم على المساواة غير الشخصية ،لكن
ليس بطريقة قسرية ،وإنما من خــال تغيير فهم
الـمـسـتــويــات األخـ ــرى وال ـم ـج ــاالت األخـ ــرى فــي
الحياة االجتماعية.

يخصص تايلر الفصلين الـعــاشــر والـحــادي عشر
لنقاش كيفية ترسيخ الـنـظــام الـشــامــل ،وذلــك من
خــال مجتمع النفاذ المباشر والفاعلية وإضفاء
ال ـط ــاب ــع ال ـم ــوض ــوع ــي .وي ـت ـح ـقــق م ـج ـت ـمــع ال ـن ـفــاذ
الـمـبــاشــر عـنــدمــا يـتـمـكــن ال ـفــرد ال ــواع ــي بــذاتــه من
اتساعا
منتميا إلــى كـيــانــات أكـثــر
أن يتخيل نفسه
ً
ً
وأكـثــر اتـســا ًمــا بــالـصـفــة الــاشـخـصـيــة :أي الــدولــة،
والـحــركــة ،والـجـمــاعــة اإلنـســانـيــة ،بمعنى االنـتـقــال
مــن هــويــات «شـبـكـيــة» أو «عــائـقـيــة» إلــى هــويــات
قاطعةّ .أما الفاعلية وإضفاء الطابع الموضوعي،
فال يتحققان إال مع إعالنات الحقوق ومواثيقها
ال ـت ــي صـ ــارت ت ـس ـمــى ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان بـ ـ ً
ـدل مــن
الحقوق الطبيعية.

ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي عـ ـش ــر ،ي ـش ــرح ال ـم ــؤل ــف أن
االنتقال إلى العالم األفقي ،عالم النفاذ المباشر
وال ـم ـتــداخــل مــع االن ـغ ـمــار فــي الــزمــن الـعـلـمــانــي،
يأتي معه بإحساس مختلف يتموضع في الزمان
وال ـم ـك ــان ،فـهــو يــأتــي بــأش ـكــال مـخـتـلـفــة م ــن فـهــم
الـتــاريــخ وأنـمــاط الـســرد .ومــن ثــم يناقش الكاتب
فــي الـفـصــل ال ـثــالــث عـشــر فـكــرة دقـيـقــة لـهــا عــاقــة
ب ـم ـس ــار ت ـح ـل ـي ـلــه ه ـ ــي :ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة .ويـ ــوضـ ــح أن
الـمـتـخـيــل االج ـت ـمــاعــي ه ــو ن ـهــايــة ن ــوع بـعـيـنــه مــن
ح ـض ــور ال ــدي ــن أو اإلل ـه ــي ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـع ــام،
وهـ ــو ن ـه ــاي ــة اح ـت ـك ــار ال ــدي ــن ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة
والفاعليات العامة .فالحداثة علمانية بالضرورة،
ال بمعنى الكلمة الفضفاض ،أي بغياب الدين،
بل بمعنى أن الدين يحتل مكانًا مختل ًفا متوافقًا
م ــع اإلحـ ـس ــاس بـ ــأن األفـ ـع ــال االج ـت ـم ــاع ـي ــة كـلـهــا
تحدث في زمن دنيوي.
ً
بديل من الخاتمة ،يدعو تشارلز تايلر في الفصل
األخ ـيــر األكــاديـمـيـيــن إل ــى ال ـكــف عــن الـنـظــر إلــى
ال ـحــداثــة بــاعـتـبــارهــا عـمـلـيــة وح ـيــدة ت ـكــون أوروب ــا
نموذجا لها ،من دون القطيعة معها ،بل التعامل
ً
معها على أنها نموذج من نماذج متعددة.
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