
5/14/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 1

 

 

 

 1يةالتعددية الثقاف

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ريم التركيترجمة: 
 
 
 
 

شامل  مدخل   التحول  فلسفي  الثقافيةفلسفة  لد  ؛عددية  مترجم  سونغ  .نص  وسارة  على  ،  منشور 

والتي قد يطرأ  (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة،  موسوعة ستانفورد للفلسفة)

ستانفورد  عليها موسوعة  محرري  بالشكر  نخّص  وختاًما،  الترجمة.  هذه  تتمة  منذ  من  على   التعديل 

 تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Song, Sarah, "Multiculturalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/multiculturalism/>. 



5/14/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 2

 

يتعةق   جدلا   ،اخلطاب السيياييا ااعا يا فالفةسيفة السيياييية  من  كل     يفيعكس مفهوم التعددية الثقافية  
 ،ينيةالدف   ،الختالفات العاقيةعةى أيييييييا   يف  لتنوع الثقاقرتنة ابلةتحدايت ااالفهم فاليييييييت ابة    ةايقبط
يقة التنوع داخل  لو يييييييييي   ق"متعدد الثقافات" كمصييييييييييطة     مصييييييييييطة   يسييييييييييت دمفكثرياا ما   .القوميةف 

يف ييييييييييييييييا  اجملتمعات   معيارايً  مثالا ابعتبارها  عةى التعددية الثقافية   ،فيما يةا  ،يييييييييييييييناك نا لكن  اجملتمع،
ن األهداف فااطالب  متنوعة م  بينما جند أن ااصيطة  أ يب  ي يم عموعةف  الدميقااطية الةيربالية الغابية.

رفض    يف  مشييرتكةا   جيدفن أرضيييةا ن أنصييار التعددية الثقافية  أب  ،عةينا القول  ،لةحقإنصييافاا    لكن  ،ااعيارية
 من بدلا الثقافة السييييييييا د .   يفعموعات األقةيات   فيه  تذفبيتوقع أن   فاليت"  رمنوذج "بوتقة النصييييييييهاأ

أع يييييييييا  األقةيات ا فا  عةى  إبمكانيكون فيه    منوذجااقافن ذلك جند أن أنصيييييييييار التعددية الثقافية ي
التعددية الثقافية عةى أن مبدأها أتباع  يؤكد   ، الة ااهاجاين يفف   م اجلماعية اامي  .هوايهتم فممارييييييييييييياهت

ا أكثا  شييييييافطا  تتي ييييييييايييييييات التعددية    ن  إ   يث   ،اجملتمع  يففل يتعارض مع اندماج ااهاجاين  يتوافق  
 لندماج ااهاجاين. إنصافاا

أع يييييييا   فإن    ،لذلك ا.شيييييييكةتها  ر يا   اليت   السيييييييا د  اجملموعات    فثقافة    من لغة  ديثة  ا الدفل    تتشيييييييكل
ل يتبعها   الجتماعية اخلا يييييييية بطا    ممارييييييييياهتمم افلة   يفمعوقات  يواجهون    مجاعات األقةيات الثقافية

تسييييييييييام  مع مجاعات األقةيات من خالل  ال  فكا بعض اانظاين    فيؤيد أع ييييييييييا  اجلماعات السييييييييييا د .
مع القول أبن  آخافنل يتفق  بينما ،  (Kukathas 1995, 2003)  عن تدخالت الدفل  إبعادهم

ااسييييييييافا ،    رعاد التسييييييييام  مع الفاف  الجتماعية ل ياقى إم مسييييييييتوأل معامةة أفااد األقةيات عةى قد
موعيات األقةييات من خالل ميا أطةق عةييه اإلجييا  مع مميارييييييييييييييييات ع التوافقااطةوب هو العرتاف ف في 

بعض ا قو    ن  إ    (.1995)  "اجلمياعيي ة"ا قو  ااتمياي     (ل كيمةيكيافيي )اانظا الاا يد لةتعيدديية الثقيافيية 
فااد الذين يتم كما هو ا ال ابلنسييييييييييييبة لأ  ،عموعة األقةيات يفختص أفااد أع ييييييييييييا   اجلماعي ة    ااتماي  
 ونأف هؤل  األفااد الذين يطالب  ،معتقداهتم الدينية  إما  ااعمول هبا ايييتنادا القوانني   صييانة ضييد  منحهم  
فيتم التمسيييييييييييييييييك فاإلبقييييا  عةى ا قو  ااتميييياي    .   ق القرتاع فإبييييدا  الاأي  التعةيم ف   يف  لُغوي     بتوافق  

ا قو   ؛  يييث إ ن  هييذ    د  عةى  يي    ل  كييُ    من أفاادهييااجملموعيية ككييل بييدلا   خاللمن  اجلميياعييية األخاأل  
، الذين  أل يييييةيني فاألقةياتموعات السيييييكان ا" قو  اجملموعة" كما هو ا ال ابلنسيييييبة جمليطةق عةيها 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7/
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تاتبط التعددية الثقافية ارتباطاا فثيقاا ابلنسيييييبة  ؤل ،    ،فيف هذا الصيييييددا ااصيييييري.  يطالبون اب ق يف تقاي
 ابلقومية.

لة ماعات ااهمشييية يفا يف   أكرب    ا توا     إمهتدف   ،فييييعأ  ييييياييييية    من  اكة    التعددية الثقافية ج    إن 
اايم )فهو ا ييييييييييطالث يشييييييييييري إم مثةا  اجلنس   عتمعف    ،النسيييييييييياف  )السييييييييييود(،  األفارقة األمايكيني ذلك  

ذفي ال تياجات اخلا يييييية )أف متح د ي    فاألشيييييي ا   ،فم دفجا التوجه اجلنسييييييا فااتحولني جنسييييييًيا(
هذ  ا اكة    انعكسييي   .(Glazer 1997, Hollinger 1995, Taylor 1992)اإلعاقة(  

فكيفية   إمكانية ول  يف الثمانينات من القان اانصييام  دية الثقافية"  "التعدمناظاات    يفالسيييايييية األفيييع  
بيد  .من إجنازات عةى ااسيتوأل التار ااجلماعات ااهمشية   يفا  ققتهلالعرتاف  تنويع ااناهج الدراييية  

ا    ااعييا ييييييييييييييا  لةتعييددييية الثقييافييية  مييا تاك  عةيييه النظاايت  أن    موعييات األقةييياتيفهو العرتاف  حتييديييدا
لتعددية  نصييييييار االشييييييغل الشييييييا ل أل ن  إ    ها يف ااقام األفل من  يث العا ، فاجلنسييييييية، فالداينة.فإدراج

 الالتينيون يف  ، األشييييييي ا مثلعاقية فالدينية )األقةيات الالذين ميثةون  الثقافية ااعا يييييييا  هم ااهاجافن  
،  فالكتيالن، فكيبيكوا  الولايت ااتحيد ، فااسييييييييييييييةمون يف أفرفاب الغابيية(، فاألقةييات )مثيل البياييييييييييييييييك،

فالوية ( فالشيييييعوب األ يييييةية )مثل السيييييكان األ يييييةيني فاجلماعات األ يييييةية يف كندا فالولايت ااتحد   
 فأيرتاليا فنيوزيةندا(.

 

 مطالب التعددية الثقافية  .1

"ييييييييايييييييات الختالف" ف"يييييييياييييييية  ف  ،"ييييييييايييييييات ا وية" ييييييييييييييييييييي بية ارتباطاا فثيقاا  تاتبط التعددية الثقاف
  فتغيري أمناط التمثيل فالتوا ييييييييييييل،  ةيتقييم ا وايت اا در   اللت ام إبعاد فمجيعها تشييييييييييييرت  يف  ،اف"العرت 

 Gutmann 2003, Taylor 1992, Young)ا بعينهالسييييييييييييا د  اليت هتم  عموعات  
يشييييييييييري بعض نقاد كما    فحسييييييييييب  ا وية فالثقافة  الثقافية عةى مطالب  مل التعدديةتشييييييييييتفل    .(1990

ا    ،افيةالتعددية الثق   مطالبفتشييمل    ،احل القتصييادية فالسييةطة السييياييييةمسييةلة تتعةق اباصيي بل تُيع د أي ييا
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  اجلماعي ة م وايهت  القتصييييييييييادية فالسيييييييييييايييييييييييية اليت يعا  منها األفااد نتي ةا السييييييييييةبيات فالعيوب  يفعاجلة  
 شة. ااهم

جيب    اليت ها  "عات الثقافيةاجملمو "  ف  "الثقافة"من ااسيييييييييةمات ابلنسيييييييييبة ألنصيييييييييار التعددية الثقافية أن  
يشييييمل   عةى مدأل فايييييع تنطويجند أن مطالب التعددية الثقافية    ،فمع ذلك العرتاف هبا فايييييتيعاهبا.

 ري فة مفهوم متنازع عةيه الثقاف  .أف السيييييييياللة  الجتماعا  فاأل ييييييييل ،اجلنسيييييييييةف   ،العا ف   ،الةغةف   ،الدين
م يياهاهتا فمناظاهتا يففهوم الثقافة. فميكن أن مجيع هذ  الفئات أف أدرج   فقد    ،حمد د، فقابل لةتعديل

 Song))  اخلالفف موضيييع  أ،  كاا تةفة ما هو عةى احمل  طالبيوضييي  التقسييييم فالتميي  بني أنواع اا
ااطةييب  فيي الثقييايف من ااهيياجاين.    ابلتوافق  بقةييب العييديييد من ااطيياليي   يفتعييد الةغيية فالييدين  ف .  2008

أكثا  فيعد  دفر العا  أف السييييييياللة  .  الذايتاألقةيات هو  قو  ا كم  شيييييييعوب  تقوم به   الذيالا يسيييييييا  
صييييييييا ةفتعترب مناه يييييييية العنصيييييييي   خطاب التعددية الثقافية.  يفحمدفدية  

ُ
  اية فالتعددية الثقافية من اآلرا  اا

ال ييو  عةى "اإليذا  فااقافمة" بينما يسييةط األخري ال ييو  عةى  طُ ة   سيي  يُ ف ا  فةااتماي  ، بيد أهنا مرتابطة، 
  بمطيالي تُيعي د  ف   .Blum 1992, 14)  ) إم  ري ذليك" ،"ا ييا  الثقيافيية فالتعبري الثقيايف فاإلجنيازات

  ةتعاف عةى جوانب الثقافة الفعةيةلفقط     ليسيييييييي   التعةيم متعدد الثقافات مطالب  ييييييييييا     يفالعرتاف  
العرتاف بتياري  تبعيية اجملموعية فميا لا  بيل أي يييييييييييييييا  ؛(مثالا - لةم موعية )الفن فاألدب األفايقا األمايكا

 .(Gooding - Williams 1998) يصا بها من خربات

من القوانني ااعمول هبا اإلعفا ات    :«اجلماعي ة ية  ا قو  التماي»الثقافية أف  التسيييييهيالت    تشيييييمل أمثةة
  أع يييييا  ثقافة األ ةبية  مكن ااسييييياعد  عةى القيام أبشييييييا  ف   ،(الدينية  ا اتاإلعف  :مثل) ،بشيييييكل عام

ةغييات لأقةيييات فاجلمعيييات  متويييل مييدار  الف   ،بطيياقييات القرتاع متعييدد  الةغييات)  من القيييام هبييا  ابلفعييل
  الكو   :عةى يييييييييييييييبيييل ااثييالا كومييية )  األجه    يفمتثيييل األقةيييات  ف   ،(مثالا -  اإلجيييا   العمييلف ،  العاقييية

كذلك  ف   ،مناطق الكونغا  لأقةية فاأل ةبية(ف ،   م ا  بية أف ااقاعد التشيييييييايعيةالعاقية لةقوا  "ا صيييييييص"
أليييا   قانون ايف من  الختصييا  الق ييا ا   :)مثلاعرتاف النظام القانو  ااهيمن بتشييايعاهتم التقةيدية  

، شييييييييييييييافط ابلسييييييييييييييييياد  القب ةييي ةاا  رتافالع  :دفد  )مثييلاحمليي ذايت  اليي كم  ا ، أف  قو   (لةمحيياكم الييدينييية
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من أجل تصييني  مقيد لةحقو   ) ؛ليييتقالل السيييايييا ادينة كيبيكفالرتتيبات الفيدرالية اليت تعرتف اب
 (.Levy 1997 :نظايالثقافية، 

 يف(  أع ييييييييييييييييا  من تةييك اجملموعيية)أف  يفثييابيية  ق عموعيية أقةييي ة  عيياد  مييا يكون ا ق  ااتميياي  اجلميياعا   
 اجند   قً   فة يانا   الثقافية.  (أف)الت اماهتم الدينية ف  يتفق معصيياف بطايقة معينة يفا  التصيياف أف عدم الت

يف  الة القيود اافافضيييية عةى –  ماية ثقافة عموعة األقةية   ؛بشييييكل مباشييييا  اية  ري األع ييييا  دُ قي  يُ 
فقد حيما ا ق  ؛تكون اجلماعة أف اجملموعة  ييييا بة ا ق  ندماعف  ،الةغة اإلجنةي ية يف كيبيك  ايييييت دام

اليت تسيييييييييتث  أطفال   بويبلوقاعد  ع يييييييييوية    كما يف–  األفااد أع يييييييييا هااليت تقيد  اية    قواعد اجملموعة
  اليتطالب  فاآلن بعد أن تكون  لديك  ييييييييور  عن أنواع اا  خارج اجملموعة.من  ت فجن  ت  يتالنسييييييييا  الال

  ااربرات ااعيياريية إم  -خيذ يف العتبيارلأ-  أن ننتقيل  إبمكياننيا :يييييييييييييييم التعيدديية الثقيافييةتم القييام هبيا ابي
 لتةك ااطالب. اا تةفة

 

 التعددية الثقافية مربرات .2

 االعرتاف 1.2

أن يكونوا أفااداا    إميون  مييل الةيربالف   ،النقد الشييييييوعا لةيرباليةمن رات التعددية الثقافية  مرب   تنبثق إ دأل
عن ا ييا  اخليا يييييييييييييية  اختييار مفياهيمهم    يف  اأ اارا   أن األفااد جييب أن يكونوايصييييييييييييييافن عةى ف  ؛أخالقيني 

 ،العامصيييييييييييياحل  لفادية عةى ا يا  اجملتمعية فاليعطون أفلوية لةحقو  فا اايت افهم   فاتباعها،  لصييييييييييييا ةا
ا–بعض الةيرباليني  ف  الجتماعية )ما يسييييييييييييميه لوجودية  ابيتعةق األما   عندما  -أنصييييييييييييار لةفادية  -أي ييييييييييييا

  -جيب   بل- ابإلمكانأنه   الفادي ةنه ية  يعتقد أنصييييار اا ،(ري  ااذهب الذلفادية اانه ية أف اب  بع ييييهم
ااكونني ليه   األفااد  من  ييث خصييييييييييييييا صاألخيذ بعني العتبيار تربيا األفعيال اجلمياعيي ة فالصيييييييييييييياحل العيام  

الجتماعا    الوجوددف النقد الشيييييييوعا لةيربالية األخال  الةيربالية بقدر هليس   .ف يييييياحل هؤل  األفااد
  فأن قيمية ااصيييييييييييييياحل الجتمياعيية ميكن ،قيدم عةى اجملتمعالفاد مُ  ن فكا  أن  يو يربايل. يافض الشيييييييييييييييوعالة

احل  من ذلك الشيمولية الوجودية، اليت تعرتف اباصي   ن بدلا . إهنم يتبنو تقةيصيها لةمسيا ة يف رفاهية الفاد
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فذات قيمة  اخت ا ا،  كن  "اجتماعية بشيييييييييكل ل مي  -عةى  د تعبري تشيييييييييارل  تيةور–  اجلماعية ابعتبارها
 .( 1998Taylor) "جوهاية

ت اجلماعي ة عةى أييا    ة   بشيةن   (تيةور)تاتك  فجهة النظا األنطولوجية )الوجودية( الشيامةة لةُهواي 
  ( تيةور)يوضييي     ،(فآخافن  رفييييو فهريدر فهي ل)  من  فجهة نظا كل  إما  اييييتنادا  ؛"يييييايييية العرتاف"

هويتنا  ن  إ  ابأل األ    ؛ا وية يفع ل عن اآلخاين  حُمد دي    فاعةني كامةني   اأشييييييي ا يييييييا   صيييييييريننا ل نإ: "قا الا 
الشيةن أن يااها   فذ  ضيد األشييا  اليت يا ب اآلخا لكفاثخالل امن  ، فأ يانا  تتحدد من خالل ا وار

؛  بنيا  اآلخا عةى اعرتافع و ُل نيُ  فيإننيا  ،ألن هوايتنيا تتشييييييييييييييكيل من خالل ا وار. ف (331994 ,)  فينيا"
أ د األشيييييي ا  أف  قد يعا ".  ابلغة    أضيييييياار    يفقد يتسييييييبب   يييييييو   ياب هذا العرتاف أف  إ ن      يث

 م  يييييييييور    ونكان األفااد أف اجملتمع من  و م حيمة  إذاأف تشيييييييييويهاا فعةًيا،   ،اا  قيقيا اجملموعات ضيييييييييارا 
"نظيام   لمن خالإل  ميكن أن حيقق  يايتيه  ل  فرا  العرتاف    السييييييييييييييعا إن.  (25)   "م رييةأف   ،مهينية

ييييييييياييييييييات عن  ييييييييياييييييييات العرتاف  ميي   يةور  ف  (.50" ) نأن  متسيييييييافيبني لالعرتاف ااتبادل  
عةى التطبيق  إ ييييييياارها)أ(  :الختالف بسيييييييببتعترب قاييييييييية ل  اليت"  التقةيدية  لةيرباليةااتكافئ  "ال رتام  

  األهداف اجلماعية  يفتشييييييييكك  أهناف)ب(  ،دفن ايييييييييتثنا   ،دد  لتةك ا قو حملااو د لتةك القواعد ا
  -عل ا يا   ييييييييا ة جيبشييييييييةن ما  أ كام  تقوم ييييييييييايييييييييات العرتاف عةى "  :فعةى النقيض  .(60) 

يطاث أف يعاض لصمود الثقافة الفانسية    كما  .(61)   "مهمةمكانة   ع الندماج الثقايف يف  أ كام ت
 ،اييييتغالله  يفد يا ب األفااد  ق مجعا  الةغة الفانسيييية ليسييي  عاد مصيييدر  ف. لعةى ييييبيل ااثايف كيبك  

ن الةغة الفانسييييييية تعد إف  :بدلا من ذلكيييييييياييييييية ال رتام ااتكافئ.  تو ا  كما  – فا  عةيه من مث  اف 
؛  يث هدف  السيييييياييييييات   د ذاهتا  ا فا  عةيها يفتسيييييتحق   اليتنفعة مجاعية  ري قابةة لالخت ال  م

تشيييييكيل أفااد اجملتمع"   إم  فذلك ابلسيييييعا الفعال ؛"كفا  عةى الةغة الفانسيييييية يف كيبي ة إم "االُةغوي  
أل يا   لفانسيييييييية.ابنطقني بو يييييييفهم  حتديد ُهوي تهم   يفمن خالل ضيييييييمان اييييييييتماار األجيال ااسيييييييتقبةية  

 أن فإن عةينا،  ةتنمية الفاعةية فا وية البشيييييييييياي  أنه بسييييييييييبب الدفر الذي ل  ا عنه لةثقافات يف (ةور)تي
 .(66)  "الثقافات كافةلافئة نتبا افرتاض القيمة ااتك
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  املساواة 2.2

الةيربالية اليت مت  مااجعتها من خالل  تةك  لكن    ،أييت التربيا الثا  لةتعددية الثقافية من داخل الةيربالية
نظاية الةيربالية األكثا أتثرياا يف ال  (فيل كيمةيكا)  ر  و  ط    فقد  لةيربالية.  الشييييييييييييييوعاةنقد  ل  ااشييييييييييييياركة النقدية

ية الثقافية من خالل الت افج بني القيم الةيربالية ااتمثةة يف الييييتقاللية فااسيييافا  مع مناقشييية قيمة  التعدد
مجاعية ذات قيمة  فمصيييييياحل    من البد  أبهداف(. فبدلا 2001،  1995،  1989الع ييييييوية الثقافية )

فااد، فذلك  د  لأإم الثقيافيات عةى أهنيا ذات قيمية مفيي  (مةيكياكي)، ينظا (تيةور)  كميا يفعيل-جوهايية  
  يف كتابه األفلف   ،لاليييتقاللية الشيي صييية  امهمً   اشيياطا بو ييفها  ، الع ييوية الثقافية  أفلا  :لسييببني ر يسيييني 

نظاية التعددية الثقافية ضيييييييييييمن إطار  (كيمةيكا)طور  ي(،  1989الةيربالية فاجملتمع فالثقافة )  ااوييييييييييييوم:
، أي أشييا  يُفرتض أن كل شي ص عاقل يايدها  ؛اييية"ا الع يوية الثقافية "ييةعة أيي ةعدالة، معتربا رافل  ل

بعنوان:   فيف كتييابييه الال ق  (Rawls 1971, 62)لتحقيق أهييداف ااا   فتُعييد يفثييابيية ضييييييييييييييافرايت  
نظاية    منيهلةعيدالية، فتبا بيدلا   (رافل )إطيار   (كيمةيكيا)يييييييييييييييتبعيد ا(،  1995ااواطنية متعيدد  الثقيافيات )

(. فجود عموعة  1990 ول تقايا ااصييييييييييييري الوط  )  (زجوزي  را)ف (،أفيشيييييييييييياي مار الي كل من)
(.  Rawls 1986)أ د الشيييييافط ااهمة لالييييييتقاللية    يُيع د   مناييييييبة من اخليارات لالختيار من بينها

 ا أتطري أل ميكن لةنا  من خالذات مغ ا   ااختيار"، تقدم خيارات فنصيييييييو يييييييا   اتفالثقافة يفثابة "ييييييييياق
تةعيب الع ييييييييييييييويية الثقيافيية دفراا    :اثنيياا .Kymlicka 1995, 89) )  تهيافمتيابع  تهيافمااجع  أهيدافهم

ا يف ا ويية اليذاتيية . نقالا عن ميارجياليي  فراز فكيذليك  يةور، ينظا كيمةيكيا إم ا ويية  لةشييييييييييييييعوب  مهميا
 نظا:ي" )دفن عنييا   نتمييا  اآلمنلةتعاف عةى الييذات فطمييةنينيية ال  امالذا الثقييافييية عةى أهنييا توفا لةنييا  "

ا بافايييتشييه  448   :1990  قالا عن مارجالي  فرازن  ،89   :1995 (.  1992تيةور  ييييييييييييييييي داا أي ييا
هذا يع  أن هنا  عالقة عميقة فعامة بني ا رتام الشيييي ص لذاته فال رتام اامنوث لةم موعة الثقافية  

 ىت تكون   ؛الثقافة اخلا ية لةفاد  بل اليت هو ج   منها. ل جيب أتمني الع يوية يف أي ثقافة فحسيب،
 ة الثقافية يفثابة ييا  مفيد لالختيار فأيا  ل رتام الذات.الع وي

https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/


5/14/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 8

 

نظااا   ؛ينتقل كيمةيكا من هذ  ااقدمات  ول القيمة األيييييايييييية لةع ييييوية الثقافية إم ااطالبة اباسييييافا 
س أع يييييييييا  ثقافة األ ةبية(، فإهنم  األقةية حمافمون من الو يييييييييول إم ثقافاهتم )عةى عكاجملموعات  ألن  

اية خا يية. من ااهم أن نال أ أن   ة كيمةيكا  ول ااسييافا  لةتعددية الثقافية تسييتند يسييتحقون م
النقيييياد "مسييييييييييييييييييافا  ا ظو " )  ,Anderson 1999)  إم نظاييييية ااسييييييييييييييييييافا  اليت أطةق عةيهييييا 

Scheffler 2003   اد مسيؤفلية عدم ااسيافا  النا ة  ففقاا لنظاية مسيافا  ا ظو ، جيب حتميل األفا ف
 )خارج اإلراد  ل دخل  م فيها  عدم ااسييييييييافا  الناجم عن ظافف  لاهتم اخلا يييييييية، لكن ليس عن اختيار 

(Dworkin 1981; Rakowski 1993  .عدم ااسييييييييييييافا  األخري   التباين ف   إن معاجلة أفجه
ن الختالفات الناشييييييئة عن البداية  إل، فعةى يييييييبيل ااثا عةى ااواطنني.  ب  صيييييي  ن  تو ج ه فتي    ها مسييييييؤفلية

دعا   آفاقنا فتطةعاتنا يف ا يا . فيربر   تماعية لةفاد يف ا يا  ليسييييي  اختيارية، فلكنها حتدد بشيييييد الج
ااسيييييافا  يف ا ظو  أن أفلئك الذين فلدفا ألييييييا فقري  حيق  م ا صيييييول عةى دعم مجاعا فمسييييياعد  

اها عدم ااسيافا   ري  يي  كيمةيكا الع يوية الثقافية إم قا مة مظعرب خطة ضيايبية إلعاد  التوزيع. في
منتمية لةثقافة السيييييييييييا د  يف اجملتمع، فحظه  سييييييييييين، أما أفلئك الذين    أييييييييييييا اا تار . إذا فلد ااا  يف  

فبقدر ما أقةية.  بو يييييييفهم  ضيييييييعهم  تعايييييييية ف ينتمون إم ثقافات األقةيات فيعانون من ا امان بسيييييييبب 
من ا أ )عةى عكس اخليارات  اعا سييييييييافا  يف الو ييييييييول إم الع ييييييييوية الثقافية نبيييييييييبب عدم اايكون 
فمن  ق أع ا  عموعات األقةيات أن يطالبوا أع ا  ثقافة    مسافئ نتي ة ذلكفيعا  ااا     ،الفادية(

ة  األ ةبييييية   فحقو  األقةيييييات  ييييا مييييا يربرهييييا، كمييييا يقول   التوافق فااوا ميييية.يف حتمييييل تكييييالي   أب قييييي 
  خارج اإلراد "  .. اليت تؤكد عةى أ ية تصييحي  التفاف ت، "ضييمن نظاية ااسييافا  الةيربالية .(يمةيكاك)

(Kymlicka 1995, 109). 

فها تسييييييييييييييتحق فمن مث ا إذا كياني  عموعيات األقةييات الثقيافيية "حمافمية"  قياا، مي  قيد يتسييييييييييييييا ل ااا  ع  
لةتميي ، فعدم تقدمي أي تسيييييييهيالت إجيابية    تسيييييييهيالت إجيابية. ااذا ل نكتفا بفاض قوانني مناه ييييييية

ف ري  من اانظاين الةيرباليني لةتعددية الثقافية أن قوانني مناه يييية    (كيمةيكا)موعات األقةيات؟ يؤكد  جمل
ل تاقى إم مسيييييييييييتوأل معامةة أفااد األقةيات عةى قدم ااسيييييييييييافا ؛ ألن الدفل ل ميكن أن تكون   التميي 

نيا أن جنيد بسييييييييييييييهولية أمنياطياا ليدعم  ميكن  ذات التنوع الثقيايف،ة. ففا اجملتمعيات  حمياييد  فيميا يتعةق ابلثقيافي 
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الدفلة بعض اجملموعات الثقافية عةى  سييييياب أخاأل. بينما قد حتظا الدفل التميي  العنصييييياي فتت نب 
هنا ل تسيييييييييتطيع  نب إنشيييييييييا  لغة فا د  لةتعةيم العام فخدمات الدفلة  أ  ل  إ  النتما  الامسا ألي دين،  

 ,Kymlicka 1995, 111; Carens 2000)  )كون الةغة عالمة أمنوذجية لةثقافة(  خاألاأل
77–78; Patten 2001, 693)ن  إ، إ ذ  . فااي   الةغوية ُترتجم إم مي   اقتصيييييييييادية فييييييييييياييييييييييية

ية  ااي   الةغو تت ذ ع يييييا  اجملتمع الثقايف ااهيمن  م اليد العةيا يف اادار  فأماكن العمل فالسييييييايييييية.  أ
  . ا شييييييييييكالا رم ايا من   ،عموعات أخاألدفن    ،ة الدعم الام ي لبعض اجملموعاتعندما تتبا الدفلفأي ييييييييييا

خالل تب  لغة معينة أف عن طايق تنظيم األيبوع فالعطالت الامسية  سب تقومي داينت معينة، يكون 
من تةييك اخلييا ييييييييييييييية    حتظى بقيميية أكرب  افعيياداهتيي  ييا أتثري تطبيعا، ممييا يشييييييييييييييري إم أن لغيية عموعيية مييا  

 ابجملموعات األخاأل.

قيوداا عةى بعض اجملموعات    -لثقافات معينة عةى أخاأل  هاإضيييييييييييافة إم دعم-الدفلة  قوانني    قد تفاض
ا   ريها. دفن  الثقافية   يف اادار  العامة أف مكان   أنظمة ال ي    الةبعني العتبار )فابلتفكري مةًيا(  فأخذا

ال ييييييييييابط  ، (دمانييييييييييييمشييييييييييا  ول)األفااد ااتدينني، كما يف  الة  العمل.  ظا الةبا  الدي  ي ييييييييييايق  
ا    ابلقوات اجلوية األمايكية،   ا رتاماا إللهقبعة   اخاماا فيا ب يف ارتدا   يشييغل منصييب  فالذي كان أي ييا

الدي  يف   ي  ل  اظا الدفلة الفانسييييييية  حت  .(1986  ،ق ييييييية فاينربجا ضييييييد جولدمانينظا: كةا  الوجود )
مثال   ذاهف  ارتدا  ا  اب يف اادرييية،  تثقل كاهل الفتيات ااسييةمات الاا بات يفا يمماادار  العامة،  

. قد أيما الدين ااؤمنني أبن يةبسييييييوا بطايقة معينة (Bowen 2007, Laborde 2008)آخا  
من اليذهياب إم اايدريييييييييييييييية أف العميل  )ميا يسييييييييييييييمييه بيرت جون  "عبئياا داخةييا"(، لكنيه لن مينع ااؤمنني  

(Jones 1994)اليييدين   فافض  تق ااؤمنني ل تنبع من. فمع ذليييك، فيييإن األعبيييا  الواقعييية عةى عيييا
ا تإ؛ إ ذ  ف يدهيا نشييييييييييييييية من تقياطع مطياليب اليدين مع مطياليب اليدفلية )"العيب  اخليارجا"(. جييب أن هني 

د   الصيال  فالعباك،  ااا  أعبا  ما تفاضيه فتة مه به عقيدته  تحملفداخةية؛   يتحمل األفااد أنفسيهم أعبا ا 
األما ابألعبيا  اخليارجيية،  ري أني ه عنيدميا يتعةق ينيية لةفاد.  فالصييييييييييييييوم، هو ج   من الوفيا  ابلواجبيات اليد

لتحمل أعبا    أنصيييييييييييار التعددية الثقافية الةيرباليني أبن العدالة تتطةب مسييييييييييياعد  األقةيات الثقافيةفيربر  
 .هذ  ااسافئ فالعيوب خارج إرادهتم
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بني أنواع خمتةفة من اجملموعات.   ر التعددية الثقافية من الةيرباليني ميي فنأنصييييييييييييا  من ااهم أن نال أ أن
تصيييييييييينيفاا جملموعات خمتةفة فأنواع خمتةفة من ا قو  لكل   (كيمةيكا)عةى يييييييييييبيل ااثال، طورت نظاية  

  - قو  ا كم اليذايت    -منهيا.  ييث قيدمي  أقوأل شييييييييييييييكيل من أشييييييييييييييكيال ا قو  ااتمياي   لة مياعية  
افئ ااتمثل يف عدم اختيار فضييييعهم كةقةي ة؛  نتي ة ا أ   ري ااتك  ة فاألقةيات القوميةلةشييييعوب األ ييييةي

. عةى النقيض من ذلييك، ينظا إم ااهيياجاين عةى أهنم مهيياجافن  قسييييييييييييييااا يف الييدفليية العظمى  دعواإذ  
لةمهياجاين، ميا   فتفهم التعيدديية الثقيافيية.  ، إ ذ ابختييارهم ا  ا  قيد ختة وا عن ثقيافتهم األ ييييييييييييييةيي ةطوعيياا

لالندماج يف اجملتمع  األقةي ات"، عةى أهنا مطالبة بشيافط أكثا إنصيافاا    يسيميه )كيمةيكا( " قو  تعدد
األفيييييييييييييع من خالل من  اإلعفا ات فالتسييييييييييييهيالت، فليس رفض الندماج أف ااطالبة بتقايا ااصييييييييييييري  

 .(115–113 ,1995)اجلماعا 

 

 التحرر من اهليمنة 2.3

اانظاين   بعض  ر  و  ط  فقيد عةى قيمية ا ايية.    أخاأل من ا  ج اليت تؤييد التعيدديية الثقيافييةتاتك  عموعية  
العتميياد عةى ف ( فكا  التحار من ا يمنيية  1998( فكوينتني يييييييييييييييكينا )1997فيةيييب بيتييي  )أمثييال  

  (فاانيييك لوفيييي  )، يؤكيييد  فعةى هيييذا اانوال، يف دفييياعيييه عن  ق العرتافالتقيييالييييد اجلمهوريييية اايييدنيييية.  
عةى النقيض من مفهوم ا اية عةى أهنا ف ازدهار اإلنسييييان.  ( أن ا يمنة متثل عقبة خطري  أمام  2009)

من تقاليد  تسييييييييتمد فتسييييييييتقىعدم تدخل يييييييييا د يف النظاية الةيربالية، فإن ا اية ابعتبارها عدم هيمنة، 
يف   يييييييييتبدادي ،اعةى أيييييييييا  تعسييييييييفا  ف   عةى "قدر  الشيييييييي ص عةى التدخل،  اجلمهورية اادنية، فتاك 

ففقاا  ف .  (Pettit 1997, 52)"  ذلكمن القيام ب هُ نُ ك   ا يف فضييييييييييييع ميُ  خيارات معينة يكون اآلخا فيه
يف   كمييا-ن ا اييية، ميكننييا أن نكون  ري أ اار  ىت عنييدمييا ل نواجييه أي تييدخييل  لوجهيية النظا هييذ  ع

ي نعتمد فيه عةى شييي ص أف خاضيييعون لةسييييطا  إم ا د الذ مجيعنالعبد فالسييييد احملب لة ري.  ا   الة
 .(Pettit 1997, ch. 2)ممارية السةطة عةينا بشكل تعسفا  عموعة أخاأل ميكنها
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متعيدد   م  التوافق )أف( التال تيداعييات قيمية التحار من ا يمنية يف مسييييييييييييييا يل  (فاانيك لوفيي ايييييييييييييييتعاض )
فأن   ،نسييييا  مهمفهو يييييةو  إ  ي ،(. فبدأ من فاضييييية أن التحار من ا يمنة أما خري 2010الثقافات )

ا بييديهييياا بتق اامييارييييييييييييييييات الجتميياعييية اليت  أتفي  ةيييل ا يمنيية. فياأل أن الييدفليية ل ينبغا أن  لييدينييا الت امييا
تنطوي بشييييييييكل مباشييييييييا عةى ا يمنة. ففا الواقع، إذا كان التحار من ا يمنة ميثل أفلوية، في ب عةى 

ن، بغض النظا عن حتقيق أي قيمة ذاتية  ااا  "أن يهدف إم إهنا  هذ  اامارييييات يف أيييياع فق  ممك
(. أما اامارييييييييات اليت ل تنطوي عةى إخ ييييييياع األفااد لةسييييييييطا ،  2562010 ,ركني فيها" )لةمشيييييييا

.  وافق  فالت مطةوب فقط إذا كان ييع ز هدف ا د من التوافق  معها جا  ، فلكن ليس ابل افر  مطةوابا
النسييييييييييييييا     افلةمها  :ية عةى  الة مةلوفة يف العيا  ا قيقاأ د األمثةية اابن ينياق  )لوفيي (  مث  ا يمنية.  

دراييييييية تفصيييييييةية جملتمع   أجاي فالفتيات ااسييييييةمات ارتدا  ا  اب. لنفرتض، كما يقرتث لوفي ، أنه 
قااطا ليربايل، فكشيييييف  أن فا  التعةيم فالتوظي  لةماأ   ري مشييييي عة، مما و مسيييييةم معني يف عتمع دمي
ا أن مماريية اأدأل إم "هيمنة أبوية شي  رتدا  ا  اب ل يعرب عن هيمنة ديد "، لكن الدرايية تظها أي يا

ألن عيدم القييام   ؛ارتيدا  ا  يابتةبيية فتسييييييييييييييهييل م افلية  أنيه جييب فيؤكيد )لوفيي (  . (258 ,2010)
 بذلك قد يع ز الت ام اجملتمع اباماريات ااشرتكة األخاأل اليت تع ز ا يمنة األبوية.

ارييييييييييييييات األبوية داخل عتمعات  الت ايبية الا يسييييييييييييية هنا يف أن مكافحة اامت  الفاضيييييييييييييياتمثل أ د  تف 
، مثل ارتدا  ا  اب.   خفف األقةيات يييييييييتكون أيييييييييهل إذا   األعبا  عةى ااماريييييييييات األكثا اعتدالا

أتثري منع   ن  إ ذ  الفاضييييييية، إ ذ    الذي تنافل ا  اب يف فانسييييييا الدعم  (ييييييييسيييييييل لبورد)يقدم حتةيل  ف 
عةى يييييييييحب بناهتن من الرتبية اادنية    آلاب هن تشيييييييي يع  يفثابةااسييييييييةمات من ارتدا  ا  اب  الفتيات  

فال يتعاضييييييييييين لتنوع يف فجهات النظا  ول العا  يف اادار  العامة. قد   ؛فإرييييييييييييا ن إم مدار  دينية
، (لبورد)ري  تؤدي القيود الامسية اافافضييييييييية عةى التعبري الدي  اإلييييييييييالما يف اجملال العام، عةى  د تعب

 يييفوفهم  ول اامارييييات ااشيييوهة، مما يسييياع يف الرتاجع    يو دفنمنة  إم أن "أع يييا  اجلماعات ااهي
 (.1642008 ,أشكال فا وايت الثقافية احملافظة" )لالدفاعا 
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عندما جيعل ارتباط األفااد الشيييييييييي صييييييييييا    :(لوفي )حبسييييييييييب  -مربراا    التوافقموق  آخا يكون فيه فمثة  
لة العمال ااهاجاين ااكسيييييكيني ذفي   ا  (لوفي ) ينة منهم عاضيييية لاليييييتغالل. يناق يفماريييييات مع

أن   (لوفي فيؤكد )ااهارات احملدفد  يف الةغة اإلجنةي ية فمعافة حمدفد  ابلقوانني فالسيييايييات األمايكية.  
ااسيييييييييياعد  ب  ، جبانتوييييييييييييع "التدابري العامة اخلا يييييييييية"، مثل اليييييييييييتثنا ات من القواعد فالةوا   العامة

ميييييي  بقييييييدر  مطةوب  العيييييياميييييية،  العمييييييال  القييييييانونييييييية  هؤل   عةى  ا يمنيييييية  اإلجاا ات من  هييييييذ   تقةييييييل  ا 
عةى النقيض من   ج ااسيييييييافا  اجملتمعية أف الةيربالية ااذكور  أعال ، فإن أييييييييا   ف (.  2602010,)

ت اإلنصيييييييييياف أف التسييييييييييهيالت اخلا يييييييييية ليس الا بة يف ماية الثقافات ذات القيمة اجلوهاية أف اعتبارا
 ل ا يمنة.ااسافا ، لكن الا بة يف تقةي

ا عن م ااي التعددية الثقافية  ري القا مة عةى ا يمنة مقارنة يفقارابت (مريا ابتشيييفارففا)دافع   فقد    أي يييا
ات ا يكةية األفيييع  باينرتكي ها عةى اليييت دام التعسييفا لةسييةطة فالتفلااسييافا  الةيربالية.    أف توجهات

القو  يف  اكي ات أف ديناميكا يمنة أكثا  سييييياييييييية  تفاعل فيها اجملموعات، قد يكون هنج عدم ا اليت ت
ا،  طورتعةى عكس ااقييارابت اليت  ف كييل من العالقييات بني اجملموعييات فداخييل اجملموعيية.   من   أي يييييييييييييييا

ك  هنج عييدم اليت تاك  عةى توزيع أنواع خمتةفيية من ا قو ، يا   ،نظاايت ااسيييييييييييييييافا  يف العييداليية التوزيعييية
لةعالقيية بني الفيياعةني اااك يني" فيصييييييييييييييا عةى ايييييييييييييييتماارييية ااعييامةيية بني ا يمنيية عةى "اجلود  األخالقييية 

 .(671 ,2014) "فضمنها موعاتاجمل

 

 معاجلة الظلم التارخيي 2.4

- فيؤكيدفن   إم ميا فرا  الةيرباليية فاجلمهوريية،فينظافن ن مع التعيدديية الثقيافيية  و تعياطفيآخاين    ينا  ظ  ن  مُ   مثية
الظةم التار ا فالييييتماع إم األقةيات نفسيييها. هذا ينطبق بشيييكل عةى أ ية مواجهة    - من ذلكبدلا 

 
ُ
. عةى ييييييييييييييبيل ااثال، يف )ال تالل(  الكولونيالية اين الذين يكتبون من منظور ما بعدظ   ن  خا  عةى اا

تسيتند إم فاضييات  ول  مطالب     من تقدميبدلا فااناقشيات ااعا يا   ول ييياد  السيكان األ يةيني،  
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كميا يفعيل الةيرباليون متعيددف  -ت األ ييييييييييييييةيية فعالقتهيا إب سيييييييييييييييا  األفااد ابلقيمية اليذاتيية قيمية الثقيافيا
الرتكي  عةى  سيييياب التاري . يؤكد هؤل  ااؤيدفن لسييييياد  السييييكان األ ييييةيني عةى   ب  صيييي  الثقافات، يُ 

ااتسيييافي  التار ية ااتمثةة يف إنكار الوضيييع السييييادياخلةفية     ا أ ية فهم مطالب السيييكان األ يييةيني  
 ,Ivison 2006)جملموعات السييييكان األ ييييةيني، فن ع مةكية أراضيييييهم، فتدمري ممارييييياهتم الثقافية  

Ivison et al. 2000, Moore 2005, Simpson 2000) تيدعو هيذ  اخلةفيية إم .
 ة ظاها  لةحقو  فا ماية  قدم  تف   ،التشيييييييكيك يف شييييييياعية ييييييييةطة الدفلة عةى الشيييييييعوب األ يييييييةية

- جي  يييييييبينافقد أك د  )وعات السييييييكان األ ييييييةيني، يفا يف ذلك ا ق يف ا كم الذايت.  اخلا يييييية جملم
ليس فقط ما إذا  -يف حتديد   ار يسييا   ري  اضييطهاد الدفلة جملموعة ما جيب أن يكون عامالا   أن   (هالي 

ب عةى اليدفلية التيدخيل يف الشييييييييييييييؤفن اليداخةيية  ميا إذا كيان جيي  -كيان ينبغا توييييييييييييييييع  قو  اجملموعية
أع ييا  معينني من اجملموعة. عةى يييبيل ااثال، "عندما تسييت دم عموعة  فحُتا   م موعة عندما متي   لة

م ييييييييطهد  ايييييييييتقالليتها بطايقة متيي ية ضييييييييد اااأ ، ل ميكن ببسيييييييياطة إجبارها عةى فق  هذا التميي "  
مؤقي " عةى هيد  اليت تفتقا إم ا كم اليذايت "ابمتيياز  (. جييب أن تتمتع اجملموعيات اا ييييييييييييييط2001)

اجملموعات  ري اا ييييييييييطهد . فهذا يع  أنه "ابيييييييييييتثنا   الت األذأل اجلسييييييييييدي اخلطري ابيييييييييييم ثقافة  
:   2001ينظا: اجملموعة، من ااهم النظا يف شيييييييكل من أشيييييييكال الييييييييتقالل الذايت لةم موعة" )

 (.Spinner-Halev 2012أي اا فينظا ؛ 97

هييدف تطويا    إم  ة  الةيربالييي   ة  الثقييافييي    ة  التعييددييي   الكولونيييالييية  يت ييافز اانظافن الييذين يتبنون منظور مييا بعييد
فالتمثيل. تتكون اجملتمعات   وار امناذج لةحوار الدييييييتوري فالسيييييياييييييا اليت تعرتف بطا  متمي   ثقافياا  

ذا كيان عةى اجملتمعيات الةيرباليية أن أتخيذ متعيدد  الثقيافيات من فجهيات نظا دينيية فأخالقيية متنوعية، فإ
من فجهيات    ثيل هيذا التنوع عةى حمميل اجليد، في يب أن تيدر  أن الةيرباليية ها عاد فا يد  من عيدييد  م

من الثقافة، فلكنها    الةيربالية ليسي  خاليةا فالنظا ااوضيوعية القا مة عةى ر ية حمدد  لننسيان فاجملتمع.  
اإلقةيمية بني الدفل الةيربالية  ا دفد   عةىل تنطبق هذ  ااال ظة فقط  ف ا. تعرب عن ثقافة ممي   خا ة هب

ا داخيل اليدفل الةيرباليية فعالقياهتيا مع األقةييات  ري ا كوميية.  أجاأل  فقيد  ف ري الةيرباليية، فلكن أي يييييييييييييييا
فلة  مع الرتكي  عةى عالقات الد  ،دراييييية ايييييتقصييييا ية لةغة الديييييتورية التار ية فااعا ييييا   (جيمس تويل)
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يؤكد ف (.  1995واعد أكثا مشولا لةحوار بني الثقافات )لةكشيييي  عن ق  ،الغابية مع الشييييعوب األ ييييةية
ا حيكم العالقيات بني اجملتمعيات الثقيافيية  تقيدم  أن النظايية الةيرباليية ل ميكن أن   (بيكو ابري ) إطياراا حمياييدا

ا عن ذليك عةى أمنوذج أكثا(. ف 2000اا تةفية ) ا  يؤكيد عوضيييييييييييييييا  ييث   ،لةحوار بني الثقيافياتانفتيا يا
فيف   ،ورييية فالقييانونييية لةم تمع الةيربايل كنقطيية انطال  أفلييية لةحوار بني الثقييافيياتتعمييل القيم الييديييييييييييييييت

 عةى اخلالف فالطعن الق ا ا أي اا.  تُبانفسه  الوق 

  الكفا اتمتار  فتباشيا  فقد أكدت األعمال ا ديثة عةى أ ية تطويا اا يد من ااناهج السيياقية اليت  
ت أكرب جملموعات األقةيات فالعرتاف هبا. فمن خالل الفحص  من أجل إعطا   ييو الااهنة  السيييايييية  

متثييل عموعيات    عةىااتيا   الوطنيية يف كنيدا فالولايت ااتحيد   ا  ااتيا   التفصيييييييييييييييةا لكيفيية  
  ،رتاف: التعاي  الذايت ثالثة مبادئ من أجل الع  (كيتةني توم)السكان األ ةيني فالعرتاف هبا، حتدد  

ااتا   الذين يسييييييعون إم عاض  ري  فثقافة    فلوؤ مسيييييي الداخةا. يييييييوا  أكان    فاليييييييت ابة فالتنافس
يقارفن ما إذا كان  العتذارات الامسية عن ااظا   الذين  ن  و ا كومي  نو ااسيييييييييييئول  معموعات األقةيات أ

، فاليييييييييييييييت يابية اطياليب  فادي فاجلمياعا  ي يب عةيهم ا رتام التعاي  اليذايت الفالتيار يية  ييييييييييييييحيحية،  
  التنافس الداخةاة ئهتيف ابلشييييييييييييافط اليت تتوافق مع شييييييييييييافط أفلئك الذين يتم التعاف عةيهم، ف العرتا

مماريييات العرتاف اليت تسييرتشييد هبذ  اابادئ تقرتب أكثا   فيبدي )توم( مربراته أن  .  لةمفاهيم اجلماعي ة
 (.2018األقةيات من النهج ا الية ) من تع ي  ا اية فااسافا  جملموعات

 

 التعددية الثقافية . نقد3

 نظرة عاملية للثقافة 1. 3

 الثقافات ليسييي فلةثقافة.  فجهة نظا جوهاية    تقوم عةى  بعض النقاد أن نظاايت التعددية الثقافيةؤكد  ي
 ،ا اب  نتي يية  ببع ييييييييييييييهييا البعض  تفأثا   كييل  قييا م بييذاتييه، بييل تفيياعةيي  عرب العصييييييييييييييور  ؛متمي  ا   جوامع  

كثري  من العيا  يف   بقياع فا  ا . يعي  النيا  يف ،فالت يار   سييييييييييييييتبيد(،مربايليية )ا كم اإلمرباطوري ااإلفا
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(، جريميا فالدرفن)  ف سييييييييبما يوضيييييييي الثقايف.  (ابلته ني أف )  ابلختالط  ثقافات عااية ابلفعل، تتمي 
ة  من خالل القتصيياد، فالدين، فالسييياييي   فذلكالتكنولوجيا فالت ار ؛ تصيييغه  : "إننا نعي  يف عا  قا الا 
يف هييذا السيييييييييييييييييا ، فييإن ف التييةثريات الثقييافييية.    اختالفاعييية ف ا  ا  اجلميي   نتي يية  فأعقيياهبييا،ايلييية  اإلمرب 

، قد يكون  ابة أنثافبولوجية را عة، إذا قةنا  السكان األ ةيني،النغما  يف ااماريات التقةيدية لثقافة  
ا فا  عةى هدف  إن (.  1995جياي ابلفعل يف العا " ) مما  صييييييييطنع  م  انسييييييييال    ينطوي عةى ري أن ه 

األفلويية لنسيييييييييييييي ية فا يد  ي عم أهنيا نقيية من تةيك الثقيافية،    إعطيا افية أف ميايتهيا ينطوي عةى خطا ثقي 
 ,Waldron 1995 ينظا:) اا تةفية  الظاففف فابلتيايل شيييييييييييييييل قيدرهتيا عةى التكي  مع التغريات 

  (.Appiah 2005, Benhabib 2002, Scheffler 2007ا نظا أي ا في؛ 110

أن أتيت من ثقيافية معينية؛ قيد أتيت   ينبغا  ا فاضيييييييييييييييية أن اخلييارات ااتيا ية لةفادأي ييييييييييييييا  (فاليدرفن)فيافض  
اخلييارات ذات ااغ أل من عموعية متنوعية من ااصيييييييييييييييادر الثقيافيية. ميا حيتياجيه النيا  هو ااواد الثقيافيية،  

قد  فاأليييييييييياطري  الكتاب اا  ا معني. عةى ييييييييييبيل ااثال، أث  قايفث منظومة أف كيانفليس الو يييييييييول إم 
ل ميكن النظا إم هذ  ااصيادر الثقافية ابعتبارها  بيد أنهلثقافة األمريكية،  اب  جاميسالافمانية ف كاايت  

 يهدف التعدديون الثقافيون مثل كيمةيكا إم مايتها.اليت  ،ا من بنية ثقافية فا د ج  ا 

يؤكييدفن مع بييل  ت متييداخةيية فتفيياعةييية،  عةى أن الثقييافييا  التعييددييية الثقييافييية  منظاففق  ا عةى ذلييك، يتفردا 
أنه يف  ني أن فيوضي  )كيمةيكا( بصيفة خا ية    ذلك أن األفااد ينتمون إم ثقافات عتمعية منفصيةة.

بيد اصادر العاقية فالتار ية،  من عموعة متنوعة من ا تنبعاخليارات ااتا ة لةنا  يف أي عتمع  ديث  
ا من اافادات ااشيييييييييييرتكة لةحيا   إذا "أ يييييييييييبح  ج  ا  بة لناذات مغ أل ابلنسييييييييييي  كونهذ  اخليارات ت أن  

أي اات سييد  يف ااماريييات الجتماعية، القا مة عةى لغة مشييرتكة، فاليت نتعاض  ا...   -الجتماعية  
أننييا ل ن ال ننتما كةمييات من لغييات أخاأل، ل يع   نقرتض  أن نتعةم... من ثقييافييات أخاأل، أف أننييا  

  فيؤكد اادافعون الةيرباليون.  (103 ,1995)صيييةة، أف نتحدغ لغات خمتةفة"  إم ثقافات عتمعية منف
ما ا ماية اخلا يية لة ماعات الثقافية لأقةيات   ن  أب  (كيمةيكا) أمثال  ااسييافا  يف التعددية الثقافية نع

ل   اجلمياعيي ة ا يدف من ا قو  ااتمياي  ن  إإ ذ   ،تافيانظا  أكثا عياايية لةثقي  إقاارقيا مية،  ىت بعيد زالي   
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بل متكني أفااد عموعات األقةيات من موا ييييييييييةة ممارييييييييييياهتم الثقافية اامي   طااا   ، ميد الثقافاتتع  
 ذلك.إم ر بوا 

 

  املواءمة والتوافق وليس التغاضي،التسامح يتطلب  2. 3

عةى فجيييه    افقلتو عن ا  لةتعيييدديييية الثقيييافييييةاايت الةيرباليييية  النظ  هيييدفيسييييييييييييييتفالثيييا     أميييا النتقييياد الا يس
هذ  األفكار عةى حممل اجلد   أخذنإذا  ففال يييييييييييييمري.  ت مع  الينبع من قيمة  اية  الذي  اخلصيييييييييييييو ، ف 

عن ليس   عةينيا أن ندافع، فعنيد ذ  نفيااكميا نوق  أ  يييييييييييييييوا    الفادية فاألخالقيية عةى  د  الوجودية  فتقبةنيا  
ا   بل  ،فحسييب  لة ماعات  ا ماية اخلا يية ف سييبما  .  افتاكه  معاتت العن  ق الفاد يف تشييكيل أي ييا

. فمن  فقط  ل توجد  قو  مجاعية، بل  قو  فاديةأنه (،  2003،  1995)  ( اثشياندان كوكايقا )
ا فا    فهوأل  ، فإن  الدفلة بذلك تت افز دفرها  ا خا ييييية،خالل من  اجلماعات الثقافية ماية ف قوقا 

نبغا لةدفل أل تسعى إم "الندماج ي.   اية الت معبتقويض ا قو  الفادية يف    يهددمما  ،  واطنةاا  عةى
"  ا  مجاعات ييييييييييايييييييييات الختالف"أن تتعامل مع  ايٌّ هبا فلكن  قايف" أف "ا ندييييييييية الثقافية"،  الث

 .(15 ,2003)األقةيات 

نفسها   تعرتفاعات اليت ل  فأ د القيود اافافضة عةى هذا النهج القا م عةى عدم التدخل هو أن اجلم
، يفا يف ذلك ا ق يف النفصييييييييال عن مجاعة أف اخلافج منها، قد متار   الت مع اية  التسييييييييام  ف قيمة  ب

. فمن  ت معات، فلن يكون لةدفلة يةطة تذكا لةتدخل يف هذ  المجاعتها  التميي  الداخةا ضد أع ا 
- 3  أدن  يف  أن تسيييم  إبييييا   معامةة أفااد الفئات ال يييعيفة )اليت نوقشييي   الختالفشيييةن يييييايييية  

أُميني  ُمنعوا   أطفالا   ئتا  فتنشيييييي   ، مع "اجملتمعات احملةية اليت(كوكااث )عةى  د تعبري   ام فنتسيييييي (، 6
 امن الاعيياييية الطبييية التقةيييدييية )يفيي حتام أفاادهييا  ف ؛  نظمييةاليت تفاض ال جيييات ااف ؛  من اللتحييا  اباييدار 

إن تب  مثل .  (Kukathas 2003, 134)"  معتاد عقوبة قايييييييييية ف" ري توقع    فيهم األطفال(؛ ف
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يع  الت ةا عن قيم اليييييييتقالل الذايت فااسييييييافا ، فها القيم اليت ينظا إليها العديد من األعمال    هذ 
   اكة ليربالية حتارية جديا  ابمسها. الةيرباليني عةى أهنا أيايية ألي

 

 التحول عن "سياسة إعادة التوزيع" .33

من أشييييييكال "يييييييياييييييية العرتاف" اليت    شييييييكالا ابعتبار  ة الثقافية ينظا إليه اثلث لةتعددي  اعرتاضهنا  
السيياييية: فسييايية األمناط   ا بني هذ حتةيةيا   فا ة إعاد  التوزيع". ميكننا أن نالنتبا  عن "يييايي تصياف  

يف  ني أن   يفثابة تغيري ثقايف فرم ي ،عدم ااسيييييييافا  فالعالج الذي تسيييييييعى إليه  الة   العرتاف تتحدأل
ع تتحدأل عدم ااسييييافا  فاليييييتغالل القتصيييياديني، فالعالج الذي تسييييعى إليه هو يييييياييييية إعاد  التوزي

 إن  شيييييد.  (Fraser 1997, Fraser and Honneth 2003)إعاد  ا يكةة القتصيييييادية  
اعمول هبيا ، فمطيالبيات اإلعفيا  من القوانني اتوزيعالإعياد     ااطياف إم هنيايية  يف يصييييييييييييييبو الطبقية العيامةية

يف الولايت  ف .  العرتافل  إل  يف هنيياييية ااطيياف  زفاج ااثةيني  اكييات  دف  هتيي ل  مييا  ك  عةى فجييه العموم،
من  يعود "اليسيار الثقايف"   القةق من "اليسيار التقدما"  ام ج  ا أنفسيهيافن الذين    النق اد  يسيافرااتحد   

عييييداليييية  من أجييييل الالكفيييياث  ا عن    بعيييييدا حيول الرتكيممييييا    ،تاكي   عةى التعييييددييييية الثقييييافييييية فالختالفف 
كما أعاب اانتقدفن يف اامةكة ااتحد  فأفرفاب  .  (Gitlin 1995, Rorty 1999)القتصييييادية  

عن قةقهم إزا  آاثر التعددية الثقافية عةى الثقة الجتماعية فالدعم الشييييييعة إلعاد  التوزيع القتصييييييادي  
(Barry 2001, Miller 2006, van Parijs 2004)ما   . فدعا فيةيب فان ابريس العة

الت انس بني يييييكان كةما كان  ...    شيييييا  أخاأل متسييييافية، فأكثا ثقافيةهنا  أإم النظا يف القرتاث، "
 .(8 ,2004) ةت امن القتصادي"ل فاقهمآزادت ، عني إقةيم م

الثقة فالت ييييييييامن    من  هو أن فجود التنوع العاقا فاإلث  يقةلأف ما  هنا.   من اا افف اامي  مثة نوعان 
يقوض بييدفر  الييدعم الشييييييييييييييعة لةسييييييييييييييييياييييييييييييييييات اليت تنطوي عةى إعيياد  التوزيع    فالييذيني،  الجتميياعي

تااجع الثقة الجتماعية فااشييييياركة  ييييييبب  ن أ (رفبات بوتناميوضييييي  )عةى ييييييبيل ااثال،  فالقتصيييييادي.  
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  رفد )  أشيييييييييييييييار(. فقيد 2007لعاقا )فا ث ا ابلتنوع اإلا فثيقيا اايدنيية يف الولايت ااتحيد  ياتبط ارتبياطيا 
عةى الاعاية الجتماعية  باامج  ت  د  ي  قيُ يف الدفلة،    فاإلث     العاقا  ع ظُم  التباين فالختالفنه كةما  أ  (هريف

تحةيالت عةى ال. فتشيييييييييري (Hero 1998, Hero and Preuhs 2007)مسيييييييييتوأل الدفلة  
ولايت ااتحد   عدم قيام الفرا   مهماا  ا  ج  ا إم أن الختالفات يف التنوع العاقا تفسييييا    الصييييعيد الوط 

الثا    شا للأما ا  .(Alesina and Glaeser 2004)  النمط األفرف   عةى  الافاهية  ة  بتطويا دفل
الختالفات  إبااز أ ية  من خالل    يةض دفلة الافاهفهو أن ييييييييييييياييييييييييييات التعددية الثقافية نفسيييييييييييها تقو 

كة الذي ينظا إليه عةى أنه ضيافري لشيعور اب وية الوطنية ااشيرت بني اجلماعات فتقويض ا  ثنيةالعاقية فاإل
 .(Barry 2001, Gitlin 1995, Rorty 1999)اانيعة  ةجتماعيال يةافاهالدفلة 

إجاا  اا ييد من البحوغ الت ايبيية  يذ   عةى فتعيافنوا بيل  ،اف التعيدديية الثقيافييةظ   ن  ، دعيا مُ ذليكفرداا عةى  
يتسييييا ل بني التنوع فإعاد  التوزيع،    قاي ييييةاا األفل بشييييةن  شييييا ليما يتعةق ابلفف.  ي ييييات اا عومةااقا
من البحوغ    كبري    إمكانية تعميم األدلة الت ايبية ااسيييييييييتمد  إم  د  عن    (ابنتينغ)ف (كيمةيكا)من  كل   

أي تقاليد قابةة لالييييييييت دام أف قدر     حيد منضيييييييع  مؤييييييييسيييييييات الدفلة    إ ن    يف أفايقيا،  يثييييييييوا   
قافن   نتي ةعدم ااسيييييافا  العاقية  نشيييييةت الولايت ااتحد ،  يث   يف  مسيييييية لةتعامل مع التنوع، أمؤيييييي 

 ،من الوافدين  ديثااالعديد من عموعات األقةيات  فحينما تكون ودية فالفصييييييييييييل العنصيييييييييييياي.  من العب
 Kymlicka and)  كةيااا  مؤييييسيييات الدفلة قوية، قد يكون أتثري التنوع اات ايد خمتةفا تكون ف يث  

Banting 2006, 287).   رأ  ااال   بشييييييييةن  (بوتنام)أطاف ة   عةى (ابرباا أرنيل)قد اعرتضيييييييي   ف
إم   كبري    الجتماعا، حب ة أن ااشيييييييييياركة يف اجملتمع ااد  قد تغريت، ف  ترتاجع، فياجع ذلك إم  د  

.  (Arneil 2006a)افا   بني األقةيات الثقافية فالنسا  الساعيات إم اا يد من اإلدماج فااسشد  ا 
يؤدي إم تغيريات يف الثقة فااشيييييييياركة اادنية، بل ييييييييييايييييييييات  ماالتنوع يف  د ذاته ليس هو   نتاأل أف 

خمتة  الفئات لةمعايري اليت حتكم عتمعها. فااسيييييييةلة احملورية إذن  فاعرتاض  كيفية اييييييييت ابة   التنوع، أي  
بشيييييييييييييةن اخلالفات  ت اليت يعاد يفوجبها التفافض  ليسييييييييييييي  ا د من التنوع، بل حتديد اابادئ فاإلجاا ا

 .(Arneil and MacDonald 2010)ابيم العدالة 
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اافاضييييةة بني العرتاف فإعاد  التوزيع، فإن األدلة اليت اعتمد عةيها   بصييييدد  الثا  لةشييييا لأما ابلنسييييبة 
عرب القومية  الدفلية  حوغ  . فتشري البنظاية فظني ةابري فتوريت كان   أمثال    األفا لمنتقدف إعاد  التوزيع  

ا إم أنه ل يوجد دليل عةى فجود ا ا  منه ا لسيايات التعددية الثقافية إلضعاف  أجاي  مؤخاا   اليت
ااقارنة إلدماج ااهاجاين    (إياين بةومااد)تقدم دراييييييييية  .  (Banting et al. 2006)  يةدفلة الافاه

ني التعددية الثقافية  بأف مفاضيةة  ليس هنا  مقاي ية    يف كندا فالولايت ااتحد  الدعم لةاأي القا ل أبنه
اوارد  ابأن ت يد يف الواقع من الهتمام    فدفلة الافاهية فحسييب، بل إن ييييايييات التعددية الثقافية ميكن

اا صيصية لسيياييات إعاد  التوزيع. فتاأل أن ييياييات التعددية الثقافية يف كندا، اليت توفا لةمهاجاين  
الثقافية    )مورفاثهتم( ا فا  عةى تقاليدهم هم يفدعمفت  ،خلدمات بةغتهم األ ييييييييةيةعموعة متنوعة من ا

بني ااقيمني الدا مني    طبيعيف أن معدل الت بب الا يس ىت عندما يصييييبحون مواطنني كنديني، ها السيييي 
من   جاا  اا يدعةى ضييافر  إالتعددية الثقافية   منظاف. فيتفق  يف الولايت ااتحد معدله يف كندا ضييع   
.  مقرت يات عاد  إل عياد  التوزيع فالعرتاف ليسييييييييييييييي  ، لكنهم مع ذليك يؤكيدفن أن إالبحوغ الت ايبيية

ات. فمن النا ية العمةية، فإن يف السييييييييييييعا إم حتقيق ااسييييييييييييافا  جلماعات األقةي  مهمني  عدان  يفكال ا  
مطةوابن كةيهما    –  ا وايت فاألفضييييييياعهتمي  ااادية ف   لأضيييييييااراييييييييت ابة    -  التوزيع فالعرتاف  إعاد

  فالطبقة  ،فا يا  اجلنسييييييييييييييية  ،فالدين  ،فاجلنسييييييييييييييية ثنية،اإلف   ،تحقيق قدر أكرب من ااسييييييييييييييافا  عرب العا ل
ليس أقةها أن العديد من األفااد يقفون عند تقاطع هذ  الفئات اا تةفة فيعانون أليييييييييباب  ، )الطا فة(

الوضييييييييييييع   اثرها عةىآل نتي ةإن يييييييييييييياييييييييييييية العرتاف مهمة ليس    من أشييييييييييييكال متعدد  من التهمي .
ا من أجل اإلدماج الكامل ألفااد  فلكن أي ييييا   فحسييييب،  الجتماعا فالقتصييييادي فااشيييياركة السيييييايييييية

 الفئات ااهمشة كمواطنني متسافين.

 

 املثل األعلى العاملي للمساواة 4. 3

ع  ا تتطةبه ااسييييييييييافا . يداف يتعةق يف  لةتعددية الثقافيةفهم الةيربايل  العةى مسييييييييييار حبث  هنا  اعرتاض رابع 
فخبالف ما يدافع عنه )كيمةيكا( بشةن ااثل األعةى لةمسافا   .  عن ااثل العااا لةمسافا   (ابري  بااين)
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عن حتميل عواقيب    مسييييييييييييييئوليةأبنيه ينبغا اعتبيار األقةييات اليدينيية فالثقيافيية    (ابري) فسييييييييييييييايالجتمياعيي ة،  
حتمل عواقب معتقداهتم. ف  عن  لني مسييييييييييييئو ا كما يعترب أفااد الثقافة ااهيمنة  معتقداهتا فممارييييييييييييياهتا، متاما 

ياأل أن  بل  ،  ذا التوافقهبجديافن   ال تياجات اخلا يييييية )متحد ي اإلعاقة(األشيييييي ا  ذفي  أن   عتقدي
النتما ات الدينية فالثقافية ختتة  عن اإلعاقات اجلسيييييييييييييدية: فاألفم ل تقيد النا  ابلطايقة اليت تقيد 

يف   فادااطالبة الظاها  ابلتعويض ألهنا حتد من فا  ال  سيييديةهبا اإلعاقات اجلسيييدية. فتدعم اإلعاقة اجل
عةى النقيض من ذلك، قد يشييكل الدين فالثقافة  ف يسييتطيع اآلخافن ااشيياركة فيها.  ااشيياركة يف أنشييطة

أبن مفسيييااا  (ابري)يعةل اييييتعداد ااا  ل تنام الفا ييية، فلكنهما ل يؤثاان إذا كان  الفا ييية ييييا ة. ف 
معقول من تكافؤ الفا ، فليس ب مان ااسافا  يف الو ول  مدأل  افية ل هتتم إل ب مان  العدالة ااتس

عنييييدمييييا يتعةق األما ابلنتمييييا ات الثقييييافييييية ف (.  37:    2001خيييييارات أف نتييييا ج معينيييية )  إم أي
أن فاليدينيية، فيإهنيا ل حتيد من نطيا  الفا  اليت يتمتع هبيا ااا ، بيل حتيد من اخلييارات اليت ميكن لةما  

 ضمن عموعة الفا  ااتا ة لة ميع.يت ذها 

. (ابري)الذي اقرت ه الطبيعا  ا عةى ذلك، قد يتفق ااا  عةى أن الفا  ليسييييي  موضيييييوعية اباعا  فردا 
إمكانية   إهنادفن مواجهة أعبا  مادية;    ما  القيام بشا إمكانية  بشا  ما ليس مثل  قيام  ةلفلكن الفا ة  

 ,Miller 2002).  التكالي   تةك  التعاض خلطالي  مفاطة أف  دفن تكبد تكا القيام بشييييييييييييييا  ما
تكالي  ايييييييييييييتغالل الفا يييييييييييية   عل  ما   ميكن أن تتعارض قوانني الدفلة فاللت امات الثقافية بطا   (51

الةيرباليون    أنصييار التعددية الثقافيةيوضيي  ،  (ابري)ابهظة ابلنسييبة لأقةيات الثقافية. فعةى النقيض من  
لت اليت يؤثا فيها القانون أف السييييييايييييية بشيييييكل متباين عةى مماريييييية دينية أف ثقافية  أن العديد من ا ا

( ف ريها من نفاا)اليت نوقشي  أ ( ولدمان)إم ق يية    (كيمةيكا)ا. عةى ييبيل ااثال، يشيري تشيكل ظةما 
نيية بني الق يييييييييييييييااي الييدينييية، فكييذلييك إم ااطييالبييات ااتعةقيية حبقو  الةغيية، كييةمثةيية عةى أن ا قو  ااتبيياي

ها أنه دعوا   ف   .(115–108 ,1995)الدفلة    لعملاجملموعات مطةوبة يف ضييييييو  التةثري التفاضييييييةا  
فة، فعةيها بطايقة  لةثقافة أف أن تكون حمايد  فيما يتعةق ابلثقاع ل  م يفا أن الدفلة ل تسييييييييتطيع حتقيق  

غييات  ةالنيياطقني بكييذلييك  ف   ،ألقةييياتمن انني الييذين حيمةون معتقييدات دينييية  ض ااواطأف أبخاأل أن تعو 
الدفلة الكامل لةثقافة، فإن إ دأل الطا  ل مان ظافف خةفية عادلة  ع ل  ا لعدم إمكانية  أخاأل. فنظاا 
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ا من ااسييييييييييييييياعيد  أف العرتاف لكيل لغية من لغيات ااواطنني فداينهتم ها تقيدمي أشييييييييييييييكيال ممياثةية تقايبيا 
 يع  السماث ابلظةم. عدم القيام أبي شا  ف اا تةفة. 

 

 اإلمربايلية نقد ما بعد 5 .3

كوهنا  التعددية الثقافية فييييييييياييييييييات العرتاف ااعا يييييييا  باإلمربايلية  ما ةة ما بعد    تنتقد بعض نظاايت
فعتمعييات    الييدفل ااسييييييييييييييتوطنييةالعالقييات بني  إطييار   من حتويةهييا يف  بييدلا   اإلمربايليييةا يمنيية  كيييان  ز  تع  

نه أ ةني كولتارد    ياأليةور يف يييييييايييييية العرتاف، السيييييكان األ يييييةيني. فيف معاض تاكي   عةى نظاية  
غةية لةمعامةة اباثل، فإن يييياييية يبشييا بعصييا من التعاي  السييةما القا م عةى الفكا  ا ت من أن  "بدلا 

ذاهتا اليت يييييييع  مطالب    اإلمربايليةالعرتاف يف شييييييكةها ااعا ييييييا تعد إبعاد  إنتاج تشييييييكيالت القو   
  :نظا أي ييييييييييييييييا ي; 439–438     ،2007ا إم  ييافزهييا" ) ر يييا الشييييييييييييييعوب األ ييييييييييييييةييية ابلعرتاف  

Coulthard 2014.)   أفلا   ،كولتارديربهن  .  (كولتارد)نقد    ةيف طايقهنا  العديد من العنا ييييييا  ف،  
مثل من    ،أبن يييييييييييايييييييييية العرتاف، من خالل تاكي ها عةى خمططات إعاد  توزيع الدفلة اإل يييييييييال ية

قتصييييييييييياد  تتصيييييييييييدأل لال من أن  عات السيييييييييييكان األ يييييييييييةيني، تؤكد بدلا جملتمالمتيازات  ف ا قو  الثقافية  
عن  بديل  . فيف هذا الصييييييدد، تكشيييييي  يييييييياييييييية العرتاف عن أهنا  (لال تالللةكونيالية )السيييييييايييييييا 

 ," )و ةيةاا اجيذفرهي يف   لنمربايلييةصيييييييييييييياديية  الةيرباليية، اليت "تفشييييييييييييييل يف مواجهية اجلوانيب ا يكةيية القت
ياييية العرتاف ااعا ييا   ا  عتمعات السييكان األ ييةيني إم افرتاض  ا، تسييتند ييي (. اثنيا 4462007

من أجيل العرتاف يعتميد كيل منهميا عةى الكفياث اجتمياعا معييب: فهو أن كال الطافني اان اطني يف  
اآلخا عةى اعرتافييه حبايتييه فقيمتييه الييذاتييية. فمع ذلييك، ل توجييد مثييل هييذ  التبعييية ااتبييادليية يف العالقيات  

  اإلمربايليةأي الدفلة    -فعتمعات السيييييييكان األ يييييييةيني: "ل يتطةب السييييييييد  الدفل القومية  ني الفعةية ب
بنيتها التحتية   شكة فاليت    -نفسها من قبل  قيدالعرتاف من اجملتمعات اليت كان  ت  -فعتمع الدفلة  

ل ميكن أن   محتللة أبن التحار ا قيقا  (كولتارد)يوضيييي   ا،  اثلثا   اإلقةيمية فالقتصييييادية فالجتماعية".
هوايهتم لفصييييييييييل  احملتةون  "يفثابة القو  الوييييييييييييطة اليت أييت من خال ا   يكون   ييييييييييااعكفاث ف حيدغ دفن  
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لةم طهدين يكمن  أبن الطايق إم تقايا ااصري ا قيقا  (فاانت  فانون) ييييييييييييييي قولفيستعني ب"  .اإلمربايلية
ينبغا  ايتهم فقيمتهم الذاتية، "ى لةحصيول عة من العتماد عةى م يطهديهم  بدلا فيف أتكيد الذات:  

يتمتعون  يف اإلنسييانيةابلعرتاف أبنفسييهم مسييهمني أ اار  ال تالل  عمةية إهنا     فايبدأأن   ني عةى احملتة
بشييييكل كفا ها  لشييييعوب األ ييييةية أن "تعيد توجيه  جيدر اب . فهذا يع  أنه(454) "ابلكاامة فالتمي 

لأمم  الييتيطانية  دفل  لقيق شيكل توفيقا من العرتاف ابا عن السييايية اليت تسيعى إم حتمجاعا بعيدا 
األ ييةية  و يييياييية العرتاف اات دد  القا مة عةى حتقيق الذات، فالعمل ااباشييا، فعود  ااماريييات  

 (.2014اليتيطانية" ) اإلمربايليةكوين الذايت فا يكةا لةسةطة الثقافية اليت هتتم ابلت

عةى أن   (كولتارد)ف ري ا من أنصيييييار يييييييايييييية العرتاف ااعا يييييا  مع    (،كيمةيكا)ف ( يةور)يتفق قد  
أتكيد الذات من قبل اجلماعات اا ييييييييييييطهد  أما ابلغ األ ية لتقايا ااصييييييييييييري ا قيقا ف اية عتمعات  

جهود الدفلة    ، فلكن ل ينبغا النظا إم أتكيد الذات هذا عةى أنه يسيييييتبعد بعضالسيييييكان األ يييييةيني 
اعرتاف الدفلة حبقو  ا كم الذايت ف ريها من أشيييييييكال  ف  .ااؤييييييييسييييييياالتوافق  يييييييييع نطا   م تو الاامية إ

 و تصيييييحي  ااظا  التار ية فحتويل أفجه عدم ااسيييييافا  ا يكةية  مهمة  خطوات  ها   ،)التوافق  لتكي ا
قييم تالتوجييه النتبيا  إم أ يية    (كولتيارد)يعييد حتةييل  ف بني اليدفلية فعتمعيات السييييييييييييييكيان األ ييييييييييييييةيني.  

فلكن حب ة أن الشعوب األ ةية جيب    اإلمربايلية،أبعاد ا يكةية فالنفسية العاطفية لةهيمنة  لتصدي  الف 
ا يف تةعيب دفرا  قيدعتمعيات ااسييييييييييييييتوطنني أن ف   ،دفل ااسييييييييييييييتوطنني   عن  (4562007 ,أن "تبتعيد" )

السييكان األ ييةيني يف   التحول الةيربايل اجلديد  و خصيي صيية التبعية فاا اطا  بتع ي  هتمي  عتمعات
فق  قد تكون فيه األشكال القتصادية ف ريها من أشكال دعم الدفلة  امسة لبقا  عتمعات السكان 

 األ ةيني.

 

 نسوي للتعددية الثقافيةالنقد ال 6. 3
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تويييييييييع نطا    أبن  األتتقادات اليت أشيييييييعة  اجلدل األكثا  د   ول التعددية الثقافية  إن عموعة الن
اضيييييييييطهاد األفااد ال يييييييييعفا  يف تةك عةى  سييييييييياب دعم  أييت مل عموعات األقةيات قد  شييييييييي يا ماية ل

فهو ما أطةق عةييه البعض مشييييييييييييييكةية "األقةييات الداخةيية" أف "األقةييات داخل األقةييات"    -اجلمياعات  
(Green 1994, Eisenberg and Spinner-Halev 2005)  .  منظاي التعددية  مييل

عدم ااسييييافا  بني اجلماعات يف الدفاع عن توفري ماية خا يييية جلماعات   إم الرتكي  عةى أفجه  الثقافية
تؤدي إم تفاقم أفجه عدم ااسيييييييييييافا   ميكن أن تدابري ا ماية القا مة عةى اجملموعات  بيد أن األقةيات،  
  الضيييطهادماية مجاعات األقةيات من    أيييياليبعات األقةيات. فياجع ذلك إم أن بعض  داخل عمو 

 ييد من ا تميال قيدر  أفااد هيذ  اجلمياعيات األكثا قو  عةى تقويض  ياأل ةبيية قيد   من  ليه  اليذي تتعاض
. فتشييمل اجملموعات الفاعية ال ييعيفة داخل عموعات  ألع ييا ها ال ييعفا ا اايت فالفا  األيييايييية  

يف   عاتاجملمو قد يبالغ قاد   ف   ا، فاألقةيات اجلنسييية، فالنسييا ، فاألطفال.اانشييقني دينيا   كل من  ةياتاألق
درجة التوافق فالت يييييييامن داخل عموعتهم لتقدمي جبهة مو د  لةم تمع األفييييييييع فتع ي  ق ييييييييتهم من 

 أجل التوافق.

فتُعيد ،  جلنيدر)النوع( فاجلنساا  ول ق ييييييييييييييااي  فتيدفر بعض ااعيايري فاامياريييييييييييييييات اجلمياعيية األكثا قمعيا 
  سييييويةحملتمةة بني التعددية الثقافية فا اكة النالنتبا  إم التوتاات ا  ل من لفت أف     يةالنسيييياا اكة  نقدات  

(Coleman 1996, Okin 1999, Shachar 2000)  فتشييييكل هذ  التوتاات مع ييييةة .
مييا  رأأل  ف الثقييافييية لأقةيييات  ات لة ميياعييات  ا قو  ااتبيياينيية بني اجملموعيي   من  كالا  قيقييية إذا قبييل ااا   

،  مهمة قيمة  كاسييافا  بني اجلنسييني  اب الوق  يؤمن فيف نفس،  منظاي التعددية الثقافيةكما يفعل   يربرها،
ابلنسييييبة . فقد يسيييياعد توييييييع نطا  ا ماية اخلا يييية فأماكن اإلقامة  ا اكات النسييييوية  يؤكد دعا كما  

بوية عةى تع ي  عدم ااسييييافا  بني اجلنسييييني داخل هذ  اجملتمعات. أقةيات اان اطة يف ااماريييييات األل
، ف ظا ا  ياب، نظمالصييييييييييييييااعيات  ول ال فاج ااتةيك  ألدبييات العةميية  يف ا  ةةي فمن األمثةية اليت  

القانون الدي  أف القانون العايف ضيمن النظم    توافقفاييت دام "الدفاعات الثقافية" يف القانون اجلنا ا، ف 
السيييييييييا د ، ف قو  ا كم الذايت جملتمعات السيييييييييكان األ يييييييييةيني اليت تع ز عدم ااسيييييييييافا  بني   القانونية
 .النسا 
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  ،بشييكل خا  لةمدافعني الةيرباليني عن ااسييافا  يف التعددية الثقافية مقةقة  فهذ  العرتاضييات النسييوية  
، يفا ذاهتا  داخل اجملموعةالذين يا بون ليس فقط يف تع ي  ااسييافا  بني اجملموعات فلكن أي ييا ااسييافا   

( أفجه التشييابه بني التعددية  1999) (كيمةيكا)  ا عةى ذلك، أكد  يف ذلك ااسييافا  بني اجلنسييني. فردا 
كال ييا يتحييدأل كمييا أن   لةعييداليية،  الثقييافييية فا اكيية النسيييييييييييييييا ييية: فكال ييا يهييدف إم مفهوم أكثا مشولا 

ااتعةقية ابلتيةقةم مع   ا يافف. فاعياجلية اممياثةيةعيامةية الفرتاض الةيربايل التقةييدي أبن ااسييييييييييييييافا  تتطةيب م
بني نوعني من  قو     (كيمةيكا)ي ميم ااسييييييييييييافا  داخل اجملموعة،  عدفالذي يفاقم من    التعددية الثقافية

 ري   يف مواجهييةها ا قو  اليت تطييالييب هبييا عموعيية أقةييية  ف   ،: "ا ميياييية اخلييارجييية"ف ييا  ،اجملموعييات
يف  ني أن   ن ضيييييعفها أمام القو  القتصيييييادية فالسيييييياييييييية لةم تمع األكرب،األع يييييا  من أجل ا د م

النظاية   أبنيوضييييي   ف أع يييييا ها.   يف مواجهةا قو  اليت تطالب هبا عموعة أقةية  "القيود الداخةية" ها 
–35 ,1995)بينمييا تافض القيود الييداخةييية   ،الةيربالييية  قو  األقةيييات تييدافع عن ا ميياييية اخلييارجييية

44;1999, 31). 

عةى   يييانا اييت أ أن من  ا ميياييية اخلييارجييية جلميياعييات األقةيييات قييد  ن  كييدالنيياقييدات يؤ العييديييد من    لكن
عةى ييييبيل ااثال، لعمةة فا د :  ن  ان خمتةفافجهت  تكون هذ  اجلماعاريفا  ف داخةية.  القيود   سييياب ال

واعد الع يييوية التميي ية  قد يسيييتة م ا رتام  قو  ا كم الذايت جملتمعات السيييكان األ يييةيني السيييماث بق
التعددية الثقافية فا اكة النسيييا ية  قاد  تةك اجملتمعات. فتتوق  إمكانية التوفيق بني  يسييينهاا اليت  جنسييييا 

ا عةى الفاضيية الت ايبية القا ةة أبن اجلماعات اليت تسيعى إم ا صيول عةى ضيمن النظاية الةيربالية ج  يا 
فااماريييييييييييات األبوية. فإذا فعةوا ذلك، ييييييييييييتعني عةى األعااف   قو  متباينة بني اجملموعات ل تدعم  

اجلميياعيية أف تةييك  توييييييييييييييييع نطييا   ق   تةفوا مع  ة من  يييث اابييدأ أن  التعييددييية الثقييافييية الةيربالييي دعييا   
تويييييع نطا   قو  ا كم الذايت لةشيييعوب األ يييةية    فضيييع شيييافط قبولتويييييعه يفؤهالت معينة، مثل  

 .الديتورية بوثيقة ا قو القبول  مقابل

طفة مع كل من النسيييييييييييوية اشيييييييييييكةة األقةيات الداخةية ال يييييييييييعيفة ااتعا  ادفدموجة من الما زال  هنا  
 ,Arneil 2006b, Deveaux 2006،  مثالا التعييددييية الثقييافييية فا اكيية النسييييييييييييييييا ييية )انظا،  
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Eisenberg 2003, Lépinard 2011, Phillips 2007, Shachar 2001, 
Song 2007, Volpp 2000)  عةى أ ية البتعاد عن اافاهيم   ةالنسيييييويدعا   د بعض  أك. فقد

 التمثيييل ا قيقالخت الييية ألفااد مجيياعييات األقةيييات ابعتبييارهييا  ري قييادر  عةى  لةثقييافيية فاآلرا  ااجلوهاييية  
(Phillips 2007, Volpp 2000) فييع  نشيطات نسيوايت أخاايت إم حتويل الرتكي  من .

مييل اانظافن الةيرباليون إم البد  من مسييةلة ما إذا كان ينبغا  هنج أكثا دميقااطية.  ربالية إما قو  الةي
  ؛ذلك   فعل ا لةمبادئ الةيربالية، فكي  ينبغاسيام  مع اامارييات الثقافية لأقةيات أف اييتيعاهبا ففقا الت

  طاافكي  تفهم األفيسيييييييييييييييةلون    ،اليدميقااطيية  واراتدفر ا لي يف  ني أن اانظاين اليدميقااطيني ميهيدفن  
ت ييييار  فإعطا  فزن خا   فابلعتماد عةى أ ييييوات األطااف اا اات ييييار  هذ  اامارييييية ااتنازع عةيها.

أن توضيي  ااصيياحل ااطاف ة فتع ز   لةحواراتلصييوت اااأ  يف قةب الصييااعات الثقافية اجلنسييانية، ميكن  
 ,Benhabib 2002, Deveaux 2006)شييييييييياعية الييييييييييت اابت لةصيييييييييااعات الثقافية  من  

Song 2007) ني الثقافات  ا ألفااد األقةيات لكشيييي   الت النفا  با فا ييييا أي ييييا   وارات. فتتي  ا
ن أجل ااسييييييييافا  بني مما زال كفا ها  فالنظا فيما إذا كان  قواعد فمؤيييييييييسييييييييات اجملتمع األكرب، اليت  

ا داخل مجاعات األقةيات  ع ز ااماريييييات القا مة عةى التحي  اجلنسيييي ي، قد  افمسييييتماا   ااجلنسييييني نقصييييا 
فأف ييل السييبل    التبعيةنوعاا من  خالف  ول ما يشييكل  مثة  . ف (Song 2005)  التصييدي  ا من  بدلا 

التدخل يف اجلماعات الثقافية لأقةيات دفن مشيييييياركة نسييييييا  األقةيات أنفسييييييهن ل  أن ، ف ةتعامل معهال
 فمن  ري اااج  أن  دم مصا هن. ،حيرتم  ايتهن

 

 سياسي عن التعددية الثقافية؟. الرتاجع ال4

 نهإ، إذ  ييييييييييايييييييييابقدر ما هو   فةسييييييييفا قد ل يكون  يف عا  اليومالتحدي األكرب لةتعددية الثقافية  إن 
بعض    ص     اهاجاين. فقد شيييي   ا  ال ييييييما    ،تااجع ييييييايييييا أف رد فعل عني  ضييييد التعددية الثقافية

إم نقص اليدعم العيام القيا م  يع ف اليذي  فأيييييييييييييييرتالييا، ف  أفرفابا" عن التعيدديية الثقيافيية يفالبيا ثني "تااجعيا 
 ,Joppke 2004) لسيييييييييييييييياييييييييييييييييات لتع ي  انيدمياج األقةيياتا عةى الن ياث احمليدفد اثيل هيذ  اج  ييا 
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McGhee 2008).  ا يف األدلة عةى أي تااجع من ن هنا  نقصييييييا أبيدلةون  ن  ي آخا ني بيد أن اب ث
 ،ا إم حتةيةهما لةسيايات الربيطانيةايتنادا ،  ر  دفدموفارفن أفبافي فطا  كل من  فجدفقد  هذا القبيل.  

فتدابري مكافحة التميي ، فييييييييييياييييييييييات التعةيم    ،لدينية لأقةياتونية لةممارييييييييييات اأن اإلعفا ات القان
  تعيد   ن اخليدميات العياميةتو ا أب أي بةيدقيا مية، فل توجيد أدلية عةى نطيا   ميا زالي  ااتعيدد  الثقيافيات  

تااجع عن فجود  بشةن   حباغ(. فمثة  اجة إم إجاا  م يد من األ1342013 ,تةفة )بةغات خم  مُ د  ق  تيُ 
 .فعن أيبابه ة الثقافيةييايات التعددي

ة ة   الدعا  بشييييييييةن "الرتاجع" عن التعددية الثقافية ل    عل  ل   أبي تغيريات فعةية يف ييييييييييايييييييييات مي ُ   ب صيييييييي 
 الو د  الجتماعية فزايد  التوتاات بني اجلماعات  الدفلة، بل يتعةق أكثا ابا افف بشييةن الفتقار إم

. فلنتةمل  من يةق عةيها الةومفالشييييييعور أبن التعددية الثقافية    ،اليةيف اجملتمعات الدميقااطية الةيرب   اا تةفة
"يف ظل عقيد   ،  يث يقول:2011خطاب ر يس الوزرا  آنذا  ديفيد كامريفن عام   يف هذا الصيييييدد

عن بع ها  بعيدااش عنا الثقافات اا تةفة عةى أن تعي   يا  منفصةة،  فقد  دفلة،  التعددية الثقافية لة
[ أبهنم ]الشييييييييييباب ااسييييييييييةمتشييييييييييعا  يف تقدمي ر ية لةم تمع  أخفقنا  . لقد  عامعن التيار ال  فيفع لالبعض  
فيإن التعيدديية الثقيافيية    ،(كيامريفن)  قول  عةى  فبنيا ا . (Cameron 2011)لنتميا  إليهيا"  ياييدفن ا

نظاايت خمتةفة من اييييييييتعااض  من خالل  تع  النفصيييييييال فالنقسيييييييام، فليس التكامل فالو د . فلكن  
دف إم النفصيييييييييييييييال، بيل ل هتي   لةتعيدديية الثقيافيية معظم نظاايت ااهياجاين  فيإنديية الثقيافيية أعال  التعيد

لةم تمع    عامماج األقةيات الدينية فالثقافية يف التيار الا إلدشييييييافط أكثا إنصييييييافا ايييييييتنباط إم  ابأل األ  
(Kymlicka 1995). 

ي ييييع يف ثقافية لةمهاجاين يف ييييييا  أفيييييع  متابعة النقاش العام  ول التعددية العةينا ا، فلةم ييييا قدما 
  فدا     قد تصيييييييب  التعددية الثقافية كب   ففاألمن القوما.    ،فالدين  ،فالعا   ،ييييييييياييييييييات ا  ا العتبار 
  األ والتسييييييييييييو  عندما كذلك  ف   ،الة وف فالقةق العام كةما اعترب األمن القوما مهددا   يييييييييييييهل    خطا   

العامة  ااناظاات  بشييةن تطاف األقةيات ااسييةمة حمورية يف فا أفرفاب، أ ييبح  اا افف  ف.  القتصييادية
ة ا  ا  األفرفبية  هذا بشييييييييييييييكيل خا  يف مواجهية أزمي   قد انطبق  ا  فالتعيددية الثقيافيية. ف اب اليت تتعةق
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با الت  فقاموا  فأماكن أخاأل    ،فالعاا   ،أكثا من مةيون ش ص من ا اب فالعن  يف يوراي  ا  في   يث  
ا اطا عن طايق البحا فالرب. فقد ايييييييييييتغة  هذ  األزمة اا افف بشييييييييييةن اإلرهاب حمفوفة ابإم أفراب 

ما جددت اا افف بشيييةن يف نيس؛ ك  2016وليو  يف   2015األمن، ل يييييما بعد ه مات ابريس  ف 
أ ا  أفرفاب إم أن ااسيةمني    يف كافةتشيري األدلة    .فذريتهماجلدد  الوافدين   دفد اجلهود السيابقة لدمج  

الن ييياث يف التعةيم فيييييييييييييييو  العميييل اباقيييارنييية مع األقةييييات اليييدينيييية فالثقيييافيييية األخاأل    بغييييةيكيييافحون  
(Givens 2007). 

 ،  يث إن هالقتصييادي فالسيييايييا مع شييعور ااهاجاين ابلنتما التهمي  الجتماعا ف   عوامل تفاعلتف 
الجتماعا  ندماجهم  ااجلدد ابلندماج قبل اختاذ خطوات هامة  و  الوافدين  من الصيعب تصيور شيعور  

العمل عةى الندماج، فلكن    فقط  فالقتصييييييييييادي. إن الندماج طايق ذف ا اهني: ليس عةى ااهاجاين
لتسيهيل أن تت ذ الرتتيبات الالزمة    نظاايت التعددية الثقافية،العديد من    تؤكدكما    ،عةى الدفلة نفسيها

يا يف فانسيا "يالمون بشيكل رفتي  عةى إن شيباب مشال أفايقيييسييل لبورد،     ل ظ. فكما  الندماج
عدم اندماجهم"، فلكن هذا الةوم " ةط بني ااسؤفلية ااؤيسية لةم تمع الفانسا عن دمج ااهاجاين  

فما زال     .(Laborde 2008, 208) فشييييييييييل ااهاجاين الشيييييييييي صييييييييييا يف الندماج يف اجملتمع"ف 
  جلمهور لةتعبري عن ااشيييياعا ااعادية لةمسييييةمني يف دمج ااهاجاين بسييييبب زايد  قبول ا  ةااتمثةااواجهة  

ب اييييييتعداد  إن  يييييعود األ  اب اليمينية ااتطافة فمالهتا الدعا ية ااعادية لةمسيييييةمني، إم جان  .قا مة
ي ييييييييييييا  فا  دمج    ،يف كثري من األ ياناواقفها  دفن انتقاد    ،لتغذية تةك ااشيييييييييييياعافيييييييييييييا ل اإلعالم  

القاد  السييييييياييييييييون ااسييييييةمون إم "خطا  فيشييييييري .  (Lenard 2010, 311)ااسييييييةمني يف أفرفاب  
ى الت يييييامن  الثقافات األجنبية فالتهديد الذي يشيييييكةه ااهاجافن بوجه عام فااسيييييةمون بوجه خا  عة

فعةى  د تعبري لبورد، فإن ااسييييييةمني  .  (Klausen 2005, 123)الجتماعا فالت انس الثقايف  
أبهنم مهييياجافن أف عاب أف   نو ييييييييييييييمو يدينهم اافرتض، فابلتيييايل  يف هويتهم أف ثقيييافتهم أف    نت لو  ُ "

ا من حتدايت  (. فيعتقد أن التحدايت اليت يفاضها دمج ااسةمني أكثا تعقيدا 172008 ,مسةمون" )
ببسيييياطة   عوم ينبع فلكن كما تقول ابيت لينارد، فإن هذا التعقيد اا  دمج موجات يييييابقة من ااهاجاين،

 ح   من  
ُ
اليت   ،فالغالبية العظمى من األقةيات ااسيييةمة يف أفرفاب  ، األ يييولية اإلييييالميةبني اإل فال اا
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 Lenard)عنيه التعيدديون الثقيافيون   من النوع اليذي ييدافع  تا يب يف النيدمياج بشييييييييييييييافط أكثا عيدلا 
2010, 318). 

أن  ييةالثقياف ةالتعيدديي اف  ظ   ن  مُ   حيتياجابلتعيدديية الثقيافيية لةمهياجاين،    ليت تتعةقا   ياففاايف ضييييييييييييييو  هيذ   
، فليس الندماج لأكثا عدلا ميثل شيييافطاا  أن ااثل األعةى لةمواطنة متعدد  الثقافات  يسيييتمافا يف إثبات 

   التعددية: ااذا تكون ااواطنة  قدمي إجاابت أليييييييييئةة مثلفتالفصييييييييل فالنقسييييييييام،  
ُ
ل  ثُ ما وبة أكثا من اا

موعية مو يد  من ا قو  فالفا  لة ميع؟ هيل عةى ع ةالقيا مي   شيييييييييييييييا عيةلةمواطنية ال  ةالتقةييديي  ةالةيرباليي 
أن جيدر بنا كي   ف ؟  ذفيهمف تشيييي ع ييييييايييييات التعددية الثقافية يف الواقع عةى زايد  اندماج ااهاجاين  

من أجل معاجلة أفجه عدم ااسيييافا  القا مة عةى العا ،  فالكفاث  نفكا يف العالقة بني التعددية الثقافية  
ا دراييية تطور من ااهم أي ييا ، فا يا  اجلنسييية، فاإلعاقة؟  فا وية اجلنسييية، فالطبقة،  الجتماعا  فاأل ييل

ا عنالتعيدديية الثقيافيية   لنظاايت فااميارييييييييييييييييات الغابيية لةتعيدديية  الغاب، يفيا يف ذليك ميا إذا كياني  ا  بعييدا
   ا  ا   اببااسيييييييتفاد  من أن دفلا   تفت  ما الدرف     عةى ييييييييبيل ااثال،  .ع فأد  ر ة الثقافية قد  

 ارب الدفل األخاأل، فما أنواع ييييييياييييييات التعددية   منأفادت    ،اجلنوبية، مثل كوراي  الكبري  إل مؤخااا
 .(Lie 2014)؟ الداعا  اف  تبنتهاالثقافية اليت 
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