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 تقديم

 ِحقارٌ،: والجمع وحقير محقور، فهو وُحْقرِيّةً  وَمْحَقَرًة، َحْقًرا، ُحْقرةٌ، َحَقارًة، الحقارة من َحَقَر،

ن مرادفاته: الَخَساَسة، الَدنَاَءة، وحقير. يستعمل لالزدراء واالستصغار، وم َمْحقور والمفعول

. حالة أن يكون الشخص منبوًذا :حرفًياالَرَذاَلة، الُذّل، الَهَوان، الَضْعف، الَسَفاَلة... ويعني 

استعمل في الفلسفة االجتماعية لوصف وضعية الفئات الهشة في المجتمع الرأسمالي 

االجتماعية السليمة والجيدة، وقد  المعاصر المقصية من دائرة االنتاج والمبعدة من الحياة

كان للفيلسوفة البلغارية جوليا كريستيفا السبق في االنتباه إلى وضعية الغريب في التمدن 

قوى الرعب: مقالة عن االوربي المعاصر بما هو شخص منبوذ وحقير وكتبت نصها الشهير: "

تمتلك كل أنا  ل: "تقون وضعية االشخاص في مواجهة الغير، حيث ( لبيا1980" )الدناءة

 ". الشيء الخاص بها، وتمتلك كل أنا عليا الحقير الخاص بها

كرة  تاريخ مصطلح الحقارة طويل كما هو حال معظم المصطلحات التي التقطتها ذا

لبناء مفهوم وتصور جديد يضفي دالالت على الوضع البشري. نجده ا هالفالسفة وتأملو

النفسي وتحليل الخطاب والفينومينولوجيا... غير أن حاضرا في النقد االدبي والتحليل 

أعطى  ،وأساسا ما يصطلح عليه بالفلسفة االجتماعية ،التحليل السوسيولوجي والفلسفي

الة االستبعاد االجتماعي ألفراد حستعمل لوصف ابحيث  ،م دالالت خاصةلهذا المفهو

طفال وذين، فقراء المدن، األمهات العازبات، المنبأو لجماعات اجتماعية بأكملها: األمعينين 

قليات وروبا وأمريكا، المهاجرين، األأفي  "بدون" و أطفال الشوارع، أناس الأالمتخلى عنهم 

سيناريو غابريل كيستر وعنوانه  la catinلك مثال فيلم ذرخ لأكما  ...الدينية، عامالت الجنس

عمال عديد من األفي ال هما نجد. أو (1414)مستوحى من قصة  Die Wanderhureاألصلي 

جساد الحضرية وهو ما تسميه ميشيال مارزانو باألتاريخية... الوثائق لاو أاألدبية الشهيرة 

 ضمن فلسفة الجسد.
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فئات مضطهدة ومبعدة من دائرة اإلنتاج وبالتالي من ،وفي مختلف العصور  ،توجد دوما

هوياتية أو انتمائية منها بناء جماعاتها الخاصة بمقومات حياة االجتماعية واختارت العديد ال

 وهو ما يسمى بفضاء الحقارة أو التهميش. 

كسيل هونيث  كما فضلنا  -فيلسوف االعتراف ونزع الحقارة  Axel Honnethينطلق أ

أي شكل يجب على الثقافة األخالقية والسياسية أن من سؤال جوهري:  - تسميته

وتوظيفها تتبعه لكي تضمن للمضطهدين والمقصيين استثمار طاقاتهم الفردية 

في تجاربهم داخل الفضاء الديمقراطي عوض تجسيد هذه الطاقة على شكل 

وهو يتتبع مفهوم االعتراف  ؟أفعال قد تكون عدائية في إطار الثقافة المضادة العنيفة

لصوغ مفهوم مجتمع االحتقار  - وأساس من هيجل إلى فلسفة ما بعد الحداثة - في الفلسفة

 في العالم بفضل جدته وتمكنه من وصف وضع انسان العصر.الذي حاز اقباال كبيرا وواسعا 

 

مفهوم االحتقار للبحث في القواعد األخالقيَّة لألزمات االجتماعيَّة من خالل إعادة هونيث نحث 

 وقد انطلق من التساؤالت التاليَّة: ” االعتراف“النَّظر في مقولة هيجل حول 

 ل / االحتقار أن تجتاح ح ياة الذوات اإلنسانيَّة كيف يمكن لتجربة الذُّ

فع بها للمقاومة والمواجهة االجتماعيَّة أو بتعبير آخر  العاطفيَّة لدرجة الدَّ

 لدفعها للصراع من أجل االعتراف؟ 

  هل باإلمكان فعالً إيجاد معادٍل لمختلف أشكال االعتراف المتبادل في

يَّة اجتماع –تجارب االحتقار االجتماعي؟ هل بحوزتنا معطيات تاريخيَّة 

تسمح بالتأكيد إذا كانت مثل أشكال االحتقار هذه فعالً مصدراً 

 للمواجهات االجتماعيَّة؟

اعتبر هونيث أن الذل هو نفي االعتراف بما هو سلوك غير عادل يتمظهر في ثالثة أشكال 

النظرة التحقيريَّة ألنماط  –  3 الحرمان من الحقوق –  2، تحطيم هويَّة الشخص  – 1 :رئيسة

 .ة األفراد أو الجماعاتحيا
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لقد انطلقت من إبراز أهمية االعتراف كشرط لتحقيق الفرد لذاته، وهذا ما حيث يقول: 

جعلني أميز بين ثالث مجاالت لالعتراف تتناسب مع ثالث أنماط للعالقة مع الذات ومع 

اآلخر: أول مجال من هذه المجاالت هو الحب باعتباره إحساسا ذا عالقة مباشرة مع 

رتباطات العاطفية التي تشدُّ الفرد إلى مجموعة معينة، مع العلم أن متانة هذه الرواب  اال

وصالبتها، وقابليتها للتبادل، ورسوخها هي وحدها من يضمن للفرد الثقة بالنفس التي 

 .بدونها ال يمكن للفرد أن يشارك في الحياة العامة بكل طمأنينة وهناء

القانوني؛ وفي هذا الصدد يمكن أن  -عتراف فهو المجال السياسيأما المجال الثاني لال         

أقول أن الفرد ال يستطيع إداراك أفعاله واعتبارها تعبيرا عن استقالليته، إال إذا نظر إلى نفسه 

ككائن كوني، حامل لمجموعة من الحقوق والواجبات، وهذا ما يدفعنا للتركيز على االعتراف 

 .ص منه الكتساب وضمان االحترام الذاتيالقانوني كشرط آخر ال منا

لكن هذا ليس كل شيء، إذ أن هناك مجال آخر ثالث لالعتراف أال وهو التقدير          

واالحترام االجتماعيين؛ فلكي يؤسس البشر عالقات مستمرة ومتواصلة مع أنفسهم ثم مع 

هم بالتعامل بطريقة اآلخرين، ال بد لهم من أن ينعموا بتقدير اجتماعي، واحترام يسمح ل

إيجابية مع مميزاتهم الخاصة، ومع قدراتهم الملموسة، أو مع بعض القيم المنبثقة من 

 .هوياتهم الثقافية

اإليديولوجية النيوليبرالية على األفراد أن يعتبروا أنفسهم بضائع، وأن ُيَسوِّقوا  فرضت

س، القادر على التأقلم صورهم باستمرار، بحيث أن على الفرد أن يظهر دوما في صورة ال ُمتَحمِّ

وبالتالي فإن القدرة على خوض تجربة الحوار الداخلي مع الذات، … مع كل الوضعيات

ُر هذه  ْت تَْنِحَيَتها جانبا للسماح بانبالج ما ُيَدمِّ والتحلي بمبدأ التضامن مع اآلخرين، تَمَّ

تباط الفرد بنفسه وباآلخرين وُيخصي هذه القدرة؛ إذ بات من الضروري أن يكون ار   الميوالت،

ارتباطا استراتيجيا قائما على منطق السوق، وخاضعا لقانون العرض والطلب. والحال أنَّ 

نا جميعا، يقتضي بالضرورة تمديدا  االعتراف بانتماء اآلخر إلى اإلنسانية الُمشتركة التي تَُضمُّ

  .”Auto reconnaissance ” لهذا االعتراف بواسطة اعتراف ذاتي بالذات

المجتمع المتَّزِن الجيد، هو مجتمع يسمح فيه المحي  االجتماعي والسياسي فلذلك 

والثقافي، للفرد بتكوين وتطوير هويته المستقلة، وبنسج عالقة إيجابية مع الذات ومع 

اآلخرين. المجتمع الجيد هو مجتمع يستطيع فيه أي فرد من أفراده، أن ُيصِبح ما يريد وما 

ون، دون أن يكون مجبرا على خوض تجربة االحتقار القاسية والحرمان العسير يتمنى أن يك
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النضال من أجل االعتراف العمومي باإلخفاقات وبناء عليه يدعو إلى    .من االعتراف

نضال شرعي كل كواالنتكاسات األخالقية، التي عانت منها بعض الجماعات في الماضي، 

 .الشرعية

مومي، وحدُه كفيل بإخراج الفرد من حالة الضحية، فبدون هذا من المؤكد أن االعتراف الع

 .االعتراف ال يمكن له أن يعتبر نفسه غاية في حد ذاته، في عالقته مع وجوده

ة مع مدرسة هي القضايا التي طرحتها الفلسفة السياسية المعاصرة وخاصعديدة 

الرابع والتي تستوجب االطالع الدقيق لفهم التحوالت الجارية في واقعنا الجيل  –فرانكفورت 

كان لموقع كوة السبق في استشراق ولقد وتفكيك بنيات التحوالت الرأسمالية الجارية. 

كثر نحن بأمس الحاجة إليها ال التيالوظيفة النقدية  دوما وسنعمل . من أي وقت مضىيوم أ

هم مما نعمل عليه حاليا فكونوا معا لفلسفة عربيا بموضوعات أبيل تنوير مجتمع افي س

 وة التنوير والنقد الفلسفي.دوام لضمان استمرارية ك
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كفيلسوف ألماني معاصر ُيدير حالياً مدرسة فرانكفورت  Axel Honneth برز أكسل هونيث

التي قام  )الجيل الرابع( وزعيم النظريَّة االجتماعيَّة النقديَّة التي تحاول النَّظر في األُسس

األلمانية  essen في مدينة إيسن 1949عليها االجتماع البشري في حياتنا المعاصرة. ولد سنة 

جائزة ارنست بلوخ  2015بجامعة كاليفورنيا بنيويورك، ونال سنة  2011ويدرُّس منذ سنة 

جائزة برونو كرايسكي. كتب عن العدالة والصراع من أجل االعتراف بمعيَّة  2016وسنة 

سي فريزر كما اهتم بنقد السلطة حيث طوَّر نظريَّة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو نان

 .وتتلمذ على يد هابرماس الذي أشرف على تأهيله الجامعي

الصراع من أجل “شيَّد هونيث في أطروحته لنيل درجة التأهيل مقاربة فلسفيَّة حول نظريَّة 

رف بجدليَّة العبد والسيد، ليضع معالم التي نحت هيجل أسسها األولى فيما يع” االعتراف

يز بين  نظريَّة اجتماعيَّة ذات مضمون معياري يتخذ من الظواهر العينيَّة أساساً للتميِّ

إذا ما أردنا االستناد إلى نموذج هيجلي بخصوص “مختلف عالقات التعارف حيث يقول: 

وال بهدف اقتراح تصور أخالقي  االعتراف، ال من أجل تطوير نظريَّة معياريَّة تتناول المؤسسات،

ع يعالج مسائل نظريَّة الذاتيَّة، بل من أجل منظور اجتماعي ببعٍد معياري ، )هونيث: ”موسَّ

الصراع من أجل االعتراف( لذلك ميَّز بين ثالثة أشكال من االعتراف: الحب، القانون، التقدير 

واالزدراء: الُجور، سلب الحق، القيمي )التضامن( والتي تقابلها ثالثة أشكال من االحتقار 

 .اإلهانة

نحث مفهوم االحتقار للبحث في القواعد األخالقيَّة لألزمات االجتماعيَّة من خالل إعادة النَّظر 

وقد انطلق من التساؤالت التاليَّة: كيف يمكن لتجربة الذُّل ” االعتراف“في مقولة هيجل حول 

فع بها للمقاومة والمواجهة / االحتقار أن تجتاح حياة الذوات اإلنسانيَّ  ة العاطفيَّة لدرجة الدَّ

االجتماعيَّة أو بتعبير آخر لدفعها للصراع من أجل االعتراف؟ هل باإلمكان فعالً إيجاد معادٍل 

لمختلف أشكال االعتراف المتبادل في تجارب االحتقار االجتماعي؟ هل بحوزتنا معطيات 

ذا كانت مثل أشكال االحتقار هذه فعالً مصدراً اجتماعيَّة تسمح بالتأكيد إ –تاريخيَّة 

 للمواجهات االجتماعيَّة؟

زاً بين ل / االحتقار كتعبير عن غياب االعتراف بالذات وباآلخرين مميِّ  :ينظر هونيث إلى الذُّ

  ُذل يطال الشخص في سالمته البدنيَّة )سوء المعاملة التي تعني تحطيم عالقة

 عذيب واالغتصاب(؛الذات العمليَّة مع نفسها كالت
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  ُذل يتعلق بأحوال الذل الشخصي التي تكون الذات ضحيتها حيث تجد نفسها

 مقصيَّة بنيوياً من بعض الحقوق في المجتمع؛

  ُذل ينال من الشخص في االحترام الذي يحمله لذاته سواء كفرد أو كعضو في جماعة

 .()تحقير حياة األفراد والجماعات

ي االعتراف بما هو سلوك غير عادل يتمظهر في ثالثة أشكال اعتبر هونيث أن الذل هو نف

 :رئيسة

بحيث إن الذل يمثل تجربة تشكل خطراً يتهدد بتحطيم هويَّة  :تحطيم هويَّة الشخص – 1

الشخص بكامله ويلِحق األذى بالذات من خالل جرح الفكرة اإليجابيَّة التي تكوِّنها الذات عن 

اوتي قبل أن يطالها في حريتها في العمل أو في إلحاق األذى بها. نفسها في عمليَّة التبادل التذ

مهما اختلفت نظم التبرير االجتماعيَّة التي باإلمكان خلقها لالستدراك، فإن تجربة “ف 

العذاب واالغتصاب ستظل تثير، على الدوام، خياراً درامّياً في ثقة الفرد بالعالم االجتماعي 

 .(242 وبأمنه الذاتي أيضاً )هونيث:

بحيث إن الفرد كامل العضويَّة في جماعة بما أن له حقوق  :الحرمان من الحقوق – 2

مشروعة بالقدر الذي عليه واجبات عمليَّة، ويعتبر حرمانه من بعض الحقوق أو جلها اقصاًء 

اذا ما تمَّ رفض بعض الحقوق بشكل منظم، فذلك يعني ضمنّياً أنه ال يعترف له بالدرجة “له: 

(، لذلك 243)ص ” عن المسؤوليَّة األخالقيَّة التي يعترف بها لسائر أعضاء المجتمع نفسها

ترتب  تجربة الحرمان من الحقوق نمطّياً مع فقدان احترامه لذاته، أي مع العجز أن تعتبر 

 .الذات نفسها شريكاً متفاعالً وقادراً على التعامل مع األقران على قدم المساواة

أو الحكم سلباً على القيمة  :يَّة ألنماط حياة األفراد أو الجماعاتالنظرة التحقير  – 3

االجتماعيَّة لبعض األفراد أو بعض الجماعات، ويتخذ من نموذج اإلساءة أو التعدي على 

ً داالً على ذلك، فشرف وكرامة الفرد هي ما يترجم درجة  التقدير “كرامة الغير مثاال

إذا كانت تراتبيَّة “تي تتحقق داخل أفق المجتمع الثقافي: المنسوبة إلى الطريقة ال” االجتماعي

القيم االجتماعيَّة قد قامت على أساس الحكم على أنماط الحياة أو القناعات من حيث 

كمالها أو نقصانها، فهي بذلك تحرم األفراد المعنيِّين من أن يعزو إلى قدراتهم الشخصيَّة، أي 

ممن يقومون بذلك ال يستطيعون عزو أي داللة  (، ألن الح 245)ص ” قيمة اجتماعيَّة

 .إيجابيَّة لوجودهم داخل الجماعة
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ل على أنواعها فيما يخص سالمة الفرد النفسيَّة الدور السلبي نفسه  هكذا تلعب أشكال الذُّ

الذي تلعبه األمراض العضويَّة في إعادة تكوين جسده، وما يعنيه ذلك من أن سيَّاسة 

األفراد في المجتمع المعاصر تحتاج إلى عالج ووقاية دائمة من كل ما االحتقار التي تواجه 

يؤدي إليها، ألن األفراد الذين يتعرضون باستمرار لسلسلة احتقارات تقلِّل من قيمته 

األخالقيَّة وتقديره الشخصي لمكانته االجتماعيَّة قد يصنفون خارج التراتبيَّة االجتماعيَّة 

جة إلى االعتراف بما هو قوة أخالقيَّة تعزز تطور المجتمع كمستبعدين، ولهذا فنحن بحا

 .وتقدمه

د هونيث على فكرة هامة ستمكننا من فهم ما يجري في الفضاء العمومي وتتمثل في أن  يشدِّ

تجربة الذل هي في أساس كل وعي يتسم باالنفعال، ومن ذلك تتولد حركات المقاومة “

وهو ما يضفي على أطروحته كل الجدة المعهودة في  ،”االجتماعيَّة والتمردات االجتماعيَّة

ولنا في “منظري مدرسة فرانكفورت، ولتبريرها رجع إلى فلسفة ما بعد هيجل حيث يقول: 

وسارتر أمثلة واضحة لتيار فكري  sorel الفلسفات االجتماعية لدى كل من ماركس وسوريل

وماكيافيلي، صراعات حاملة لغرض تعتبر فيه الصراعات االجتماعيَّة، وخالفاً لكل من هوبس 

، مؤكداً أن ماركس قد قام باختزال النموذج الهيجلي في نظريَّة االعتراف ليجعل ”االعتراف

منه مجرد تزيِّين لإلنتاج. وبذلك أطاح بطيف صراع الطبقات االجتماعيَّة في عصره بكل 

ه نشاطاً تعاونّياً ذاتياً، مظاهر االعتراف التذاوتي التي تتولد مباشرة من سيرورة العمل بوصف

اتي لإلنسان بواسطة  ليجعل بشكل ضمني هذه الصراعات هدفاً وحيداً هو التحقق الذَّ

اإلنتاج، وهو بذلك قد لفت االنتباه الى ظواهر اإلهانة اإلنسانيَّة المرتبطة بنظام العمل 

دة التي يقوم عليها الرأسمالي. فمتى ينتبه الماركسيون وأنصار البروليتاريا إلى األسس الجدي

االستغالل والتي ستكون بدون شك سبباً مباشراً في تنامي وتجذر المقاومة االجتماعيَّة 

 الجديدة؟
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 أكسيل هونيث

 نظرية نحو – االحتقار مجتمع

 جديدة نقدية

 

 فيراريس استيل بقلم

   Ferrarese Estelle ، أطروحتها قدمت ،  النقدية بالنظرية مهتمة باحثة 

 في محاضرة حالًيا تعمل ، ” هابرماس يورغن عند العام الفضاء نظرية حول ”  بعنوان

  .ستراسبورغ جامعة

ترجمة اوليفييه ” . نقدية جديدة  مجتمع االحتقار . نحو نظرية ” :Axel Honneth أكسيل هونيث

 . ص 350 (la Découverte) 2006فوارول ، بيير روش و الكسندر ديبيريكس 
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 ازويتة محمد ترجمة

 

 تقرير عن كتاب صدر
هذه المجموعة من المقاالت التي كتبها أكسيل هونيث جاءت للتذكير ، في سياق النجاح 

االحتقار و  عالم اجتماع ، الذي في حديثه عن  الذي وصل إلى جمهور كبير ، بأنه ليس فق  

”  توقعات االعتراف ، كان يعرف كيف يلتق  أجواء الزمن السياسي بطريقة مدهشة مع 

المكتوبة ، بكل  لقد تم إعداد و نشر هذه النصوص  ” . الصراع أو النضال من أجل االعتراف 

من أجل إعادة  ، وذلك  ، من قبل أوليفييه فوارول  2005و  1981وضوح ، بين عامي 

النظرية االجتماعية  ، و المقصود بذلك  موضعة عمل هونيث داخل التقليد الذي يندرج فيه 

مع إظهار بأنه ال يتغذى عليها على الهامش ، ولكنه يشتغل في ضوئها بطريقة  النقدية ، 

لك ، حدد ، الذي ، مع ذ مميزة . معبرا بشكل خاص عن قربه من أطروحة هابرماس  منهجية 

سؤاالً لم تتم اإلجابة عليه ، و هو المتعلق بالتجارب األخالقية التي من المفترض أن تتوافق 

و تتطابق مع وجهة نظره النقدية بخصوص الواقع االجتماعي ، بالنظر الى أنها لم تعد قائمة 

كتسبت إحساًسا بظلم الرأسمالية ) ص   . (194 – 189على فرضية أن البروليتاريا قد ا

 

اختار الرد على تلك  لقد مثل هذا االعتراض لهونيث نقطة انطالق لنظريته الخاصة ، بحيث 

كد  ومع ذلك ، “. الشعور باالحتقار االجتماعي ” الفرضية من خالل العودة الى فكرة  فقد أ
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هونيث مجدًدا على هذا اإلنتماء الخاص ، الذي مصدره المسافات النقدية التي اتخذها 

تشخيص ، الخاص بالجيل األول من النظرية النقدية ، الهيمنة الشاملة  هابرماس إزاء

للحداثة ” األمراض االجتماعية “، لهذا السبب ، تشخيًصا لـ  للعقلنة األداتية ، و الذي منحه 

كثر اتساًقا من سابقاتها . يشكل هذا المفهوم ، الذي يشير إلى  انتهاكات لشروط حياة ” أ

الدافع   ( ،105)ص ” خرق لمبادئ العدالة االجتماعية “ تعارض مع ، في ” جيدة أو ناجحة 

الرئيسي لهذا المجموع ، فضال عما يعتبره هونيث إرثًا للنظرية النقدية )وقبلها ، لتراث يعود 

كد  أن التحقق الذاتي ” كل من هوركهايمر ، وأدورنو ، وماركوز على  إلى هيجل وماركس( . لقد أ

. ”أن يكون سوى نتيجة لتحقق العقل ط الممارسة المشتركة ال يمكن الفردي في عالقته بشر 

الشكل االصلي للممارسة الخطابية ” ( . لكن هابرماس ، من خالل إظهار أن 113 – 112)ص 

( ، ممارسة 99ص “)بين الكائنات االنسانية يشكل الشرط الضروري إلعادة إنتاج المجتمع 

اقة العقالنية البشرية مختلفة عن المعرفة المتنامية خطابية ، التي تمثل توجها لتطور الط

للعالم الموضوعي ، أمكنها تقديم معيار داخلي لحركة العقل من أجل تمييز التشوهات أو 

 . و األمراض االنحرافات 

فبنية الكتاب ، وهذه اإلرادة في تكثيف الخلفية المعيارية والمفاهيمية لتفكير هونيث ، قد 

العمل على حجب تأثير فوكو الفعلي ، الذي استعار منه  ول لها أظهرت مع ذلك كمفع

اة االجتماعية . في ) نقد الحي االقتناع بطبيعة الصراعات داخل  هونيث ، مع ذلك ، 

( ، اجتهد في تسلي  الضوء مع فوكو ، في إطار مرجعي لتحليل المؤسسة 1989)   (السلطة

وعلى جميع المستويات . ذاك ما سيأخذه  على نموذج أساسي متعلق بالصراع الدائم   ،

( ، من أجل 1992” )من أجل االعتراف  الصراع أو النضال ” هونيث بعين االعتبار في كتابه 

                                                               . بناء نظرية للصراع غير النفــــعي خاصة به

بالصعود المكثف لموضوعة متعلقة ،  جموعة ، المرتبطة الميزة الرئيسية األخرى لهذه الم

داخل نظريات االعتراف المعاصرة للمعرفة ، بالطبيعة المحتملة أو الوظيفة األيديولوجية 

لالعتراف ، بمعنى أن أشكال االعتراف الموجودة في المجتمع ، أو البعض منها ستقدم 

سير ذلك على أنه متأصل في منطق تحفيزية للخضوع لنظام معين . سواء تم تف منظومات 

االعتراف أو كعرض في حد ذاته لألمراض االجتماعية ، فإنه صار واضحا بالنسبة للكثيرين 

، من أجل تلبية توقعاتهم باالعتراف ، عالقة  مدفوعين إلى تبني  بأن األفراد صاروا  ( 1)

 . المجتمعخاصة بالذات التي تحثهم على تحمل ، بإرادة ، مهام وواجبات خدمة 
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االعتراف ، تقوم ، اعتماًدا على   ”مادية ” رداً على ذلك ، قدم هونيث دعوى من أجل تأكيد 

درجة تعقيد التفاعل ، إما في أنماط السلوك المناسبة ، أو في المنظومات المؤسساتية 

العتراف ل ” األيديولوجية ” المطابقة ، والتي قد يسمح غيابها بالتمييز بين األشكال الفارغة ، 

 . (272  – 271. )ص 

فضال عن ذلك ، فقد كان واعيا بعدم إعطاء إجابة بطريقة مقنعة ، غير أن البعض ، من جهة  

معظم أولئك الذين يعتقدون أنهم قد : ”   أخرى ، لم يظهر المزيد من االتساق و االنسجام

لمصالح الثابتة ا حلوا المشكلة يفترضون مسبًقا شيًئا مثل جوهر الهوية أو شيئا مثل 

الجوهرية يجعل من الممكن التمييز بين   أي شكالً من لبعض المجموعات أو األفراد ، 

 . (178)ص ” . التوجيهات الصحيحة والخاطئة 

بـكون العديد من التطورات المعيارية في العقود الماضية قد تحولت إلى ”  في وعيه الواسع 

مساواة العالمية كشكل من أشكال التنظيم ( ، من الفردانية إلى ال276)ص ” نقيضها 

كمبدأ لإلسناد القانوني ، فإنه بذلك قد كرس نفسه من  القانوني ، إلى فكرة الفعالية 

الرأسمالية . وبذلك ، فهو يتبنى ” بمفارقات ” الخاصة  الجديدة ” برنامج لألبحاث “ أجل 

خلًصا جًدا للنظرية النقدية ، وبشكل مدهش دون أن يؤكد عليه ، منظوًرا م  مرة أخرى هنا، 

كأشياء مميزة ، وعود الحداثة التي تحولت إلى نقيضها ، مثل  التي منحت أجيالها المتعاقبة ، 

، والذي يتحول مع الوحشية الموصوفة في ” للفهم الذي ال يوجهه اآلخر” المنظور الكانطي 

 (2” . )اية ذات برجوازية متحررة من كل وص” أعمال الماركيز دو ساد ، إلى 

  :هوامش

 

. دين برينك و دافيد أوين  2007  ”ضد المعرفة ” . ماكناي  2002” الحياة النفسية للسلطة ” ( مثال جوديث بوتلر 1ــ )

 . 2007” المعرفة و السلطة . هونيث و تراث النظرية االجتماعية النقدية ” 

 . 97ص  1974غاليمار ” ل جدل العق” ( هوركهايمر ، أدورنو 2ـ )
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 : حوار مع أكسيل هونيت
 

 الليبرالية الفردانية مخاطر نقد في

 

 الفاستين لينيل أليكساندرا حاورته

 

 جبور خالد ترجمة:

 
 

 

 

 الفلسفة ممثلي وأبرز فرانكفورت، مدرسة رائد هونيت، أكسيل
 اهتم والذي هابرماس، يورغن خلف الذي الفيلسوف االجتماعية،

 الرأسمالية ظل في لذاته اإلنسان تحقيق تعيق التي الميكانيزمات بتحليل
 .المعاصرة
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ٍزن المجتمع هو ما هونيت، أكسيل سيد  نظرك؟ في الُمتَّ

 

المجتمع المتَّزِن الجيد، هو مجتمع يسمح فيه المحي  االجتماعي والسياسي والثقافي، - 

جابية مع الذات ومع اآلخرين. للفرد بتكوين وتطوير هويته المستقلة، وبنسج عالقة إي

المجتمع الجيد هو مجتمع يستطيع فيه أي فرد من أفراده، أن ُيصِبح ما يريد وما يتمنى أن 

يكون، دون أن يكون مجبرا على خوض تجربة االحتقار القاسية والحرمان العسير من 

  .االعتراف

ددت في القول بأن األمر َوَلْو ُطلَِب مني تلخيص مشروعي الفلسفي في جملة واحدة، لما تر 

يتعلق بالتفكير في الُسُبل التي يجب أن يتبعها المجتمع اإلنساني في تأسيسه وتنظيمه، لكي 

ن لهم شروط حياٍة جيدٍة. ولقد انطلقت، قبل الخوض في غمار هذا  يوّفر ألفراده وُيَؤمِّ

ا بعين المشروع، من مالحظة بسيطة ظاهريا، وال تخلو من التعقيد إن نحن شاهدناه

الفاحص الدارس، وهي أن مجتمعاتنا ال تخلو من علل وعاهات، ليست نتيجة النتهاكات 

مبادئ العدل وإنما تتعدى ذلك إذ يتعلق األمر باستهدافات ملموسة وصريحة للشروط 

 .الكفيلة بضمان تحقيق الفرد لذاته

لنقدية التي من المعلوم أن مؤسسي مدرسة فرانكفورت وضعوا في قلب نظريتهم ا       

ابتدعوا، فكرة هذا المجتمع اإلنساني، الذي يكفل لإلنسان شروط انبثاق وصون إنسانيته؛ إذ 

جعل هؤالء الفالسفة من السعي إلى إنشاء مجتمع يضم في كنفه بشرا أحرارا، جعلوا منه 

أفقا لتطلعاتهم، وعملوا على المساهمة في بزوغ هذا المجتمع وذلك بنقد كل ما من شأنه 

  .وبرب  النظرية بالفعل  جريد الفرد من شروط تحرره،ت

صحيح أن جزءا كبيرا من المنظور الماركسي الُمَهْيِمن على هذه المقاربة، قد تّم تجاوزه في  

ي األخالقية لهذا المنظور شيئا من العديد من األصعدة، لكن رغم ذلك، لم تفقد المساع

قيمتها، ولم تتجرد من حموالتها الداللية القابلة لالنبالج واالنفجار في بداية هذا القرن، القرن 

الواحد والعشرين، بحيث أن التطور الذي شهدته الرأسمالية في عصر العولمة، اتخذ مسارات 

يْعِدم هذا االحترام ويحكم عليه بالفناء،  بالزوال احترام الذات وتقديرها، وبما غنية بما يهدد

أو من خالل تدمير العالقات   Marchadisation  سواء عبر الميول الجائر إلى التبضيع

الجيد في كل المجاالت، األمر الذي أصبح الخاصة، أو بواسطة تضخيم أوزار الفعالية، واألداء 

كثر فأكثر  .يثقل كاهل الفرد أ
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 مدرسة بأن القول ُيْمِكن أال خاليية،األ المساعي هذه خالل من 

 االجتماعية بالفلسفة يسمى بات ما مسارات تتبع فرانكفورت

 sociale” “philosophie؟ 

 

في  ُيسَتْعَملُ  من طبيعة الحال، غير أن هذا المفهوم: الفلسفة االجتماعية، نادرا ما  –

ستثمار ذلك الموروث والقول أني أنتمي إلى هذه المدرسة الفلسفية، يعني ا  فرنسا.

الفلسفي الضارب في التاريخ، والذي يَُخصُّ الفلسفة بدور محدد يتمثل في تشخيص أعطاب 

ر الشروط الكفيلة بعيش حياة ناجحة،  المجتمع وِعَللِه، يعني كّل ما ُيْمكُن أن ُيْضِعف أو ُيَدمُّ

اكس فيبر، ميشيل وهنيئة؛ فمن جون جاك روسو إلى تشارلز تايلور، مرورا بكارل ماركس، م

خلق هذا التيار الفكري نمطا جديدا من أنماط التحقيق الفلسفي، … فوكو ويرورغن هابرماس

حيث أن االنشغال األول واألساسي للفيلسوف، لم يعد تحديد الفوارق، وإبراز أشكال الظلم 

كثر إنسانية ؛ حنة االجتماعي، بل أصبح دوره هو تحديث المعايير األخالقية لحياة ناجحة وأ

ْت المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة الديمقراطية العامة  أرندت، على سبيل المثال، خصَّ

بأهمية كبيرة، ألن هذه المشاركة، حسب أرندت، ُتَمكِّن األفراد من الوعي بحريتهم وبأهمية 

  .هذه األخيرة

 

ط أن يمكن هل–   تنيرنا وأن ،”االعتراف أجل من الصراع ” لنا تبسِّ

  لفلسفتك؟ النابض القلب اعتباره ُيمكن الذي المفهوم هذا خصوصب

 

الذي يهيمن على العلوم االجتماعية،  ” Modèle utilitariste ”  إن النموذج المنفعي –

يعتبر المجتمع ثلة من األفراد الذين تحركهم مصالحهم ورغبتهم في الحصول على موقع 

عاجزا عن جرد واستيعاب أسباب الصراعات  مميز وقاّر، ولهذا، فإن هذا النموذج يبقى

  .الُمَولَّدة، من طرف االنتظارات والترقبات األخالقية التي لم تجد سبيال إلرضائها وإشباعها

ففي مقاربتي التي اعتمدت فيها على نظرية هيجل الشاب، باإلضافة إلى مكتسبات علم 

ترحت محاولة لفهم الصراعات النفس االجتماعي )من جورج هربرت إلى دوالند وينكيوت( اق

 .االجتماعية، وذلك باعتبار هذه األخيرة صراعا أو نضاال من أجل االعتراف
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لقد انطلقت من إبراز أهمية االعتراف كشرط لتحقيق الفرد لذاته، وهذا ما جعلني أميز بين 

من  ثالث مجاالت لالعتراف تتناسب مع ثالث أنماط للعالقة مع الذات ومع اآلخر: أول مجال

هذه المجاالت هو الحب باعتباره إحساسا ذا عالقة مباشرة مع االرتباطات العاطفية التي 

تشدُّ الفرد إلى مجموعة معينة، مع العلم أن متانة هذه الرواب  وصالبتها، وقابليتها للتبادل، 

ورسوخها هي وحدها من يضمن للفرد الثقة بالنفس التي بدونها ال يمكن للفرد أن يشارك في 

 .الحياة العامة بكل طمأنينة وهناء

القانوني؛ وفي هذا الصدد يمكن أن  -أما المجال الثاني لالعتراف فهو المجال السياسي         

أقول أن الفرد ال يستطيع إداراك أفعاله واعتبارها تعبيرا عن استقالليته، إال إذا نظر إلى نفسه 

، وهذا ما يدفعنا للتركيز على االعتراف ككائن كوني، حامل لمجموعة من الحقوق والواجبات

 .القانوني كشرط آخر ال مناص منه الكتساب وضمان االحترام الذاتي

لكن هذا ليس كل شيء، إذ أن هناك مجال آخر ثالث لالعتراف أال وهو التقدير          

واالحترام االجتماعيين؛ فلكي يؤسس البشر عالقات مستمرة ومتواصلة مع أنفسهم ثم مع 

اآلخرين، ال بد لهم من أن ينعموا بتقدير اجتماعي، واحترام يسمح لهم بالتعامل بطريقة 

إيجابية مع مميزاتهم الخاصة، ومع قدراتهم الملموسة، أو مع بعض القيم المنبثقة من 

 .هوياتهم الثقافية
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النقُص أو  وانطالقا من هذه الفكرة القائلة بأهمية االعتراف، نخلص إلى أنه إذا ما مّس          

التدهوُر أي شكل من أشكال االعتراف، وإذا تم المساس به، سواء جسديا أو قانونيا، أو 

أخالقيا، فإن تجربة االنتهاك هذه ُتعاُش وكأنها اعتداء يستهدف الهوية في شموليتها، للفتك 

 .بها، وتدميرها تدميرا كامال

األساسية وواحدة من اإلشكاالت تبعا لذلك نتوصل إلى أن واحدا من األسئلة           

الجوهرية التي تطفو على السطح وتبلغ أهمية كبيرة في حقبتنا، هي معرفة أي شكل يجب 

على الثقافة األخالقية والسياسية أن تتبعه لكي تضمن للمضطهدين والمقصيين استثمار 

ه الطاقة طاقاتهم الفردية وتوظيفها في تجاربهم داخل الفضاء الديمقراطي عوض تجسيد هذ

 .على شكل أفعال قد تكون عدائية في إطار الثقافة المضادة العنيفة

من خالل ما سبق يمكن القول بأن هذه المقاربة تنيرنا كثيرا بخصوص العديد من الظواهر  –

التي تعاني منها المجتمعات، المجتمع الفرنسي على سبيل المثال، حيث أزمة األحياء 

كرات المتعددةالهامشية، وقانون وضع الحجا ما هي … ب، والمنافسة الشرسة بين الذا

 نظرتكم على هذه التطورات؟

يستحسن أن ننتبه جيدا إلى التأثيرات السلبية الكثيرة التي سببها النفور من بعض  –

النماذج التي ُقدمت للفرد كصَيغ من تحقيق الذات، فالعديد من هذه النماذج تفقد قيمتها، 

م الكونية المتعارف عليها، وزيادة على ذلك ال يستطيع األفراد إذا لم تتعارض مع القي

الممثلون لنموذج من هذه النماذج أن يمنحوا ُوُجودهم معنى موضوعيا يتطابق مع 

 .المساعي األخالقية لجمعتهم أو عشيرتهم الضيقة، والمحصورة على ذاتها

نع ارتدائه في الفضاء العام، علما بالنسبة للحجاب اإلسالمي، أظن أنه ال يحق ألي كان م         

بأنه ال أحد يعلم حق المعرفة، األسباب الحقيقية، التي تدفع عددا كبيرا من الشابات إلى 

ارتدائه؛ إذ أن هذا األخير يمكن في اآلن ذاته أن يجسد القمع واالضطهاد الممارس من طرف 

 .يقة مستمرةالعائلة أو العشيرة، أو أن يعبر عن التحرر وتحقيق الذات بطر 

كرة         فهو يبين مدى  « devoir de mémoire » أما الجدال الحاد الذي ميز موضوع الذا

ارتباط االعتراف االجتماعي بالبعد الماضوي : فأن يشعر بعض األفراد بصعوبة التأقلم مع 

تم كشف المجتمع الذي ُولدوا فيه، أو أن يفشلوا في ذلك، أظن أنُه أمر شرعي ومبرر، إذا لم ي

تاريخ االضطهاد الذي عان منُه هذا المجتمُع وإخراجُه للعلن واالعتراف به، وخير دليل على 
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ذلك، هو عودة اليهود إلى الحياة العامة بعد اعتراف األلمان بالجرائم التي راح ضحيتها 

        .الماليين من اليهود

ج التي ُقدمت في إطار ما يسّمى من بين المالحظات التي يجب اإلشارة إليها، هي أن الحج    

 -بخصوص الماضي الوطني querelle des historiens 1986-1987 بسجال المؤرخين

الشيوعي، نجدها )نفس الحجج( في النقاش المستفيض والمعمق، حول العديد من الظواهر 

 المميزة للمشهد الفرنسي حاليا؛ فالبعض يقولون أنهم ذاقوا ذرعا من عقدة الذنب ومن ال

أما اآلخرون، ومن بينهم ” مرفوعي القامة“جدوى الندم ويطالبون بحقهم في المشي 

هابرماس فهم يؤكدون على ضرورة تحمل مسؤولية الماضي، ومواجهته بحزم، ومنقاشة 

 .قضاياه عالنية، لكي يتمكنوا من انتزاع هذا الحق

 ما إذا وجيها يبدو الجدال هذا تأويل أن هونيت أكسل سيد ترى أال

 عددهم؟ وتزايد الضحايا نظر وجهة من ياربناه

كبر فإن المرء مطالب بتوخي الحذر أثناء         – كتسب قيمة أ بما أن وضع الضحية ا

محاولته لفهم هذه الظاهرة، رغم أن التمييز بين الضحية الحقيقية، والضحية المزيفة التي 

ي لكسب التعاطف والشعبية، توظف التاريخ كوسيلة لترويج صورتها على المستوى اإلعالم

يبلغ من السهولة ما يمكّن اإلنسان المتتبع لألحداث من القيام به بكل يسر وبدون أدنى 

 .تعقيد

إن النضال من أجل االعتراف العمومي باإلخفاقات واالنتكاسات األخالقية، التي عانت منها 

م من ذلك، فإن بعض الجماعات في الماضي، لهو نضال شرعي كل الشرعية، لكن وبالرغ

عدم االكثرات الذي ُيقابُل به هذا النضال من طرف أغلبية المثقفين الفرنسيين، أمر يدعو 

 .لالستغراب، ويحرُض على التساؤل

من المؤكد أن االعتراف العمومي، وحدُه كفيل بإخراج الفرد من حالة الضحية، فبدون هذا 

 .ته، في عالقته مع وجودهاالعتراف ال يمكن له أن يعتبر نفسه غاية في حد ذا

صتم لقد–   ”االحتقار مجتمع ” ب الموسوم كتابكم من األخير الجزء خصَّ

 الموضوع وهذا النيوليبرالية، الرأسمالية مفاريات وفحص الستقصاء

 سُينَشر الذي  ، Réification” “Laالجديد كتابكم محور أيضا يشكل

  مستقبل؟ اليةالرأسم لنقد أالزال نظرك، في  الفرنسية. باللغة
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هذه األعراض المرضية التي سميتها مفارقات، ترتب  ارتباطا وثيقا باإليديولوجيات  –

التحررية التي تطورت بشكل كبير في الثالث عقود األخيرة، والتي استرجعتها النيوليبرالية 

َفتُّق الفردي وتطور إمكانيات  واستحوذت عليها، قالبة إياها إلى نقيضها؛ فرغم كثرة فرص اَلتَّ

فإن هذه اإلمكانيات وهذه … التنمية الفردية، بالتربية، والسفر، والوقت الحر، واالستهالك

الفرص نجدها موجهة نحو خدمة االقتصاد و المساهمة في نجاحه وازدهاره، وبالتالي ال شيء 

  .يمنعنا من القول بأن األمر يتعلق بُِنكوص أخالقي بامتياز

كوسيلة   والتوظيف الذي يشهده مبدأ تحقيق الذات  التسخير وعالوة على ذلك، فإن هذا

للرفع من الربح االقتصادي، ساهم وبشكل ملحوظ في توليد أمراض أخرى كالشعور بالفراغ 

  …الداخلي، وبالقلق، وبال جدوى الوجود

الشك أن اإليديولوجية النيوليبرالية فرضت على األفراد أن يعتبروا أنفسهم كبضائع، وأن 

س، القادر ُيَس  وِّقوا صورهم باستمرار، بحيث أن على الفرد أن يظهر دوما في صورة الُمتَحمِّ

وبالتالي فإن القدرة على خوض تجربة الحوار الداخلي مع … على التأقلم مع كل الوضعيات

ْت تَْنِحَيَتها جانبا للسماح بانبالج ما ُيَدمِّ  ُر هذه الذات، والتحلي بمبدأ التضامن مع اآلخرين، تَمَّ

وُيخصي هذه القدرة؛ إذ بات من الضروري أن يكون ارتباط الفرد بنفسه وباآلخرين   الميوالت،

ارتباطا استراتيجيا قائما على منطق السوق، وخاضعا لقانون العرض والطلب. والحال أنَّ 

نا جميعا، يقتضي بالضرورة تمديدا  اإلعتراف بانتماء اآلخر إلى اإلنسانية الُمشتركة التي تَُضمُّ

  .”Auto reconnaissance ” لهذا االعتراف بواسطة اعتراف ذاتي بالذات

وبما أن األمر ال يتعلق بالعودة إلى عالم الماضي، فإن السؤال يبقى موجَّها نحو معرفة كيفية 

   .قلب هذه التوجهات المرضية التي تتفنَّن الرأسمالية في تطويرها

مُت بخصوص ه ذا السؤال، ال ُيمِكن إطالقا تصنيفه في إطار اإلصالحات إنَّ الجواب الذي قدَّ

الجزئية التي استفادت منها بعض الجماعات السياسية الوطنية، األمر الذي يشكل المطلب 

الرئيسي للعديد من الجمهوريين الفرنسيين، ألن الحلول موجودة في نظري، داخل إطار أوربي 

َّ  قوي ومتين البنية، قادر على الصمود في وجع التأثيرات السلبية للعولمة، لكن شريطة أال

َّ يرتكز على جذورنا المسيحية، ألن  ُيْبنى هذا التضامن األوربي انطالقا من موروثنا الثقافي، وأال
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هذه المقاربة تفتقر إلى الخصوبة، وتتضاءل فيها فرص نجاح مشروع بناء مجتمع يسمح 

  .لكل أفراده باالنعتاق واالزدهار

َّ في ِظلِّ تجارب إنتاجية ُمْشَتركة، ليس فق  في أظن أن معن ى التضامن ال يَْنَجلي وال يتقوَّى إال

  .المجال االقتصادي، وإنما أيضا في المجال الفني أو الفكري بشكل عام

ُضُح –   األخالق مع عاليتك في اتخذتها التي المسافة أن لي يتَّ

 ( Ethique )العشائرية الُمجتمعية األخالق ومع الليبرالية

 communautaireالمسافة نفس هي … 

 

إّن ُمحاولتي لتسلي  الضوء على القواعد األخالقية للصراعات االجتماعية تتقاطع مع  –

كان ، ومع اإلرث الليبرالي، بحيث تشترك مع هاتين المقاربتين في مفهوم االستقاللية، 

 .والمعايير الكونية التي ركز عليها كان 

ي التيار الفلسفي، والتوجه السياسي المبني على نقد مخاطر الفردانية أنا اتفق مع مفكر

الليبرالية، وأعتقد مثلهم أًن تحقيق اإلنسان لذاته يقتضي بالضرورة شكال معينا من 

، وذلك ألن الفرد ال ُيْمكن أن يَْبُلغ ”Intersubjectives“ ”المافوق ذاتية“العالقات التفاعلية 

َّ عندم ز، كيف ُيْدرِك نفسه على أنه مرتبة الشخص إال ا يتعلم، انطالقا من عالقته باآلخر الُمَحفِّ

  .وبمميزات إيجابية متعددة  كائن يتمتع بقدرات كثيرة،

 

 



 

 27 
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نسق “راف الذي عالجه هيغل في كتابيه يمكن القول بدايًة بأّن التفكير في موضوع االعت

قد تم ” فينومنولوجيا الروح“ــ ب، ثم في كتابه الموسوم ”فلسفة الروح”و” الحياة اإلتيقية

الشروع في تحيينه في بداية التسعينيات من القرن العشرين بعد نشر العديد من األعمال 

ك بقليل، أعمال بول ريكور المهمة ألكسل هونيث وتشارلز تايلور ويورغن هابرماس، وبعد ذل

ونانسي فريزر وجيمس تولي، وخاصة أولئك الفالسفة الذين انصبت اهتماماتهم األساسية 

موضوعات -من دون شك –على الموضوعات المتعلقة بإيتيقا وسياسة االعتراف، وهي

ا تكتسي أهمية بالغة في حقل العلوم االجتماعية ومجال الفلسفة السياسية. بيد أنه يجدر بن

أن نضع نصب أعيننا أّن نقطة انطالق هذه النظريات تتمثل على وجه التحديد، في مفهوم 

ليس ثمة  . Intersubjectivité الهوية التي طورها جورج هربرت ميد ضمن مفهوم التذاوت

شك في أّن تشكيل الفردية يتم في ظل شروط االعتراف التذاوتي والتوافق مع الذات بوساطة 

والحُق أّن هذا التفّرد الذي يتم ضمن التنشئة االجتماعية يعني استقرار  عملية التذاوت.

الهوية ضمن عالقات االعتراف المتبادل، ومن هنا حاجة كل واحد منا إلى اعتراف اآلخر، ومن 

إمكانية التعرض لنكران هذا االعتراف. وبغض النظر عن االختالفات  -بطبيعة الحال-ثم

راف فإنه من الالفت للنظر أن ّكلها تستند إلى مفهوم الصراع. الموجودة بين نظريات االعت

ضمن هذا السياق، يمكننا القول إّن هذه الفكرة قد أشار إليها هيغل في العديد من كتاباته؛ 

فمعلوٌم أّن هذا األخير قد اعتبر الصراع من أجل االعتراف صراعاً يتم حتى الموت. ومع ذلك، 

تحقيق مطلب االعتراف من وجهة نظر منطقية، كما يبدو لدى قد ال يكون الصراع ضرورياً ل

فالسفة االعتراف المعاصرين الذين أشرنا إليهم سابقا، الذين يعتمدون بشكل أساسي على 

فرضية الهشاشة على المستوى التأسيسي الذي يتأتى من الشخص الذي يشكل مركًزا 

لناتجة عن عملية التذاوت. وبعبارة داخلًيا فق  بقدر ما يفقد فيه العالقات بين األشخاص ا

أخرى، نقول إّن نظريات االعتراف الحالية، التي تستلهم أعمال هيغل، تستند عموما على 

الذي تضمن فكرة الصراع ” فينومنولوجيا الروح“، وال تنطلق من كتاب Iéna كتابات طور إيينا

لم تتحاور إال قليال مع الذي ال مفر منه بحسب هيغل. أضف إلى ذلك أّن نظريات االعتراف 

وقراءته  Alexandre Kojève التقليد الفلسفي المستوحى من كتابات ألكسندر كوجيف

أساس تغيير العالم المعادي. ” الفعل“لفكرة الصراع بين السيد والعبد الذي اعتبر فيه 

كما –وعلى األرجح يعتبر أكسل هونيث، من بين هذه الكوكبة من المفكرين الذين أسسوا 

مفهوًما مكتمال لمقولة الصراع. هذا وتجدر اإلشارة أّن اهتمامه بهذه المقولة  -و معلومه

حينما كان يسعى إلى إثبات أن البراديغم ” نقد السلطة“ــ بيرجع إلى كتابه المبكر الموسوم 

األساسي لفكر ميشيل فوكو ال يمكن أن يكون، على الرغم من أهمية حضور ورسوخ 
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دائم على جميع المستويات. وعلى أية حال بوسعنا القول إّن أكسل المؤسسة، سوى صراع 

بغرض بناء ” الصراع من أجل االعترافب “هونيث قد استعاد هذه الفكرة في كتابه الموسوم 

نظرية النزاعات غير النفعية. والحاُل أنه يمكننا أن نعثر على هذه النظرية عند بول ريكور أو 

اً لهذه النظرية، فإن المقاومة والتمّرد ينبعان من التجارب في أعمال إمانويل رينو. ووفق

 Attentes de reconnaissance األخالقية المتأتية عن عدم احترام التطلعات لالعتراف

المتجذرة بشكل عميق ولكن المتغيرة تاريخياً. الجدير بالذكر بهذا الصدد هو أنّه قد ينتج عن 

الذي يعرّض الفرد إلى جملة من المشاعر السلبية  تجربة االحتقار نوع من الضرر النفسي

مثل الخجل أو الغضب، في الوقت الذي يتم تفسير نكران االعتراف كأذى أو ظلم اجتماعي. 

والحاُل أنه بمجرد أن يتم التفكير في هذه التجربة كشيء مشترك بين مجموعة من الناس، 

قواعد “دث أكسل هونيث عن يفتح الطريق نحو إمكانية حدوث صراع اجتماعي. لذلك تح

غير أننا نجد لدى فالسفة االعتراف اآلخرين نوعا من ”. أخالقية للنزاعات االجتماعية

منطلقا للتفكير المعياري -كما هو معلومٌ –االستغالل التأويلي للصراعات، التي تعتبر

االعتراف للفيلسوف، كما هو عليه الحال بالنسبة إلى نانسي فريزر التي ارتكزت نظريتها في 

وبصفة عامة، ”. قواعد االحتجاج”على النماذج الشعبية للعدالة االجتماعية المهيمنة ضمن

يتم عرض عالقات التقدير واالحترام كرهاٍن للصراعات في المجتمعات الحديثة، حيث تسعى 

مختلف الفئات، من جهة، إلى تقييم صفاتها الخاصة ونم  حياتها المتميزة بغية إثبات 

أجل تحقيق غايات المشتركة، ومن جهة أخرى، االعتماد على تنظيمات سياسية من أهميتها 

 .وقانونية يمكن أن تحقق تطلعاتها

 

Estelle Ferrarese, « Que ce qu’une lutte pour la reconnaissance. 

Réflexions sur l’antagonisme dans les théories contemporaines de 

la reconnaissance » in Revue Politiques et Sociétés, vol.28, Nº 3, 

2009, pp 101-102. 
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 ألكسيل االعتراف أجل من الصراع عن

 ثهوني
 

 سارة دبوسي
 

  
 

 

 :توطئة

 

للفيلسوف وعالم االجتماع األلماني أكسل احتل كتاب الصراع من أجل االعتراف 

( منزلة أساسية في سياق الفكر الفلسفي السياسي اإلتيقي المعاصر والذي 1949هونيث)

هو في األصل رسالة أعدها صاحبها لنيل درجة التأهيل العلمي بجامعة فرانكفورت تحت 

والجدل حوله  1992إشراف هابرماس، فمنذ صدوره بلغة صاحبه األصلية )األلمانية( سنة

( 2000( ثم الفرنسية )1995قائم وازدادت دائرته اتساعا مع صدور الترجمتان اإلنغليزية )

 .اللتان امتازتا بترجمة دقيقة وثرية لمحتوياته

وألن عصرنا الراهن هو عصر الصراع والنقد من أجل البحث عن فضاء للعيش المشترك 

من راهنية هذا الكتاب الذي يعد بنظر  بعيدا عن التوترات والنزاعات فإن ذلك ما زاد

 .الباحثين في الشأن الفلسفي من أهم الكتب التي صدرت لتأسيس نظرية االعتراف
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هذا ويمثل كتاب الصراع من أجل االعتراف لممثل الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت 

لم ( وهو كذلك مدرس الفلسفة وع2001النقدية ورئيس معهد بحوثها االجتماعية الحالي)

( منعرجا فكريا حاسما في الحراك االجتماعي 2011االجتماع بجامعتي قوته وكولومبيا)

والسياسي المعاصر وذلك لما احتواه من منظور فلسفي شامل لجل اإلشكاالت العالقة 

بالوجود األخالقي والقانوني واالجتماعي لإلنسان. هذا ويعتبر كذلك من أهم أعالم الفلسفة 

 .ة، إذ يلتف حوله ما يسمى بالجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقديةاأللمانية المعاصر 

تأتي أهمية هذا الكتاب من خالل التوجه الفلسفي الذي اتبعه صاحبه من تحيين لفلسفة 

الشباب لهيغل والتي تعرف بمرحلة يانا في إطار ما يعرف ببراديغم االعتراف. و توجهه خلف 

المتأخرة   ركسية في كتاباته األولى والكانطية في كتاباتهأستاذه هابرماس ذي المرجعية الما

ليفتح بذلك مسارا فلسفيا جديدا يضمنه مختلف أبحاثه الفلسفية وليلتف حوله ما بات 

 .يعرف اليوم بالجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدية

إن المقصود بالصراع من أجل االعتراف هو تجاوز التصور الفلسفي السياسي السابق الذي 

افترضه الفلسفة السياسية الكالسيكية والقائم على الصراع من أجل ضمان البقاء الذي 

ساد خاصة مع تصور كل من مكيافلي وهوبز واإللتفات صوب اإلشكاالت الفلسفية 

االعتراف في نظر هونيت مقاربة   نسانية المعاصرة. هذا ويعنيالسياسية اإليتيقية الراهنة لإل

نقدية للواقع الراهن للمجتمعات المعاصرة من جهة وبديال فلسفيا لنظرية التواصل التي 

صاغها أستاذه هابرماس. فخطاب الصراع من أجل االعتراف هو خطاب يحمل في ثناياه عدة 

 .لف سياقات الحياة داخل الفضاء العموميمطالب إنسانية كافلة لحقوق اإلنسان في مخت

يقترح هذا الكتاب جملة من القواعد األخالقية للصراعات االجتماعية، وذلك من خالل تحيين 

هونيت لمفهوم الصراع من أجل االعتراف في فلسفة الشباب لهيغل. فما يميز هذا الكتاب 

سي وذلك ألن المطالبة عن كتابات هيغل الشاب هو التوجه إلى الجانب األخالقي السيا

باالعتراف وليدة الشعور بالذل واإلهانة واالحتقار ويترقب منها بلوغ أفق اجتماعي جيد 

وناجح تستطيع ضمنه الذات إنشاء عالقات إيجابية سواء مع ذاتها أو مع اآلخر. فقد صاغ 

إلى هونيت مفهوم االعتراف من أجل إنشاء راب  قوي يشد الفلسفة األخالقية والسياسة 

 .المؤسسة للحياة الناجحة لألفراد  البني العامة

يتلخص المشكل المطروح في هذا الكتاب حول مدار الصراع في المجتمعات المعاصرة الذي 

لم يعد يتحدد من خالل مفاهيم االستغالل الطبقي أو بهيمنة القوي على الضعيف، بل 
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ال كلها معلقة على مفهوم االعتراف لذلك صارت اآلم  تعداه إلى الوقائع األخالقية والنفسية

داخل الفضاء الحياتي لألفراد والجماعات الذين يعانون العديد من النقائص. ولمعالجة ذلك 

يذهب هونيت انطالقا من فلسفة هيغل الشاب في فهمه لواقع المطالبات باالعتراف مابين 

ت أنها نشأة في لحظة الذوات. وعن حديثه عن نشأة الفلسفة االجتماعية الحديثة يرى هوني

فهم الحياة داخل المجتمع على أنها عالقة مؤسسة على الصراع من أجل الوجود منطلقا من 

كتابات مكيافلي في السياسة و هوبز ويرى أن هذا الصراع ليس حكرا على نظريات هؤالء 

 .عيأرسطو وصوال إلى فالسفة الحق الطبي  وإنما كان ضاربا في عمق الفلسفة السياسية منذ

 

وفي مدار بسطه لنظرية الصراع من أجل االعتراف وتحديد أهم تجلياتها، يعمد هونيت إلى 

في ثالثة أقسام كبرى وتمهيد خصصه لتقديم األثر وشكر كل من ساعده في   بس  تصوره

بلوغ هذا العمل كماله، وكل قسم من هذه األقسام ينقسم إلى عدة فصول وهي جميعا 

التحليلية لواقع العالقات ما بين الذوات داخل المجتمعات   تسعى إلى تفسير مقاربته

المعاصرة، وبذلك صاغ مفهوم االعتراف من أجل إنشاء راب  قوي يشد الفلسفة األخالقية 
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والسياسية إلى البني العامة المؤسسة للحياة الناجحة لألفراد، وقد صاغ هذا التحليل على 

 :مراحل زمنية كانت على النحو التالي

: تعقيب تاريخي للفكرة األولية لهيغل؛ وقد تناول فيه مسألة الصراع الفردي من أجل أوال

الوجود لدى كل من مكيافلي وهوبز وما اقترحه كل منهما سواء بالدولة القوية التي تحكم 

رعاياها بالقوة والترهيب أو بالسيد الحاكم بالدهاء والقوة)األمير(، مقترحا في األثناء تحليل 

ظريات هؤالء وذلك ألن مفهوم الصراع معهم رهين الوجود الجسدي فحسب. ثم نقدي لن

انتقل للحديث عن الفلسفة االجتماعية الحديثة وبداية تشكلها مع هيغل في مرحلة يانا التي 

توجت بكتاب فينومينولوجيا الروح، وبين كيف تأثر هيغل بكل من شيلنغ وهولدرين 

يستنتج بأن المجتمع التوفيقي ال يكون متجسدا على وكتابات أفالطون وأرسطو وما جعله 

نحو كاف إال بتجسيد الوجود اإليتيقي للمواطنين األحرار. فهيغل رأى بان حركات االعتراف 

ستؤدي إلى التغلب على الصراع   بين الذوات  المؤسسة على العالقات اإلتيقية

 .التي ستتبادلها الذات مع اآلخرين  والمصالحة

ونيت إلى مفهوم الجريمة والفعل اإلجرامي في التصور الهيغلي من خالل عودته ثم أحالنا ه

إلى تقصى مفهوم الشرف وانتهاك الحقوق في حاالت االغتصاب والتعذيب، لينتهى بذلك إلى 

بيان مختلف عالقات االعتراف التي تكلم عنها هيغل وهي العائلة)الحب( ثم المجتمع 

 .(نالمدني) الحق( فالدولة) التضام

وقد تطرق بعد ذلك هونيت إلى الحديث عن الصراع من أجل االعتراف ضمن النظرية 

االجتماعية للفلسفة الواقعية لدى هيغل محلال بذلك كيف يتم التفاعل األولى بين الذوات 

منطلقا في ذلك من عالقة الحب التي تكون أولى مراحل الفعل التذاوتي التي درسها هونيت 

ين إثنين: أوال عالقة الذات مع ذاتها ثم عبر النزاعات االجتماعية وسعى عند هيغل من اتجاه

كل ذات نحو االستقالل الذاتي ولعل أبلغ صور االعتراف التذاوتي التي طورها هيغل تلك التي 

 .تتجسد في الحب ما بين الزوجين

أسيس هذا ورأى هونيت بأن النموذج الهيغلي للصراع من أجل االعتراف لم يكن من أجل ت

نظرية معيارية داخل المؤسسات، وال من أجل اقتراح أخالقية واسعة داخل إشكاالت 

النظرية الذاتية، وإنما من أجل إنشاء نظرية اجتماعية معيارية انطالقا من ثالثة مفاهيم 

مفهوم األنا وما يتيحه من اعتراف متبادل بين الذوات خاصة حينما يعي وجوده  -1أساسية: 

سؤولية وهذه الذات تمثل نقطة االنطالق في التصور الهيغلي ألن وجوده يمثل الذاتي بكل م
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العنصر المؤسس لنموذج التفكير  -2لنظرية الحياة اإليتيقية.   الفاعل االجتماعي األساسي

” الحق“، ”الحب“الهيغلي حول التذاوت وفي األثناء يقترح نماذج مختلفة لالعتراف وهي 

ذج يراها هيغل ضرورية من أجل تأسيس مسار تكويني للعالقات ، وهذه النما”األخالقية”و

 .األخالقية االجتماعية المابين ذاتية

لقد وجد هونيت في قراءة نصوص هيغل الشاب أهمية كبرى وذلك ألنها تساعد على فهم 

الصراعات االجتماعية فهما أخالقيا انطالقا من وجود الفرد في العائلة وما يحضى به من حب 

عتراف القانوني ضمن إطار المجتمع المدني ثم االعتراف في نطاق الدولة، فينال قيمة ثم اال

االعتراف االجتماعي عبر مفهوم التضامن وبذلك تتشكل الحياة األخالقية التي يتم على 

 .أساسها االعتراف بوجود كل شخص مستقل بذاته عن اآلخر

ت وتماشيه والواقع االجتماعي أي ما بين الذوا  منطق تكون مسار الصراع األخالقي  -3

المنطق األخالقي للنزاعات االجتماعية، ومن أجل فهم الفكرة األولية لهيغل وفقا لمقتضات 

المرحلة الراهنة للتفكير الفلسفي المعاصر. استند هونيت إلى عالم االجتماع األمريكي جورج 

يغلية التذاوت بلغة نظرية هربرت ميد الذي رأى في أعماله جسرا هاما لتفسير النظرية اله

مابعد ميتافيزيقية تفتح له األفق لتجسيد توجهه الفكري انطالقا من كتابه الروح، الذات 

والمجتمع وكذلك لبلوغ فهم حقيقي لجملة الوقائع االجتماعية لنظرية الصراع من أجل 

طالقا من االعتراف. وذلك ألن رائد علم النفس االجتماعي قد فسر إدراك الذات لذاتها ان

 . اللحظة التي تدرك فيها ذاتها من منظور اآلخر

أراد مؤلف هذا الكتاب ضمن هذا الجزء أن ينطلق من واقع الصراع من أجل الوجود القائم 

على فرضية اإلنسان العدائي والمتوحش والذي يسعى لحفظ بقائه بشتى الطرق العدوانية 

ي دشنها هيغل في فلسفة األخالق حينما انحرف )حالة الطبيعة(. ثم يتناول النقلة النوعية الت

عن هذا التقليد وسعى إلى فهم الصراع ما بين األفراد من خالل المطالبة باالعتراف إذ رأى 

 .في الواقع االجتماعي مكانا للمواجهة األخالقية القائمة على االعتراف المتبادل بين األفراد

تراف االجتماعي في ثالثة فصول، تناول في الفصل وأشار في القسم الثاني إلى بنية عالقات االع

األول مجالي االعتراف واالجتماعي جورج هربرت ميد والتحول الطبيعي للفكرة الهيغلية، 

معتبرا أن كتابات ميد ذات البعد النفسي االجتماعي وفرت األرضية الخصبة في إطار نظري 

وت بحيث رأى ميد أن الذوات ما بعد ميتافيزيقي لقراءة فلسفة الشاب هيغل في التذا

 .البشرية تحصل على هوياتها في تجربة االعتراف التذاوتي
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 (Peirce) وبيرس (Dewey)وبذلك فإن ميد يرسم رفقة مجموعة من فالسفة عصره كديوي

للروح البشرية. هذا   األمل بأن علم النفس التجريبي سيدفعهم لفهم العمليات المعرفية

كتشف ميد بعلم النف س االجتماعي الذي اتبعه في كتابه الروح، الذات والمجتمع وقد ا

ضرورة التقسيم الوظيفي للعمل حتى تشعر كل الذوات بأنها تخضع لقيمة موحدة داخل 

فكرة الصراع من أجل “محيطها االجتماعي. هذايذهب هونيت إلى أن كل ميد وهيغل رأوا أن 

تاريخها الفردي. فالوجود االجتماعي داخل المجتمع تجعل من كل ذات تجنح نحو ” االعتراف

للمجتمعات يسعي إلى تقييم معياري مع فكرة موحدة للحياة الجيدة وهذا ما يشكل اليوم 

 .نقطة االختالف بين الليبرالية والجمعانية

و في الفصل الثاني يحيلنا إلى نماذج االعتراف التذاوتي الحب، الحق، التضامن؛ حيث يعلن 

لعلم النفس االجتماعي التي استلهمها من   بأن المفاهيم التجريبية منذ بداية هذا الفصل

 .ميد جعلته يقرأ نظرية الصراع من أجل االعتراف الهيغلية من منظور تجريبي

 

الحب وهو مفهوم قد انشغل به هيغل كثيرا في مرحلة الرومانسية، ويشكل لديه نموذج  -1

وعالقات الصداقة أو العائلة التي تتضمن للعالقات األولية على مستوى العالقات المثيرة 

أواصر قوية بين عدد محدود من األفراد. ويمثل معه المستوى األول لالعتراف المتبادل بين 

الذوات وهو مرتب  أساسا بالوجود الجسدي للذوات كما يجعل كل ذات تشعر بالثقة في 

لى نتائج علم النفس لهذا الضرب من االعتراف إ  نفسها. هذا ويستند هونيت في تحليله

االجتماعي لدى عالم النفس اإلنقليزي دونالد وينيكوت من خالل عالقة الطفل بأمه وحاجته 

إلى األمومة خاصة في األشهر األولى، ويميز هونيت عمل وينيكوت الذي ذهب بعيدا عن 

أنها انبثاق  معتبرا أن رعاية األمومة تبدو على” بالنرجسية األولية”النظرية الفرويدية المعنونة
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إذ عبرها يحقق ذاته ”التذاوت األولي” لكل قوى الطفل وبذلك فاألم تمثل بالنسبة للطفل 

عبر االعتراف المتبادل بينهما. وينتهي هونيت إلى خالصة مفادها أن العالقة الحميمية بين 

قات األفراد تتأسس على جملة من المبادئ والرواب  الجامعة لهم مما يسمح لهم بإقامة عال

 .اجتماعية مؤسسة على مبدأ الثقة بالنفس

يعالج هونيت هذا المستوى الثاني لالعتراف المتبادل بين الذوات)الحق( انطالقا من  -2

دراستي كل من هيغل وميد لهذا المفهوم الذين اعتبرا أن هذا المستوى من االعتراف 

كتسبه الذوات ضمن يسمح للذوات بالتعايش السلمي ضمن أفق أخالقي متبادل عبر ما ت

هذه التجربة من احترام اجتماعي. فقد رأى فيه هيغل تعبيرا عن اإلرادة واالستقاللية الذاتية، 

ورأى فيه ميد نموذجا إلنشاء عالقات احترام متبادل بين األنا والغير كمواضيع قانون من 

واجبات. كما خالل احترامهما للمعايير الحاكمة للمجتمع ضمن التقسيم الشرعي للحقوق وال

الذي عبره تستطيع الذات تقبل اآلخرين من الجهة ” الغير المعمم“يفسر هونيت مفهوم 

 .القانونية

يمثل التضامن الشكل الثالث لالعتراف المتبادل الذي تناوله كل من هيغل وميد  -3

 ”بمفهوم   في كتابات يانا  بالدرس والذي احتل حيزا هاما ضمن دراساتهم والذي خصه هيغل

وعلى النقيض من ذلك فقد درسه ميد من منظور التقسيم ” األخالقية“أو ” الحياة اإليتيقية

التعاوني للعمل عند بلوغه مرحلة المأسسة. وقد رأى فيه هونيت اختالفه عن باقي مستويات 

االعتراف األخرى فهو كافل للتقدير االجتماعي للذات، وهو الذي يمكنها من رب  صلة إيجابية 

مستوى العملي مع اآلخرين. وقد وسمه هونيت في تحليله الفلسفي بأنه الشكل األكثر علي ال

كتماال ضمن العالقة العملية القائمة مابين الذوات  .ا

ويعالج الفصل الثالث من هذا القسم الثاني إشكال الهوية الذاتية واالحتقار. االنتهاكات 

نسانية. وفيه حلل هونيت أسس االحتقار السالمة الجسدية، القانونية واألخالقية للذات اإل

واالذالل. وقد   ضمن وقائع اإلجرام  ضحايا االحتقار المادي والمعنوي  من خالل حديثه عن

ميز ضمن هذا الفصل بين مجاالت االحتقار الثالث: االنتهاك الجسدي الذي ينزع عن الذات 

صاب وما يترتب عن ذلك التصرف الحر في جسدها الخاص خاصة عند حاالت التعذيب واالغت

وما يترتب عن هذا الجرح من فقدان ”الموت النفسي” من شعور سلبي يصفه هونيت ب

كتسبتها ضمن تجربة الحب. وأما الشكل الثاني لالحتقار فيعالج         للثقة في النفس التي ا

اك فيه هونيت الحرمان من الحقوق المتصلة أساسا بفقدان احترام الذات حين تتعرض إلنته
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حقوقها المشروعة عمدا. ثم تكلم عن الشكل الثالث لالحتقار والمتمثل في الحكم السلبي 

على القيمة االجتماعية والتي تفقد ضمنها الذات تقديرها االجتماعي متجاوزا بذلك هونيت 

 .مفاهيم الفلسفة السياسية الكالسيكية كالشرف والكرامة

نفس االجتماعي لميد ووينيكوت من خالل لقد مزج هونيت هذا التطور الفكري بعلم ال

حديثه عن كيفية تشكل شخصية اإلنسان، ثم ميز بين أشكال االعتراف الثالث وكذلك 

أشكال االزدراء الثالث وما ينجر عنها مشاعر سلبية تؤدي ال محالة إلى ظهور عدة أشكال 

 .للصراع من أجل المطالبة باالعتراف وكسب حقوقها المهضومة

مؤلفه وجهات نظر الفلسفة االجتماعية،   األخير من الكتاب فقد تناول فيه وأما القسم

عنون األول بالتقليد المجزأ للفلسفة   لثالثة فصول  األخالق وتطور المجتمع؛ وقد تضمن

االجتماعية. ماركس، صورال، سارتر وكان الثاني بعنوان االحتقار والمقاومة. المنطق األخالقي 

، جاء الفصل األخير بعنوان الشروط التذاوتية للتكامل الذاتي. بداية  للصراعات االجتماعية

 .تشكل الحياة اإلتيقية

 

إذ يعود مؤلف الصراع من أجل االعتراف في مستهل هذا الفصل للحديث عن النموذج 

الهيغلي للنزاع من أجل االعتراف التذاوتي ضمن مؤلفه فينومينولوجيا الروح، وبداية تشكل 

تي عبر عنها في الجزء المعنون جدلية السيد والعبد، وهي عودة مقصودة حتى وعي الذات ال

يجادل نظريات هؤالء الذين تأثروا بهذه الفلسفة وكيفية صياغتهم لمقارباتهم 

لمفهوم االعتراف النذاوتي. شأن كارل ماركس الذي تحدث عن صراع الطبقات ولكن   النظرية

راع من أجل االعتراف وكان ذلك على شاكلة النموذج بصيغة مختلفة للتأويالت الهيغلية للص
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القديم للصراع من أجل تجسيد الذات في العملية االقتصادية. فهذا النموذج الجديد للصراع 

الذي تكلم عنه ماركس هو النموذج النفعي للصراع، والذي اعتبر فيه أن قيم الحرية 

على صراع طبقة البروليتاريا حتى والمساواة ال تخدم سوى الطبقة البرجوازية لذلك راهن 

 .تستطيع الحصول على حقوقها المهضومة أي أن تجسيد الذات ال يكون إال عبر العمل

لإلبداع اإلنساني عبر المسار   أما جورج صورال فقد راهن على مفهوم الفعل االجتماعي

هذا وقد  اإلبداعي لألفكار الجديدة التي تدور على شاكلة صراع طبقات ومقاومة العمال،

دعى إلى العمل النقابي الثوري وما تتعرض له من انكسار في الشرف عبر انتظاراتها 

االقتصادية . وقد كان ذلك هو نموذج الحق السياسي الحديث لدى التيارات الشعبية من 

خالل الصراع ضد النزعة النفعية ضمن مجال العمل االجتماعي. وأخيرا جون بول سارتر 

اعات االجتماعية عبارة عن اضطرابات جماعية لعالقات االعتراف، فتحدث الذي رأى أن النز 

عن استحالة نجاح التفاعل االجتماعي بين األشخاص. وبذلك تمحورت نظريته األولى في 

حول الوجود البشري الذي يتجسد من ” الصراع من أجل االعترف“التذاوت ضمن سياق 

في مقابل الوجود ” األنا في ذاته” و” األنا لذاته ”خالل الثنائية األنطولوجية للذات البشرية 

المتعالي لآلخر ألن كل موضوع بشري يوجد على شاكلة أنا في ذاته وهذا ما فسره هونيت 

بالتعصب للذات في دراسته له وفسر ذلك من خالل المسألة اليهودية ونضالها ضد الحركة 

 .االستعمارية

يدية الثالث الذين أستحضرهم لم فقد رأى هونيت بأن ممثلي النظرية التقل

مباشرة في تطوير الصورة التي رسمها هيغل عن االعتراف وعمقها ميد   بصفة  يساهموا

كتفوا بتجسيد واقع الهيمنة على شاكلة أمراض في عالقات  بعلم النفس االجتماعي، بل قد ا

قدم تكلم االعتراف وذلك ألنهم لم يقدموا سوى نظريات ما بعد علمية بحيث أن ماركس 

، أما ”الكرامة“عن الواقع التنظيمي للطبقة العاملة وقد حصر مفهوم االعتراف في مفهوم 

ليفسر المسار ” الشرف” صورال فقد تكلم عن العمل النقابي بفرنسا وحصره في مفهوم 

 .”التعصب للذات“األخالقي للوجود السياسي للعمال، وأما سارتر فقد حصر في مفهوم 

اني من هذا القسم فقد ركز فيه هونيت على موضوع االحتقار والمقاومة، أي وأما الجزء الث

على أسس المنطق األخالقي لتتشكل النزاعات االجتماعية، وضمن هذا الفصل استدعى 

مجموعة من المنظرين االجتماعيين كإيميل دوركهايم وماكس فيبر وجورج زيمل، ليقر بأن 

راف النابعة عن مشاعر الالعدل واالحتقار تضطر المطالبة باالعت  الحركات االجتماعية
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للمقاومة عبر الصراع من أجل الدفاع عن حقوقها المنتهكة. ليرسم بذلك الخي  الناظم بين 

مسارات االعتراف والنزاعات االجتماعية، هذا ورأى بأن المسار العملي للتجارب الفردية 

اف وذلك ألن الشعور باالحتقار والعار لالحتقار تؤول على أنها تجارب جماعية تطالب باالعتر 

االجتماعي تدفع الفرد إلى خوض صراع ضده. لقد سعى هونيت ضمن هذا الفصل إلى 

 .تفسير أهمية الصراع من أجل االعتراف بما هو قوة أخالقية تعبر على تطور المجتمعات

قات االعتراف وينظر الفصل األخير في مجمله إلي بداية تشكل الحياة اإليتيقية من خالل عال

المابعد تقليدية ولهذا تناولها هونيت ضمن التقليد الكانطي، إذ األخالقية الكانطية تلزمنا 

على احترام كل الذوات كغاية في ذاتها ويكون فيها كل فرد مسؤول عن ذاته. ولكن األخالقية 

يد انطالقا الموجودة اليوم تتطلب إعادة التأهيل بتيارات فلسفية أخالقية تسعى إلى التجد

في األخير مشروع الحياة اإلتيقية الجيدة التي تكفل الشروط الذاتية لكل   من هيغل . ويقترح

 .ذات ضمن أفق العيش المشترك

وأخيرا يمثل هذا النص ثروة فكرية هامة لكل مهتم بالفلسفة السياسية واإلتيقية 

قا من الفلسفة وذلك لما تضمنه من تحليل معمق لمفهوم الصراع انطال  المعاصرة

الكالسيكية وما تضمنته من صراع من أجل الوجود وصوال إلى لحظة االحتجاج والحراك 

االجتماعي المطالب باالعتراف من جراء الشعور باالزدراء والظلم داخل المجتمعات 

المعاصرة. فقد رام هونيت أن يضخ في كتابه هذا روحا فكرية تتماشي ومتطلبات المرحلة 

 .سانية المعاصرة، كما أراد أيضا تأصيل هاته النظرية في الفكر الفلسفي المعاصرالراهنة لإلن

ولئن كان تصور هونيت مراهنا على ضرورة تحقيق االعتراف التذاوتي بين األفراد كما فهمه 

هيغل في البداية ثم علماء النفس االجتماعي، فقد حرص كذلك على تفسير أغلب رؤى 

يتحقق الفهم الواسع لدى جمهور القراء، لذلك كان هذا الكتاب  المنظرين لهذا المفهوم حتى

 .بمثابة الرافد األساسي لكل مقبل على فهم الفلسفة العملية بامتياز
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 .2014”لسفةوالف

 

 



 

 41 

 ترجمة وتقديم: كمال بومنير

 
 

لقد نجحت نظرية االعتراف التي استندت إلى مفهوم تأسيسي في وصف أشكال الظلم 

الناتجة عن التنظيم الجديد للعمل بطريقة مناسبة، ألن هذه النظرية تسمح برب  التطلعات 

تبعا  المعيارية لألفراد بالعمل وأنواع مختلفة من تأثير االعتراف التي يتم إنتاجها في العمل.

لهذا فإّن النوع األول من أثر االعتراف الناتج عن تنظيم العمل متعلٌق باالعتراف بحقوق 

على األقل،  Marx األجراء. وفي هذا الخضّم، البد من اإلشارة إلى أّن الجميع يعلم، منذ ماركس

 أّن عقد العمل ال يؤدي فق  إلى تحقيق التبادل التجاري، ولكن يؤدي أيضا إلى استخدام

القوة العاملة السلعية في فضاء آخر غير السوق ألّن عقد التوظيف ينطوي على نقل مؤقت 

لقوة العمل إلى صاحب العمل. ومع ذلك، يمكن أن يحتفظ األجيُر بحقوقه المتعلقة بنشاط 

عمله. والحاُل أّن هذه الحقوق تمّثل موضوع االعتراف المؤسساتي المزدوج. ومن هنا يمكننا 

قانون العمل أصبح يحّدد مجموعة أولى من الحقوق، تضاف إليها التعاقدات  أن نقول إنّ 

كانت تعاقدات جماعية أو مجرد تعاقدات ضمنية. والحُق  التي تنظم ممارسة العمل، سواء أ

المتعلق بانتهاكات قانون العمل وعدم  Le déni de reconnaissance أّن نكران االعتراف

ت المهينة )يكفي أن نشير هنا إلى األحكام والترتيبات التي احترام التعاقدات أو التعاقدا

تنظم فترات الراحة واستعمال دورة المياه مثال( قد يثير مشاعر الظلم، وهي نقطة تم 

التأكيد عليها في كثير من األحيان. هذا، ويرتب  التأثير الثاني لالعتراف باألحكام الخاصة 

بفائدة نشاط العمل. تبعا لهذا، يلتقي األفراُد من  للتفاعل في المؤسسة االقتصادية ويتعلق

خالل األدوار التي يؤيدونها، وبالتالي يتم االعتراف بهم وفًقا للوظيفة الخاصة لنشاطهم في 

العمل والقيمة التي تعزوها المؤسسُة إلى تلك الوظيفة. ومن خالل هذا الوضع يمكن أن 
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وشعور بالظلم الذي كان قد  Reconnaissance dévalorisante تنتج آثار اعتراف مهينة

  .1990ساعد الممرضات أثناء احتجاجهن عام 

أما النوع الثالث فهو مرتب  باالعتراف بواقع نشاط العمل نفسه: االعتراف بقيمة العمل يتم 

من خالل الحكم ليس فق  على فائدته، ولكن أيًضا على صفاته التقنية )نحن ال نفخر فق  

 نحن ندين بالكثير لكريستوف ديجور”(. عمل رائع”ـــبمفيد، ولكننا قمنا بأننا قمنا بعمل 

Christophe Dejours  أخذ على محمل الجد الشكاوى الكثيرة التي  -والحُق يقال–ألنه

قدمها األجراُء بخصوص عدم االعتراف بواقع عملهم. لذلك لن نجانب الصواب إذا قلنا بأّن 

قيمة عملهم معترًفا بها، ولكنهم يرغبون أيًضا في أن يعتمد األفراد ال يرغبون فق  في رؤية 

هذا االعتراف على واقع نشاطهم نفسه وليس على وضع مهني معين أو االمتثال لتعليمات 

ال تتناسب مع تجربة العمل الفعلي. ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أّن هذا االعتراف يكتسي 

ف دائًما عن العمل المطلوب إنجازه. لذلك، فمن طابعا إشكاليا، طالما أن العمل الفعلي يختل

الممكن، سواء من جانب مجموعة العمل أو جزء من التسلسل الهرمي. وعلى هذا النحو من 

الضروري من خالل المهارة التي يبتعد من خاللها الفرد عن التعليمات أثناء تطبيقها يمكن 

. ولن نجانب الصواب إن قلنا أن يصل إلى رؤية لكل من مجموعة العمل والتسلسل الهرمي

بأّن هذه هي الوسيلة التي يعتمدها الفرد العامل حتى يتم االعتراف بقيمة عمله بل هو 

السبيل الوحيد لتنظيم مختلف المهارات دون إعاقة أساليب التعاون في العمل.والحُق أّن 

االجتماعية  هذا االعتراف بواقع العمل، مع الفخر الذي يمكن ربطه باالعتراف بالوظيفة

للمهنة وفائدتها في تنظيم العمل،يعتبر من دون شك أحد العوامل الرئيسية التي تسمح 

بتحويل المعاناة التي ينطوي عليها أي نشاط عمل إلى متعة. وعلى العكس من ذلك، فإن 

عدم االعتراف بواقع العمل يكمن في جوهر مختلف أنواع تجارب الظلم، ال سيما المتعلقة 

في العمل  Expérience de l’injustice ة في العمل. تبعا لهذا، فإن تجربة الظلمبالمعانا

أصبحت اليوم مرتبطة بمختلف تأثيرات االعتراف المتطابقة مع مختلف التطلعات 

 .المعيارية

Emmanuel Renault, L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et 

clinique de l’injustice, Paris, La découverte, 2004, pp 226-228. 
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 ترجمة : محمد ازويتة

 
 

 تقديم
                                     : يهدف هذا المقال إلى بيان أمرين

األول ، هو التحول المعرفي الذي طرأ على النظرية النقدية في ألمانيا . فبعد أن كان التمييز   ــ 

و هوركهايمر ووجدت امتداداتها مع أدورنو ” بولوك ” ــ األولى مثلها كل من  يتم بين مرحلتين 

فإنه صار ممكنا الحديث عن آفاق  و ماركوز ، و الثانية مثلها هابرماس بشكل أساسي ــ 

كسيل هونيث . و هكذا ، و بعد أن كان  بحثية جديدة اتسمت بالمراجعة أو التحليل قدمها أ

المرحلة األولى ، و بعد أن صار التساؤل عن هامشية الفرد و عن إمكانية إنقاذه أساسيا في 

البحث منصبا على إمكانية إخضاع ما يشكل ال عقالنية النظام لقوانين العقل اإلنساني و ذلك 

” من خالل فهم جديد للحداثة و ممارسة جديدة للعقلنة ضمن نظرية ما أسماه هابرماس 

وية األفراد ال يمكن أن ، صار الحديث عن نظرية لالعتراف آلن ه” بنظرية الفاعلية التواصلية 

                                                      . تتشكل إال داخل عالقات االعتراف

الثاني ، هو اعتماد الجامعات الغربية على تقليد مزدوج : من جهة ، االحتفاء بمفكر قدم   ــ

إضافة معرفية جديدة ، و من جهة أخرى المتابعة المستمرة للمشاريع النقدية المطروحة 

   … و نقدها بالبحث فيها ، توسيعها ، مراجعتها 
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بالمعهد العالي للفلسفة ) كرسي الكاردينال يسرنا ويشرفنا أن نرحب اليوم ، في إطار لقائنا 

 من جامعة ج ، وولف غوته Axel Honneth ، باألستاذ أكسيل هونيث   ( Mercier ميرسيي

( Johann Wolfgang Goethe   بفرانكفورت . فهذا االنتماء الجامعي يمثل حقيقة برنامجا

عدا ، ثم وريثا لهابرماس ، الذي مسا فلسفيا ممتدا ، و ال غرابة في ذلك ، فأكسيل ، باعتباره 

و كما يعرف الجميع ، إلى  ،  كان بدوره مساعدا ألدورنو قبل أن يخلف هوركهايمر ، ينتمي 

توجه النظرية النقدية . سأذكر ، بسرعة ، بهذا الراب  الذي يجمع نظرية االعتراف ألكسيل 

ليس هذا  التي بحسبها ، هونيث بالنظرية النقدية ، و في وقت آخر ، سأدافع عن األطروحة 

االنتماء للنظرية النقدية هو الذي منح المفتاح األفضل للدخول إلى الجزء الثاني من عمله ، 

الممثل بكتابه األخير ) الذي لم يترجم بعد إلى الفرنسية ( ، الذي سيكون الخي  الراب  

        . لدروسه أالثني عشر بالمعهد الذي نفتتحه اليوم

، لم تصبح نقدية حقيقة  1930إن النظرية النقدية ، كما تطورت بدء من سنوات في الحقيقة ف

بشكل منظم   ، و حتى نشرها 1960هابرماس ، كما تم إعدادها خالل سنوات  إال مع عمل 

بنقدية ” . أقصد   1980الذي ظـــــــــــــــــهر في سنوات ” نظرية الفاعلية التواصلية ” في كتابه 

عمل هابرماس داخل ذلك التقليد ، قد مثل أول عمل جعل من البحث في بأن ” حقيقة 

األسس المعيارية لنظرية نقدية للمجتمع رهانا كبيرا لمشروعه الفلسفي . كما نعلم فإن 

هابرماس قد وجد ذاك األساس داخل خصائص اللغة باعتبارها موجهة نحو التفاهم 

دور حول تفسير و استغالل الطاقة المعيارية المتبادل . في الواقع ، فان كل عمل هابرماس ي

ارتب  النقد ، إذن ، بهذا المصدر الذي ال   الموجودة داخل الفعل التواصلي . مع هابرماس

نقد ” يمكن االستغناء عنه ، بمعنى بدون معادل وظيفي ، الذي هو فعل التواصل اإلنساني ـــ 

 (2ى اليوم . )تناولها إل   طبع عمله في كل األبعاد التي ” لغوي 

كسيل هونيث  قد ارتب  بهذا اإلرث العام الذي ميز المقصد النقدي لمدرسة  األكيد أن أ

فرانكفورت ـ القدرة على نقد المجتمع و الممارسات االجتماعية انطالقا من معايير مؤسسة 

وسائل أخرى غير مصادر التواصل اللغوي . لقد  فلسفيا ، غير انه اختار لنفسه ألجل ذلك 

أراد أكسيل هونيث ، في تجاوزه لألساس اللغوي كمصدر وحيد للنظرية النقدية مع هابرماس 

يشمله و يؤسسه ، و المقصود نظرية للهوية ، و التي   ، توسيع نموذج التواصل نحو شيء

أخدت معه سريعا شكل نظرية لالعتراف آلن هوية األفراد ال يمكن أن تتشكل إال داخل 

ذاك هو حدس الذاتية المشتركة األساسي الذي استندت عليه كل عالقات االعتراف ــ 

، كما يعلم كل القراء  . فقد وجد هناك كما استثمر ووظف  ألكسيل هونيث  الفلسفة األولى 
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حدسا لهيغل الشاب ، غير أنه سيدافع عنه و يطوره في اطار ما بعد ميتافزيقي كليا ، يهم  ، 

، و من جهة أخرى للنزاعات االجتماعية . الفكرة  نظرية للتنشئة االجتماعية  من جهة

األساسية التي توجهه هي أن الهوية الممارسة للذات هي مرتبطة اساسا بكيفيات معينة 

لالعتراف من قبل اآلخرين ، و بالتالي فإن الصراعات و النزاعات التي نشهدها بين األفراد هي 

إعادة بناء محتواه المعياري . ال يتعلق األمر قبل كل شيء نزاعات تهم االعتراف ، و الذي أراد 

ـ بقدر ما يتعلق باعتراف من  أبدا ، في النزاع بين األفراد او النزاع االجتماعي ، بتأكيد للذات

قبل اآلخرين . لذلك فان اإلطار المرجعي لنظريته النقدية ليس مشكال من قبل افتراضات 

ن خالل افتراضات معيارية لعالقات معيارية مشتقة من التواصل اللغوي ، و لكن م

و نتيجة لذلك ، فإن خاصية الظاهرة األخالقية قد غيرت          االعتراف التي تضمن الهوية . 

انحرافات أو  في طبيعتها : لم يعد االهتمام يركز ، كما هو الحال مع هابرماس ، على 

، و لكن على  ر حقيقي التواصل التي يلزم تجاوزها من أجل إقامة شروط حوا اختالالت 

االعتراف التي يلزم مقاومتها من أجل أن تنفتح هويتنا . سيتم توسيع أساس  انحرافات 

هذه الظاهرة األخالقية ألنه لم يعد يقوم على افتراضات العقالنية التواصلية ، و لكن عـــــــــــــلى 

 . افتراضات هوية األفراد
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كيد في شكل معقولية وصفية ، هذا االنتقال من التواصل  لقد احتوى  إلى االعتراف على ربح أ

بشكل ملموس و شامل ، تجربتنا األخالقية بدال من النموذج الذي   ذلك ألنه سمح برصد ،

أقل وضوحا   بني على التواصل اللغوي وحده . و لكنه احتوى أيضا رهانا آخر ، هو بدون شك

ي ــ و هنا أيضا يظهر التعارض مـــــع ، لكنه ليس أقل أهمية . يتعلق األمر برهان منهج

هابرماس خصبا . في الواقع ، فإن االستناد إلى نموذج االعتراف ال يمثل فق  توسيعا 

لألساس األنثروبولوجي للظاهرة األخالقية ، إنه بالتحديد رب  للنظرية األخالقية بالتجربة 

هنا مرتب  بالتجربة المعاشة األخالقية للفاعلين كما عاشوها . فمحور النظرية األخالقية 

أكسيل هونيث وضع في مركز نظريته مفهوم   للفاعلين . ذاك هو السبب الذي من أجله أراد

االعتراف شكلت فعال جرحا هوياتيا : إن هوية  الهوية . فالمعاناة التي ارتبطت باختالالت 

.  التي صارت مهددة هي  األفراد أنفسهم ، عندما ال يتم منحهم االعتراف الذي يستحقونه ، 

فوجهة نظر الفيلسوف ال تعمل سوى على تفسير المعيش القبل نظري للفاعل ، بحيث إنه 

طيلة مساره النظري ، فإن الفيلسوف مدعو إلى أال يفقد مطلقا ارتباطه مع األرضية األصلية 

ا من لتجربة الفاعلين . يقوم اإلعداد النظري للفيلسوف على حجة قبل نظرية تم استخالصه

 . تجربة الفاعلين

ليس األمر نفسه في نموذج هابرماس اللغوي ، حيث ال تتطابق وجهة النظر األخالقية ، التي  

مثالية للتواصل ، مع التجربة األخالقية للفاعلين  طورها الفيلسوف في شكل وضعية 

كاختالل أنفسهم . في الواقع ، فإن الفاعلين ال يعيشون بالضرورة الظلم الذي هم ضحاياه 

للتواصل و لكن كظلم على وجه التحديد . مع هابرماس ، فإن وجهة النظر المثالية 

للفيلسوف تجد نفسها إذن في األخير منفصلة عن التجربة المعاشة للفاعلين . نجد هنا فجوة 

منهجية بين المنظر الذي يقيم وجهة نظر أخالقية بغايات نقدية ، و الفاعل الذي يعيش 

القية . غير أن هذا الفجوة بالتحديد هي التي يهدف نموذج االعتراف إلغاءها التجربة األخ

   . موظفا وجهة نظر أخالقية بخصوص ما تتطلبه الهوية المنجزة للفاعلين

، قد تجلى من خالل إخصابه  1990و هكذا فنموذج االعتراف كما تمت صياغته في سنوات 

صار نموذجا حقيقيا داخل العلوم االجتماعية ، في الذي تجاوز بكثير إطاره الفلسفي األصلي ، ف

بإظهاره  .  Amartya Sen منافسة على سبيل المثال مع نموذج القدرات الذي قدمه

الطبيعة األخالقية للنزاعات ، التي تحولت إلى صراعات تحريضية ، و بالضب  من خالل إنكار 

لهوبزية الطويلة التي ال ترى في االعتراف المطلوب ، أراد هونيث أن يتفوق على التقاليد ا

النزاعات سوى صراع من أجل تأكيد الذات و الدفاع عن مصالحها . بتحويل منظوره النقدي 
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نحو ما ظهر له دائما النواة األخالقية للنزاعات ، فإن هونيث قد وضع حقا ، في ما وراء نظرية 

ى عالقة منسجمة و منفتحة على للنزاعات ، قواعد للتحرر ، و التي هدفها هو الوصول أخيرا إل 

 . و المصالحة الذات و اآلخرين داخل عالقات لالعتراف قابلة للتوافق 

 

II    

صحيح ” . الحق قي الحرية ” لقد كنا مجتمعين هنا تقريبا عندما صدر ، أشهرا قليلة ، كتابك 

الحق  الذي ، من خالل قراءتك لفلسفة” أمراض الحرية ” أنه كان قبل ذلك بقليل كتاب 

لكي أبس  ، ” . مؤسسات االعتراف ” لهيغل ، فتح مسارات جديدة باتجاه ما أسميتموه ب 

فلسفتك النقدية ، و المقصود  قدمت أساس  أقول بأنك مع الصراع من أجل االعتراف ، 

التي يجب أن تستند عليها معاييرك المعيارية . األمر الذي أدى في آن   القاعدة االنثربولوجية

كما رأينا ، إلى محافظتكم على الرؤية النقدية العامة لمدرسة فرانكفورت كهدف  واحد ،

، من خالل انخراطكم ” أمراض الحرية ” للنظرية ، و إلى سد الفجوة بين هاذين القطبين مع 

أن  في مسار نظرية العدالة التي يلزمها ، في ما وراء النماذج المعاصرة للعدالة التوزيعية ، 
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موحا لنظرية للمجتمع حيث يبحث األفراد عن انفتاحهم الحر ضمن عالقاتهم تأخذ شكال ط

 .مع اآلخر

، عارضا بشكل نسقي ” الحق في الحرية ” غير أن هذا الهدف سيحققه فعال كتاب 

المؤسسات التي يلزمها أن تسمح ، داخل مجتمعاتنا الديمقراطية ، بانجاز فعلي يمكن من 

د بذلك أن أستبق هنا ، بأي شكل من األشكال ، األطروحات التحقيق الفعلي للذات . ال أو 

التي ستكون موضوع هذه الدروس . ومع ذلك ، أود اإلشارة إلى نقطة عامة تتعلق بالتأويل 

ال يمكن أن يفوته ” لهونيث االعتراف ” الشامل لمؤلف أكسل هونيث . فالقارئ المألوف 

الحق في ” و ” الصراع من أجل االعتراف ” االندهاش من التحول الموضوعاتي الذي حدث بين 

، ألن محور الكتاب األخير لم يكن تشكله من خالل موضوعة االعتراف ، و لكن ” الحرية 

يسير هذا جنبا إلى جنب مع تحول في االهتمام من هيجل    بالضب  من خالل الحرية .

ذلك يظل ثانويا  . غير أن كل  ”فلسفة الحق ”   الشباب إلى هيجل النضج ، و المقصود

كثر خفية و الذي لهذا السبب يحدد ، يبدو لي ، مجموع المسار  . بالمقارنة مع تحول آخر أ

لقد أشرت قبل قليل إلى األهمية المنهجية المرتبطة برب  وجهة النظر النظرية للفيلسوف 

عن بالتجربة المعاشة للفاعلين أنفسهم . بخصوص فلسفة االعتراف فإن المعاناة الناجمة 

تضمن   ، و التي اختالالت االعتراف هي التي تشكل القاعدة التجريبية غير النظرية 

كسيل هونيث هذا  للفيلسوف بأال يفقد أبدا ارتباطه بالتـــــجربة األخالقية للفاعلين . وصف أ

اإلرث قبل النظري للنظرية كعالمة مميزة صنعته مدرسة فرانكفورت ، كما ميزها عن كل 

  . نقدية األخرىالنظريات ال

؟. نرى ” الحق في الحرية ” و لكن ما الذي نراه أو نكتشفه من خالل الصفحات األولى لكتاب 

بأن الفيلسوف أكسيل ، مالحظا تطور المجتمعات الغربية لمدة مائتين و خمسين عاما ، قد 

شك  انتهى من خالل رؤيته الثاقبة ، إلى أن القيمة العليا لتلك المجتمعات كانت بدون

الحرية الفردية ، و أنه بالنظر إليها يلزم إعادة بناء معياري إذا أردنا أن نضمــــن لألفراد اإلمكانية 

المؤسساتية النفتاح حر للذات . من وجهة نظر هونيث األول ، هونيث االعتراف ، فإن 

ية ـ بالنظر القطيعة تبدو شاملة : ذلك أن نقطة االنطالق ، هذه المرة ، لم تعد قاعدة قبل نظر 

إلى أن المعاناة كانت مرتبطة باختالل االعتراف ــ و لكن بتأكيد فلسفي مشتق من تأويل 

للحضارة يهم القيمة العليا التي تحكم مجتمعاتنا . و نتيجة لذلك ، فإن صلة النظرية 

، الهامة جدا داخل تراث مدرسة فرانكفورت ، قد تغيرت كليا : لم تعد تلك الصلة   بالتطبيق
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مضمونة من خالل تجربة الفاعلين كما عاشوها بشكل فردي و لكن من خالل التماسك أو 

االنسجام المفترض للنظرية مع الوصف الذي يقدمه المنظر عن المجتمع . لم يعد المعيش 

نظريا مسبقا ـ أي   القبل نظري للفاعلين هو الذي يضمن التراب  مع النظرية ، ولكن وصفا

أن تتوافق   جتمعاتنا هي الحرية ـ و التي يلزم على النظرية المعياريةأن القيمة العليا لم

معها فيما بعد . لقد انمحت تلك الخاصية القبل نظرية ، التي مثلت عالمة مميزة لمدرسة 

 . فرانكفورت ، لصالح وصف ثقافي للمجتمع بعبارات الحرية

ح ، إذا كانت هناك حقا إذا كان وصف االنتقال من هونيث األول إلى هونيث الثاني صحي

قطيعة منهجية بين هونيث االعتراف و هونيث الحرية ، و إذا كانت هذه القطيعة هي تلك 

التي وصفتها فعال ، فإنه يبدو لي بأن أكسيل هونيث لم يعد أبدا فيلسوفا فرانكفورتيا ـ غير 

رة الشهيرة أن هذا ال يعني بأنه لم يعد فيلسوفا يبحث على تأويل العالم ، بحسب العبا

لماركس . غير أن هذا يعني بأنه إذا أراد أن يظل وفيا لوعد أو ميثاق مدرسة فرانكفورت في 

إمكانية تغيير العالم ، فإنه يلزم القيام بذلك من خالل وسائل أخرى غير تلك التي أوصت بها 

 . مدرسة فرانكفورت

إذا أردنا ” . لحق في الحرية ل” غير أن ذاك هو ما ظهر لي فعال من خالل القراءة المتأنية 

كل أهميته و الذي أثاره هونيث في كتابه ، و إذا   استعادة معنى و حمولة المقصد النقدي في

، في ما وراء القطيعة التي أشرت إليها ،   أردنا أن نفهم الراب  الحقيقي الذي مازال يجمع

و تراث فلسفي آخر ، الذي فلسفة هونيث لالعتراف و فلسفته للحرية ، فإنه يلزم التوجه نح

كثر خفية و لكن بطريقة ليست بأقل رسوخا ، وريثه  . هو أيضا ، أ

؟. يتعلق األمر أساسا بإعادة بناء بأناة كل ” الحق في الحرية ” بماذا يتعلق األمر فعال في 

في كل  باعتبارها مجسدة ،  الممارسات المتعلقة بالذاتية المشتركة ، المرسخة اجتماعيا ، 

ة ، ألمكنة النفتاح الحرية الفردية . أسمى هونيث تلك الممارسات بالمؤسسات ، مانحا مر 

معنى جد موسع لتلك الكلمة ، ألنه يغطي مجموع العالقات الدالة على ذاتية مشتركة ، 

التي تذهب من العالقة الزوجية أو الصداقة إلى مؤسسات الدولة االجتماعية و الديمقراطية ، 

ت األسرية و نظام السوق الرأسمالي . في كل مرة ، يتعلق األمر بإظهار بأنه في ما مرورا بالعالقا

وراء الفهم الذي يمتلكه الفاعلون أنفسهم ، فإن كل واحدة من الممارسات تقتضي في الواقع 

شبكة كاملة من القواعد الضمنية أو المضمرة التي يمتلكها الفاعلون من دون أن يمتلكوا 

رة . و هكذا على سبيل المثال ، داخل العالقات التفاعلية بين األشخاص وعيا بها بالضرو
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كثر من غيرها داخل مجال فوق ـ اجتماعي ،   المرتبطة بالصداقة ، لدينا االنطباع بأنها تندرج أ

واحد من المشاركين في المقابل مفترض فيه امتالك ضمنيا مجموعة من القواعد   كل

نين ثقتهم المتبادلة ، القواعد التي تشكل من أجل من خاللها تتب  المشتركة التي

بشكل عام ، فإن ما أبرزه هونيث هو أنه داخل كل واحد من مجاالت العمل  مؤسسة .   ذلك

التي تم النظر فيها ، بما في ذلك مجال السوق حيث يبدو أن القاعدة الوحيدة للسوق هي 

قواعد المشتركة المعترف بها الربح الفردي ، فإن هونيث كشف عن األسس المدفونة لل

ضمنا ، و التي هي الشرط األساسي الشتغال النظام . فالسوق بالضب  ال تشتغل إذا لم 

تكن العالقات التعاقدية التي تميزها مرتبطة و مسبوقة بشبكة من القواعد غير التعاقدية 

 . ببساطة ممكنة  التي تجعلها

 

الواقع ، إلى تراث فلسفي قوي ، الذي منحه بال ينضم هونيث ، في  بهذا النوع من التحليالت 

فلسفية  . أقصد بذلك كل الحركات الفكرية التي امتزجت بتقاليد  شك مظهرا جديدا 

كل   ، مع بداية القرن األخير ،  ذات أصول مختلفة ، و التي أبرزت بأناة  متنوعة ،

المتبصرة التي اقتضتها  لخلفية الممارسات غير بطريقتها الخاصة المضمون الدفين  واحدة 

يمتد هذا على سبيل المثال من البراغماتية األمريكية إلى  أعمالنا األقل ألفة . 
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بفلسفة الروح  غادامير ، مرورا  هوسرل ، ثم من شوتز الى تأويلية  فينومونولوجية 

 . في ما بعد مع مفكرين مختلفين مثل حايك أو سورل لفيتجنشتاين الثاني ، لتمتد و تتوسع 

بالنسبة لكل هؤالء المؤلفين الذين تجاهلوا بعضهم البعض ، كان األمر ، في كل مرة ، يتعلق  

تتجذر كل واحدة من أنشطتنا  بتسلي  الضوء على هذا الفعل الفلسفي األساسي حيث 

المتبصرة داخل طبقة من المعرفة القبل تأملية التي يمتلكها كل واحد منا حدسيا . أقل 

رفية ، أقل أحكامنا و أقل أفعالنا تقتضي ، كشرط ضروري لها ، ممارسة عدد عملياتنا المع

من القواعد التي نجهلها و التي مع ذلك هي حاضرة في العقل . لقد كانت في الواقع أحد 

كتشاف هذه الجزيرة المتخيلة ، التي ما   اإلنجازات الفلسفية العظيمة في القرن العشرين ا

 .  بالكامل إلى اليومتزال مصادرها غير مستغلة 

. مع   كأولوية” الحق في الحرية ” فمن هذا التراث في رأيي يشارك كتاب  و مع ذلك 

كسيل هونيث :   ، و المقصود  بالمقابل ، وجود اختالف جوهري ، الذي يبرز كل أصالة مسار أ

ناء افتراضات ، ولكن بب ال يتعلق هنا ببناء مضمرات عملياتنا العقلية أو المعرفية  أن األمر 

عملية وأخالقية التي هي ضرورية لممارسة حقيقية لحريتنا . ولكن ، ما الذي يلزم ، في ما 

ــ ذاك هو  وراء ما يدركه األفراد ، لكي تتمكن الذوات حقيقة من ممارسة حريتها الفردية 

ل مرة ، السؤال الذي يخترق من جهة إلى أخرى كتاب هونيث األخير . واإلجابة هي : يلزم في ك

،  أي في كل مجال من مجاالت العمل التي تم النظر فيها ، وجود عالقات اعتراف متبادلة 

مجسدة في ممارسات لها مرجعية تم دائما قبولها من قبل المشاركين في التفاعل ، لكنهم 

ليسوا على وعي بها . فالحرية الفردية في ممارستها الفعلية كانت دائما مشروطة بعالقات 

                   . راف المتبادل الـــــتي تجعلها فق  ممكنة االعت

وهذا ما يفسر الوضع الجديد لالعتراف في هذا الجزء الثاني من عمل هونيث ، كما سيبرز 

التي تعمل كرافعة  عالقته بفلسفة الحرية : لم يعد االعتراف أبدا هو المرحلة القبل نظرية 

الخلفية األخالقية المدفونة التي تحدد ، بال علم الفاعلين ،  لتطوير النظرية النقدية ، و لكن

المجال األكثر خصوصية لحميميتهم . بهذا المعنى   ممارسة حريتهم الفردية ، بما في ذلك

أساسا بهذه الفلسفة المرجعية التي وسمت تطورا كبيرا في ” الحق في الحرية ” شارك كتاب 

أمامنا داخل معنى غير معرفي و لكن أخالقي ـ و  تابعها  فلسفة القرن األخير ، و أن هونيث قد

منحتنا القيمة   ”الحق في الحرية ” كتاب   هنا كل األهمية للفلسفة االجتماعية ، و التي مع

  .  المثلى
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كسيل هونيث  نستطيع القول ، لكي نلخص هذا المسار الفلسفي ، بأنه يمكن قراءة عمل أ

”  قاعدة ” ، انفصال إزاء مشروع هابرماس ، محاوال توسيع  تحت عالمة انفصال مزدوج : أوال

النظرية األخالقية باتجاه انثربولوجية االعتراف بدال من حصرها في تداولية التواصل . ثانيا ، 

انفصال إزاء مدرسة فرانكفورت نفسها ، مستبدال التجربة القبل نظرية للفاعلين االجتماعيين 

الحرية المسجلة في  المعيارية للخلفية المطلوبة من قبل وعود  بإعادة بناء نظرية للمتطلبات

 . فاتحة كل ديمقراطياتنا الغربية المعاصرة

أخيرا و بغض النظر عن فرضيات القراءة ، فإنني و باسم الجميع أشكر السيد أكسيل  

رنة هونيث على حضوره معنا داخل هذا المجال الفرانكفوني الذي هو أقل ألفة بالنسبة له مقا

كثر امتنانا و عرفانا لكم مع المجال االنجلو ساكسوني   . ــ و لذلك فنحن أ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهامش

 ” البحوث بأوروبا الجامعة الكاثوليكية بلوفان ببلجيكا . المعهد العالي للفلسفة و مركز ” مارك هينيداي  (1)

تفترض العقلنة و هذه تستدعي معقولية تستند إلى معايير . ففوضى الزمن  فعملية التحديث مثال ( ” 2)

الحديث و انحرافات العقل و العالقات و تعويم المجال العمومي ، كل هذا يشترط عند هابرماس ، أخالقا 

بالتداوليات الكلية حيث التبادل المتكافئ و مواجهة الحجة بالحجة و القدرة تواصلية تعتمد على ما أسماه 

 . ” على تبرير أي ادعاء للصالحية ألجل خلق سياق تواصلي يتيح فرص التفاهم
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 مطلب إلى الهيمنة ثقافة من الفرد

 الفلسفي الخطاب في االعتراف

 رالمعاص
 

 

 

 تونس –   سارة دبوسي

 

 

ال نهدف في هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الثقافة على وجه العموم وال المقابلة بين مختلف 

اإلقتصاد  “ أشكالها، وإنما سنسعى إلى النظر فيها من منظور ماكس فيبر إنطالقا من كتابه

، هذا باإلضافة إلى [1]“والمجتمع، اإلقتصاد واألنظمة االجتماعية والقوى المخلفات، السيادة

محاولتنا رب  هذا المفهوم بمفهوم االعتراف وذلك لما لهما من اتصال وثيق في المجال 

سوسيولوجيا ماكس فيبر والفلسفة االجتماعية   الفعلي لألفراد لذلك سنحاول الجمع بين

 .ألكسل هونيت

فال يدعي عملنا تقديم دراسة ضافية أو مفصلة لقضية الفرد المعاصر ضمن أفق تخيم عليه 

الهيمنة والقوة وطوقه لالعتراف به كذات حرة ومريدة في آن، ال لصعوبة الرب  بين هذه  ثقافة

المصطلحات المكونة للعنوان الذي وسمنا به عملنا فحسب، بل ألننا نطرق موضوعا مازالت 

خيوطه تنسج في الواقع الفعلي لألفراد. ولذلك فإن إشكال الفرد بين المآزق الثقافي للهيمنة 

البته باالعتراف ليس موضوع راهنا للدراسة والبحث فحسب، بل إنه يتعدى وضرورة مط

ذلك بكثير باعتبار أنه يمثل سياق اجتماعي وأخالقي وسياسي بإمتياز، لذلك يدفعنا إلى 

https://couua.com/2019/03/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1/#_ftn1
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أي مهمة للفلسفة المعاصرة إزاء ما يتعرض له الفرد من ظلم   التساؤل على الدوام:

وف أن يلعبه داخل المجتمعات التي تعاني من وقهر؟وما الدور الذي يجب على الفيلس

 االزدراء والظلم وقهر الحريات الفردية؟

هو   الفلسفي ومطالبته باالعتراف ما يحفزنا على تناول قضية الفرد ضمن الخطاب   لعل

نقيضه المتحقق عمليا وما يحمله في ثناياه من ظلم وحيف وعدوان مالزمان لطبيعته. 

اقع الفرد المعاصر يحتم علينا العودة إلى العديد من المرجعيات ولذلك فإن التفكير في و

الفكرية الكبرى شأن هيغل وماركس ، ولكنننا سنقتصر على التصور السوسيولوجي لمفهوم 

السيادة لدى ماكس فيبر وذلك نظرا للطبيعة البشرية الميالة بالطبع إلى إرادة سيطرة األنا 

 .على اآلخر

بما ” للسيادة“ه المذكور آنفا قد أسس عبره لمفهوم اجتماعي صريح فما طرحه فيبر في كتاب 

هي نم  من السلطة أو الحكم الذي ال يخضع إلى اإلكراه أو القوة أو العنف فحسب بل “

يفترض أن تكون العالقة بين الحاكم والمحكوم تتسم بالشرعية وأن األسباب التي تتحكم 

، كما ذكر ذلك  [2]”واالنبهار والنفوذ والخوف فيها متعددة مثل المنفعة والعرف والطاعة

ناقله إلى العربية األستاذ محمد التركي في مقدمة المترجم. ويمثل فيبر أول عالم اجتماع 

صاغ نظرية صريحة للسيادة ونزلها في إطارها السياسي واالجتماعي الراهن. وبذلك تعتبر 

سى فيبر أهم دعائمها األساسية من التي أر  السيادة من بين أهم المفاهيم السوسيولوجية 

خالل عنصري القهر والظلم، هذا وقد حصر تعريفها في ثالثة نماذج أساسية تمثلت في 

التقليدية والسيادة الكاريزماتية. وقد سعى للتعبير عن  السيادة البيروقراطية والسيادة 

الحكم وكذلك دالالت هذا المفهوم المتعددة إلى استحضار عبارات الهيمنة والسيطرة و

العنف واإلكراه المصاحبان للفعل السياسي وهذا ما فسره بثقافة الهيمنة أي 

 .صاحب النفوذ على المستضعفين الذين ال نفوذ وال جاه لهم  هيمنة 

وبذلك تبين من خالل تعريف فيبر للسيادة في مفهومها العام بما هي عنصر أساسي ضمن 

قها على أرض الواقع هما اللذان يجعالن من فعل الفعل الجماعي أن وجودها وكيفية تطبي

الجمعنة ظاهرة اجتماعية معقلنة مؤكدا في ذلك على أن وجودها لدى أصحاب النفوذ 

االقتصادي سواء كان ذلك في الماضي أم في الحاضر فإن لهم دورا حاسما في بس  النفوذ 

ل الصناعية الرأسمالية والتسل  على اآلخرين متخذا في ذلك من النظام اإلقطاعي والمعام

أمثلة على ما يقول باعتبار أن الثقافة من منظوره تمثل أداة إيديولوجية تستعملها الطبقة 

 .المهيمنة لبس  نفوذها على الطبقة العمالية المستضعفة

https://couua.com/2019/03/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1/#_ftn2
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ففيبر قد أتانا بظاهرة سياسية وفسرها لنا بأدوات اقتصادية ربما من أجل التعبير عن 

العشرين وما يعانيه الفرد آنذاك من ظلم وقهر وعنف تحت لواء ثقافة إحراجات لحظة القرن 

الهيمنة التي يسلطها أصحاب النفوذ على الضعفاء من العمال وباقي أفراد المجتمع الذين ال 

حينما أعلن بأنه وضع  بول سيبيك نفوذ لهم. وهذا ما أعلن عنه بنفسه في إحدى رسائله إلى

ة والسيادة باعتبار أن دراسته للسيادة كانت شاملة لمختلف علما سوسيولوجيا شامال للدول

شرائح المجتمع. وربما هذا ما جعله يتميز عن معاصريه من رجال القانون والمؤرخين 

فالحدود بين الحقب والبلدان والحضارات تبدو ” وعلماء االجتماع الذين اهتموا بهذا اإلشكال.

يبر يواجهنا هنا كعالمة يقودنا باهتمام متناسق وباختصار: فإن ماكس ف –كأنها غير موجودة 

وثقة تامة عبر تاريخ العالم وينظر في األثناء في ظاهرة مركزية من حياة اإلنسان الجماعية 

 .[3]”وهي: السيادة

اإلقتصاد والمجتمع، اإلقتصاد واألنظمة االجتماعية والقوى المخلفات، “ وتتمثل قيمة نص

ة في دراسة جل أشكال الجماعات الكبرى سواء االجتماعية أو في كونه محاولة جاد ”السيادة

https://couua.com/2019/03/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1/#_ftn3
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االقتصادية أو العرقية وبذلك تمكن من وضع مفهوم سوسيولوجي جديد وغير معهود كفيال 

 .باستيعاب جل إحراجات المرحلة التي تمر بها إنسانية الحداثة

تفسير كيفية تطور هذا وقد حاول فيبر عبر كتابه سالف الذكر وانطالقا من مفهوم السيادة 

المجتمع تحت سيادة ما في مرحلة معينة، لذلك نجده يقحم هذا المفهوم من أجل شرح 

كثر في القرن  وتفسير ثقافة الهيمنة والسيطرة التي سادت في عصره وربما تطورت أساليبها أ

كثر اإلشكاالت التي تعيق نسق تطور  الواحد والعشرين وصارت بذلك ثقافة الهيمنة من أ

ياة الناجحة لدى األفراد لذلك صار مطلب االعتراف حاجة إنسانية مالزمة لوجود الفرد الح

عينه. خاصة أمام ما شهدته اإلنسانية منذ فترة الحداثة وصوال إلى اللحظة الراهنة من 

انتهاكات وتشوهات هزت كيانها وضربت استقرارها على مختلف األصعدة والمجاالت، مما 

 .حاسمة تكفل العيش السلمي لألفراد والجماعات استدعى البحث عن حلول

ومعلوم أن اإلرث السوسيولوجي الذي تركه فيبر قد أثر في مجاالت فكرية عديدة، لذلك ال 

يمكننا أن نتجاوزه أو نظعه في طي النسيان ألنه من غير الممكن أن نشتغل في حقل 

ماكس فيبر التي جاءت  أن نتقاطع مع سوسيولوجيا  الفلسفة االجتماعية المعاصرة دون

على مفاهيم عدة وخاصة مفهوم السيادة وما حمله في طياته من إرادة للهيمنة والسيطرة 

وما تبعهما من ثقافة القوة التي وسمت القرن العشرين وبذلك شكلت هذه السوسيولوجيا 

 .مصدرا خصبا للعديد من المفكرين والمدارس الفكرية التي تلت فكر ماكس فيبر

يدعونا إلى الجمع بين سوسيولوجيا ماكس فيبر والفلسفة االجتماعية التي شق  وهذا ما

ضمنها أكسل هونيت طريقه نحو مزيد البحث في الواقع اإلنساني المعيش، وهذا من أجل 

كشف ما هو خيوط الوصل التي شدت هونيت لفكر فيبرمن جهة، ومن جهة ثانية من أجل 

كثر في إشكال الهيمنة وتطوره عبر التاريخ وذلك لما يحمله هذا المفهوم في ثناياه  الغوص أ

 .من جشع وتملق اإلنسان على اإلنسان

ومن هنا سنتجه مع أكسل هونيت جهة البحث في عمق أعماق الفلسفة السياسية 

انطالقا من براديغم االعتراف الذي أراد به مجابهة قضايا الراهن االجتماعي   واالجتماعية

 .جتمعات المعاصرةالكائن داخل فضاء الم

ومن أجل تجاوز أفق الهيمنة الذي خيم على فضاء المجتمعات المعاصرة والتي باتت  

شبيهة بحالة الطبيعة التي تكلم عنها فالسفة العقد االجتماعي، تحتم على الفلسفة 

كثر مما سبق بأفق العيش المشترك ما بين الذوات. وبذلك  االجتماعية المعاصرة االهتمام أ
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المراهنة على براديغم االعتراف الذي شكل العنوان األساسي للمرحلة الراهنة   بد منكان ال

 .لإلنسانية المعاصرة

حجر الزاوية التي شيد على منوالها مشروعه الفلسفي   هذا وقد شكل مفهوم االعتراف معه

الطموح وذلك إليمانه العميق بأهمية حضور مطلب االعتراف في بعده المحلي والكوني 

الشكل الذي يتناغم مع المطالب اإلنسانية المنادية بالحرية والعدالة والديمقراطية وب

 .والمساواة الفعلية في صلب الفضاء العمومي لألفراد

وال يهتم مبحثنا هنا بدراسة هونيت للواقع الراهن للمجتمعات المعاصرة من جهة ما ما 

وما ترتب عنها من معاناة واسعة  ترتب عن فترة الحداثة فحسب، وإنما بتناوله لمخلفاتها

النطاق داخل فضاء هذه المجتمعات التي صار العيش فيها صعبا ومليئا باإلخالالت المرضية 

 .والتشوهات االجتماعية كما تبدت بعيونه

 

هذا وتبدو حاجة اإلنسانية المعاصرة إلى االعتراف جد ملحة وذلك لتعقد األفق السياسي 

الفرد المعاصر لذلك حاجته لمطلب االعتراف تضاهي مطلب  واالجتماعي الذي يحيا ضمنه

الحياة عينه، وذلك لما بات يعانيه من توترات على أصعدة مختلفة زادها الوضع العالمي 

الراهن حدة خاصة أمام تزايد التوترات العالمية كالحروب. لذلك راهن هونيت على ضرورة 

ستطيع الذات بلوغ أفق العيش السلمي المطالبة باالعتراف كمخرج أساسي انطالقا منه ت

عمل هونيت في مجمل بحوثه الفلسفية على تأكيد أهمية هذا   إلى جانب األخر. وبذلك

النموذج الفكري في حياة األفراد والجماعات وذلك لما يؤمنه من حقوق لفاقديها وذلك إيمانا 

رد المعاصر في شتي منه بضرورة التصدى لواقع القهر والظلم وبالتالي معالجة واقع الف

 .ضروبه التعيسة واإلرتقاء به من بوتقة االزدراء والظلم
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ومعلوم أن مطلب االعتراف الذي شيده هونيت قد كان ذو بعد إنساني كوني سعى من خالله 

إلى بناء مجتمع العدل الذي تسوده حياة ناجحة وجيدة بين أفراده ومجموعاته   صاحبه

لحياة المشوهة بالعديد من الباثولوجيات االجتماعية التي لتكون بمثابة البديل الوجودي ل

فرضتها جملة من العوامل الداخلية والخارجية على وجه الخصوص.وكذلك من أجل تجاوز 

صور الهيمنة القديمة التي على أساسها تكون السيادة والحكم للقوى على الضعيف. وهذا 

كده ضمن  فالتمييز الذي أدخلته قد “، دية جديدةمجتمع االحتقار: نحو نظرية نق كتابه ما أ

يكون تعسفيا. أوال أميز تحليالت المجتمع في كليتها المعيارية ضمن فكرة وجود نظام 

 .[4]”اجتماعي عادل أو باألحرى في البحث عن كيفية تجسيد الذات الناجحة

أجل  ومن أجل تجاوز مجتمع االحتقار والظلم فقد ذهب هونيت في كتابه العمد الصراع من 

االعتراف إلى دمج مفهوم المقاومة االجتماعية إلى جانب مفهوم االعتراف وبالتالي إلى تعايش 

االزوج المفهومي اعتراف مقاومة معا، مؤكدا أنه يجب على الذات المعاصرة أن تتصدى 

لجل أشكال الظلم والقهر التي تعترضها داخل فضاء العيش الذي تنتمي إليه بالمقاومة 

مباشر لجل هذه التوترات ويستحضر في ذلك ما كتبه كارل ماركس عن الحركات والتصدى ال

العمالية وسعيها نحو تحقيق كرامتها التي أهنت من قبل أرباب العمل وكذلك ما ذهب إليه 

جورج صورال في حديثه عن العمل النقابي والبحث عن الشرف ضمن فضاء المجتمع 

 .الفرنسي

جتماعي الذي حدق بالفرد المعاصر فقد عمد هونيت إلى وضمن مجمل حديثه عن الظلم اال 

تناول هذا اإلشكال من الزاوية الثقافية حينما تكلم عن آليات الهيمنة العمياء التي انتابت 

المجال الثقافي حينما تكلم عن الحرمان الثقافي وما تبعه من نبذ مأتاه اللون والجنس واللغة 

المقاومة الذي ينخرط ضمنه األفراد من أجل  وللتصدى لذلك راهن هونيت على ضرورة

ة علنية ضمن كتابه مجتمع -حاجتهم الطبيعة لالعتراف. وقد عالج هذا اإلحراج بصف

من خالل حديثه عن عن الفردانية المؤسيسة وما تضمنته   االحتقار: نحو نظرية نقدية جديدة،

رمزية والداللية لبعض من آليات رقابة اجتماعية تبدت من خالل الحد من التعبيرات ال

الطبقات المحرومة والمنبوذة من دائرة المجال الثقافي. وهذا ما يذكرنا بإشكال الفردانية 

الذي تناوله ماكس فيبر بالدرس من قبله والذي تطرق ضمنه إلى القول بأن الذات الحديثة 

قبل  صارت تعيش داخل أفق قوامه اإلكراه والقوة والكسب أي أن هذه الذات هدرت من

 .النظام الرأسمالي ودعوته المتواصلة إلى افنتصاب الفردي والخروج من أفق الجمعنة
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وضمن هذا المبحث فقد عمل هونيت على ضرورة انتشال الذات المعاصرة من هذا األفق 

المليء بالحرمان والنبذ والمعاناة الذي تشرعه مجموعة إنسانية تجاها مجموعة أخرى من 

كات جماعية تطالب  بني جنسها، وهذا ما يفضي بتلك المجموعة إلى االنخراط في حرا

 .ذلك لما يمثله االعتراف من ضرورة حياتية قصوىباالعتراف بها بصيغة علنية و 

ومن هذا المنظور رأى هونيت أن حاجة اإلنسان الطبيعية لالعتراف به باعتباره ذاتا فاعلة في 

الوجود تظل مطلبا أساسيا ال يجب التغاضي عنه أو إخراجه من دائرة المطالب الحياتية 

 .في الوجود األساسية التي بناء عليها يستطيع أن يثبت كيانها

كد هونيت على ضرورة حضور االعتراف داخل األفق اإلنساني لألفراد وذلك لما له  هذا وقد أ

من أهمية تتجلى خاصة من خالل توطيده للعالقات بين األفراد وإلغائه لكل ما يعيق صفو 

ك ده من الحياة الجيدة لألفراد أي لجل التجاوزات الدافعة بهم نحو الصراع واإلقتتال وهذا ما أ

 .عبر مجموع كتبه وأبحاثه  خالل مساره الفكري المفتوح

وكما راهن على ضرورة حضور عنصر االعتراف داخل هذه المجتمعات وذلك باعتباره يمثل 

الحل األنسب لمعالجة قضايا الفرد المعاصر هذا باإلضافة إلى أنه يلعب دورا رياديا في توطيد 

ل في اآلن ذاته على تجاوز جل التشوهات االجتماعية العالقات التذاوتية بين األفراد ويعم

المحدقة بحياة األفراد. لذلك سعى هونيت إلى البحث عن عالقات تواصل قوامها االعتراف 

المعياري المتبادل بين الذوات وذلك لما له من أهمية بالغة تكمن خلف التفكير في كيفية 

التماسك االجتماعي الذي ينزع  يحكمه  إيجاد حلول لواقع الفرد المعاصر وإرساء أفق جديد

 .إلى الخروج من الفوضى التي تكتنف هذه المجتمعات المعاصرة

هذا وقد تبين أيضا أن نظرية هونيت في االعتراف قد لعبت دورا هاما في تحليل الواقائع 

االجتماعية الراهنة للمجتمعات المعاصرة وكما عملت أيضا من الناحية المعيارية على 

أفق قوامه االعتراف المعياري المتبادل بين الذوات، وذلك لما يلعبه من أهمية  تأسيس

بالغة ضمن أفق األحداث اليومية لكل الذوات سواء المتصاهرة أو المتناحرة. لذلك يرى 

ضرورة تجسيده ما بين الذوات والمجموعات حتى يكون التفاعل ما بينهم ممكنا ال قائم 

 .على االزدراء والرفض

ا هذا ما يجعل منه حاجة إنسانية حياتية وذلك لما تضمنه من مقاييس اجتماعية، وربم

أخالقية وقانونية تكفل تعايش الذات مع اآلخر بشكل إيجابي، وهذا ما يؤسس لتجاوز واقع 
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اإلنغالق على الذات وبالتالي البحث عن اإلندماج والتفاعل المعياري بين الذوات وذلك ال 

ا يكون االعتراف قائما بضروبه الثالث المتمثلة في الحب وما يترتب عنه يكون ممكنا إال حينم

من ثقة في النفس واالحترام النابع من صميم االعتراف القانوني والتضامن الصادر عن 

 .االعتراف االجتماعي

فيبر أزمة الثقافة الحديثة واتبع خطاه أكسل هونيت في العديد من ماكس لقد شخص 

شخيصهما في انتشار عدة أمراض اجتماعية شوهت واقع العيش كتاباته ويتمحور ت

المشترك لألفراد وزيفت القيم السامية للحياة. ومعلوم أن المشكل الذي أثاره ماكس فيبر 

فحسب بل نجده يتعدى إلى القرن الذي تاله ليكون بذلك ال يتعلق بإنسان القرن العشرين 

ك من اهتمام الحقيه من الفالسفة بهذا مشكل كوكبي مستمر في الزمن، وال أدل على ذل

 .اإلشكال المعقد ولنا في أعمال هونيت ما يؤكد ذلك

 

وتماشيا مع البواعث واألهداف التي شكلت خيطا ناظما لمباحث الفلسفة االجتماعية، ومن 

خالل نظرية االعتراف بصفة خاصة فقد عمل هونيت على تطوير مبحث الفلسفة االجتماعية 

ا بالشكل الذي يتماشي وقضايا الفرد المعاصر من جهة، ومع الصورة وتنويع رهاناته

 .المعقدة التي باتت تسم المجتمعات المعاصرة من جهة ثانية

فإذا كانت نظرية هونيت في االعتراف تسعى إلى جعل الفضاء العمومي لألفراد فضاء رحبا 

بالنجاح والرقي، أوليس وضع  قوامه االعتراف المعياري بين األفراد وبالتالي تتسم فيه الحياة
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البشرية الحالي في أمس الحاجة إلى تنزيل مثل هذه النظرية إلى واقع الممارسة الفعلية بين 

الذوات خاصة أمام تزايد حدة التوترات العالمية كالحروب واإلرهاب؟ ألسنا بحاجة ماسة إلى 

 ي لألفراد؟الفعل  نظرية االعتراف التي من شأنها أن ترتب الواقع ااإلنساني
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  ل هونيثيمقابلة مع أكس

 

 

  االعتراف طلب

 دائًما مبرر غير
 

 
 

  هالبم كاترين حاورته
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 مرسلي لعرج
 

 
 

 

 االعتراف؟ طلبات عن التعبير يجري أين االجتماعية النطايات هي ما

 

في المجتمعات الحديثة، يمكننا تمييز ثالثة نطاقات تقدير تلعب دوًرا مهًما في فهم ممارساتنا 

الحميمي، مبدأ المساواة في نطاق القانون، وحياتنا االجتماعية. مبدأ الحب في النطاق 

وإنجازات الفرد، لالعتراف بمساهمتنا في نطاق اإلنتاج )المؤطر أدناه(. تشكل هذه المبادئ، 

إذا جاز التعبير، قواعد حياتنا االجتماعية. حقيقة هناك إنكار لالعتراف عندما ينتهك على 

 .األقل واحد من هذه المبادئ الثالثة

 

 في أنه تعتقد أال مبررة؟ غير اعتراف طلبات هناك تكون أن يمكن أال

 تالعبات؟ أو إساءات هناك تكون األحيان بعض

 

نعم بالطبع، سواء من أولئك الذين يطلبون االعتراف أو ممن يقدمونه. يستخدم مصطلح 

اليوم بمعناه الواسع، حتى أنه أصبح كلمة شائعة وطنانة. نصادف أحيانًا ” االعتراف“
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هووسين بفكرة عدم االعتراف بهم. يجب أن نكون حذرين في التحليل وأن نتساءل أشخاًصا م

 .دائًما إلى أي مدى مشاعر االزدراء أو اإلذالل هذه لها أساس

خالفا لذلك، ال ينبغي اعتبار بعض أشكال االعتراف أصيلة. في بعض األحيان تكون هناك 

باالعتراف بشخص أو مجموعة من  نرغب فق  في إعطاء الشعور أدوتة )تالعب(. يمكن أن 

 .األشخاص دون أن يكون هذا هو واقع الحال بالفعل

إن طلب االعتراف له ما يبرره عندما يحيل إلى مبادئ معيارية معينة. جميع المجتمعات 

تقوم على مثل هذه المبادئ، مقبولة، ممأسسة وبالتالي ممارسة. هي التي تسمح بإدماج 

 .حدد نطاقات معينة حيث ينتظر الناس االعتراف بهم فيهاكميونات اجتماعية. إنها ت
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 عملية في تقدماً  المجتمعات تاريخ في نقرأ أن يمكننا هل حسبكم

 االعتراف؟

 

هذا سؤال صعب، نعم، أعتقد أنه منذ تأسيس المجتمع الحديث وإضفاء الطابع المؤسسي 

اك تقدًما بمعنى أن على بعض المبادئ المعيارية لالعتراف،بحيث يمكننا مالحظة أن هن

 .هناك تفسيرات وتطبيقات متزايدة المتطلبات

منذ مأسسة مبدأ  والمثال األكثر وضوحا لذلك هو النطاق القانوني: يمكننا مالحظة أنه 

المساواة في االحترام، على األقل ، منذ الثورة الفرنسية، حدثت صراعات مستمرة من الفئات 

ة عن هذا المبدأ المعياري. ما معنى احترام الجميع بشكل االجتماعية لتحديد اآلثار المترتب

قانوني؟ في البداية، على سبيل المثال ، جرى استبعاد النساء، ، بشكل منهجي من هذه 

المساواة القانونية، لذلك نشبت صراعات مستمرة من جهات مختلفة للمطالبة بحق النساء 

إلى إدراج مجموعات أخرى من غير في أن يشملهن هذا المبدأ. وقد أدت هذه النضاالت 

النساء ، بل وأدت أيًضا إلى ظهور أشكال جديدة من الحقوق ، والتي نعتقد أنها مشروطة 

أيًضا بمبدأ احترام القانون. وبالتالي، نعتقد أن االعتراف بالمساواة القانونية يؤدي إلى تأكيد 

ن لدينا أيضا حقوق اجتماعية، حق كل فرد في المشاركة في اختيار أولئك الذين يحكمون. ولك

ألنه في العملية التاريخية، صراع مجموعات معينة كان قادًرا على إقناع المجتمع بأن هناك 

 .ظروًفا اجتماعية تمكننا من القدرة على االستفادة من هذه الحقوق المتساوية

 

 المتبادل؟ الحب يعني ماذا الحميمية. نطاق في الشيء نفس إنه

  

وضع نعتقد فيه أن الحب المتبادل في عالقة ينطوي على مشاركة المهام اليوم، نحن في 

كثر تطلًبا لما يشمله الحب والرعاية المتبادلة. في النهاية، وعلى  المنزلية. إنها نتيجة لفهم أ

 .(…) الرغم من االنقطاعات، والعقبات، على ما أعتقد، هناك بعض التقدم
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 أم االعتراف، شروط ضمان فيه يمكن مجتمع في نأمل أن يمكننا هل

 ضبطوية؟ فكرة إليه، الوصول يمكن ال أفق أنها

 

أنا أعتبرها فكرة ضبطوية ال يمكننا االستغناء عنها، لكنني أعتقد أنه في التاريخ ليس هناك 

بطريقة ما، من )…( مجتمع أين يمكنك القول إن النضاالت فيه من أجل االعتراف قد انتهت. 

ننا نستطيع دائًما التجادل بأن جوانب معينة من شخصيتنا لم المستحيل حصول الرضا أل

 .ُتحترم

 الثالثة االعتراف مبادئ
 

 تتوافق والتي الحديثة، مجتمعاتنا في لالعتراف مبادئ ثالثة هونث أكسل يميز
 .المختلفة الثالث االجتماعية النطاقات مع

 عالقات جميع هنا يعني المباالتية( )أو الحب األلفة. نطاق في الحب مبدأ• 
 الثقة يكتسبوا أن للجميع يمكن الحب تجربة بفضل ،األسرية. المودة،الحبية

 والتي للتعلق، النفسية النظريات على خاص بشكل يعتمد أ.هونيث بالنفس.
 .واالستقاللية الشخصية الهوية بناء في األم مع العالقة أهمية تظهر

 يجب الذاتية، بالقيمة شعور على الحصول أجل من المجتمع. في التضامن مبدأ• 
 تقديم خالل من للمجتمع، مفيدون أنهم العمل، في وخاصة الجميع، يشعر أن

 .مساهماتهم
 لديهم بأن الجميع يشعر أن يجب القانونية. العالقات نطاق في المساواة مبدأ• 

 باحترام الشعور تنمية أجل من اآلخرون األفراد بها يتمتع التي الحقوق نفس
 .الذات

 

 La demande de reconnaissance n’est pas toujours justifiée » 

Entretien avec Axel Honneth Propos recueillis par Catherine 

Halpern Janvier 2016 Revue Sciences HUMAINES 
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 أشياء   الصيرورة في
 

 

 سوثر جنسن أجراها
 

 

 ترجمة: هشام عمر النور
 

 

 

 
 حاور بألمانيا، فرانكفورت في جوتة جامعة في م2013 عام من سبتمبر من الثالث في

 للبحث فرانكفورت معهد مدير هونث أكسل بالتيبوس مجلة عن نيابة سوثر جنسن

 من الثالث الجيل ممثلي أهم أحد وهو والمقاالت، الكتب من العديد ومؤلف االجتماعي

 أو التشيؤ، مشكلة على المحاورة ركزت النقدية. النظرية أو انكفورتفر مدرسة مفكري

 موضوعة التشيؤ للتغيير. قابلة غير طبيعة لها ثابتة كأشياء للظهور التحول عمليات ميل

 .2005 عام في ببيركلي تانر بمحاضرات يعرف فيما ألقاها التي هونث كتابات من للعديد

: New Idea Old an at Look New A) كتاب في جمعها تم المحاضرات هذه
 2012). USA, Press University Oxford York:لهذه محررا   نصا   يلي فيما 

 .المحاورة
 

 



 

 69 

 تحليل أن ناقشت م،2005 عام في تانر محاضرات سلسلة في : سوثر جنسن

 وصفه في وبالذات إشكالية، نفسه هو التشيؤ لمشكلة الماركسي لوكاش جورج

 المحاضرة أنهيت العاملة. الطبقة إلى المستلبة جتماعيةاال العالقات لتجاوز

 إلى تؤدي التي االجتماعية الممارسات من مجموعات هنالك أن على بالتأكيد

 اجتماعية حركة أو طبقة، أو واحدة، مجموعة من هناك وليس التشيؤ، سلوك

 حال، ةأي على المتشيئة. االجتماعية العالقات إزالة أمر وحدها لها يوكل أن يمكن

 هو التشيؤ نقد أن ترى هل اليسار. يخص مفهوما   تاريخيا   التشيؤ أصبح لقد

 كان إذا باليسار، التشيؤ خطاب في مساهمتك ترتبط وكيف يساري؟ أمر بالضرورة

 فعال ؟ ارتباط هنالك

 

هذا سؤال مدهش، ما كان يخطر لي أن أفكر فيه، ولذلك فإن إجابتي ستكون   :أكسل هونث

غير مخط  لها. ال أعتقد أن المفاهيم تنتمي إلى أية مجموعة أو جماعة سياسية  بدرجة كبيرة

بها المفاهيم في بحث شيء ما أو رؤية شيء جديد يجب أن محددة. الدرجة التي تساعدنا 

المعنى، ال المجتمع. لهذا، وفقاً لهذا تؤخذ كأداة متاحة من حيث اإلمكان ألي شخص في 

كثر من ذلك، من ناحية تاريخ األفكار، أعتقد أن التشيؤ بطريقة تل قائية مفهوماً يسارياً. بل أ

لست متأكداً حتى من أن التشيؤ مفهوم طوره اليساريون فق . على سبيل المثال، فكر 

المفكر الفرنسي الماركسي لوسيان غولدمان في عرض التشابهات بين طريقتي لوكاش 

تشير إلى أنه أصالً تم استخدامه أيضاً من  وهيدجر. يمكن أن تجد في هيدجر فكرة عن التشيؤ،

قبل اليمين، أو فيه. هنالك مشكالت عديدة في تحليل لوكاش. الدور الغامض الذي يكلف به 

كثر الفترات إثماراً في  البروليتاريا هو أحدها فق . وحتى إذا اتفقنا أن فترة لوكاش كانت من أ

فأنا أعتقد أننا اليوم يمكن أن نبصر بطريقة  التقاليد اليسارية في تاريخ الماركسية الغربية،

كثر وضوحاً حدود هذا التحليل واألخطاء المرتبطة بهذه الحدود. ومن المؤكد أن الخطأ األكبر  أ

ليس هو فق  التأكيد على الدور التاريخي العالمي للبروليتاريا، وإنما أيضاً الكيفية التي تم 

خاصة جداً من المفاهيم الخلفية، دعنا نقول، عن  بها هذا التأكيد، تحديداً بواسطة مجموعة

البنية االجتماعية للواقع. أعتمد لوكاش نوعاً ما على مفهوم ميتافيزيقي فختي ـــــ هيجلي 

أعتقد به أن كل المجتمع اإلنساني يتأسس على نوع معين من الفاعلية المكونة للعالم، ومن 

لى تجاوز التشيؤ، الذي أُعتبر مخرباً لهذه ثم أعتقد لوكاش أن الطبقة الوحيدة القادرة ع

الفاعلية المكونة للعالم، هي الطبقة التي تمثل ـــــــ حتى تحت هذه الشروط المخربة أو 

المستلبة ـــــــ هذا النوع من الممارسة. ولذلك، نحن لدينا هذه القطعة المذهلة ضمن الدراسة 
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ز هذه الشروط المخربة. بالنسبة الكاملة، حيث يريد لوكاش أن يكشف عن لحظة تجاو

للوكاش هذه اللحظة تبدو في الغالب مثل ذلك الفعل الثوري األوحد؛ أعني، أنه في الغالب 

يتكون لديك الشعور بأنه في ثانية واحدة يتم تجاوز كل هذه الشروط المخربة. تحليل غريب 

 ً  .جداً ــــــــــ ملهم على نحو مدهش، ولكنه غريب جداً أيضا

 

 غير األشكال يزيل ال التشيؤ أن 2005 محاضرات في ناقشت : سوثر جنسن

 موقف هو هذا أن وزعمت فقط، يغطيها ولكنه االجتماعية، الممارسة من المشيئة

 ،”اإلنساني الوجود من األصيل الشكل“ أن ناقشت أخرى، بكلمات أيضا . لوكاش

 العالقات تحت دالتواج في يستمر المتبادل، االعتراف على يتأسس الذي الشكل

 بهذا اإلمساك الممكن من فهل كذلك، األمر كان إذا وحتى المتشيئة. االجتماعية

 األرجح، األمر أن أو ؟”فعال   الواقع في هو كما“ الكامن، األصلي االجتماعي الواقع

 وماذا االجتماعي؟ لشرطنا مكون هذا االعتراف عدم أن أدورنو، ثيودور يقترح كما

 الوعي؟ أيضا   ينتج وإنما التشيؤ، فقط يولد ال البضاعي الشكل بأن لوكاش زعم عن

 

إن ما صدمني كسؤال ابستمولوجي، وربما من األفضل أنه يظل سؤاالً   :أكسل هونث

أنطولوجياً: إذا سلمنا بالشرط الذي يجعل من التشيؤ مكوناً لمجتمعنا، كيف يمكننا أبداً أن 
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و تشوشاً؟ إذا كنا نريد أن نتحاشى التناقض نحصل على شكل من الممارسة أقل تخريباً أ

ّ إذا آمنا أن  مع أنفسنا، إننا ال نستطيع أن نمسك باألمل في شكل أفضل من الممارسة إال

هنالك دائماً عنصر من هذه الممارسة أصالً موجود، وغير مخرب في مجتمعنا القائم. هذه 

لممارسة في اللحظة الحاضرة قضية صعبة عند لوكاش. إحدى الطرق لفهمه أن نقول إن كل ا

من المجتمع الرأسمالي مشيئة تماماً. ولكن في هذه الحالة ستكون عندنا مشكلة الكيفية 

التي يكون بها متاحاً أي إحساس بأن الشكل غير المخرب من الممارسة ممكن. عند أدورنو 

بقى مؤمناً يظل األمر خادعاً. فحتى حينما يقول أدورنو أن التشيؤ شرط مكون للمجتمع، ي

بأنه ما زالت هنالك بدائالً، أو عالمات لشكل آخر من الممارسة. إذا كان في الفنون أو في 

العمل الفني أو في األمثلة األصغر من الممارسات اليومية ــــــــ هنالك، كما يزعم، عناصر من 

للممارسة الممارسة غير المخربة. ولذلك نجد عند أدورنو تلك الفكرة عن المظهر المحايث 

كثر راديكالية في زعمه بأن التشيؤ كلي. ولكن هذا  غير المشوشة، بينما نجد أن لوكاش أ

كثر صعوبة بالنسبة للوكاش فيما يتعلق بالتفكير في الثورة أو التغيير  يجعل األمر أ

االجتماعي. ومن ثم فإن األمر مع لوكاش يجب أن يكون تحول أخروي تماماً، انقالبي تماماً. 

كثر انفتاحاً بالنسبة لهذه المسألةوأعتق  .د أن أدورنو أ

 

 األمر، هو هذا أليس السابق، سؤالي من األخير الجزء إلى لنعود: سوثر جنسن

 االجتماعية، العالقات تحجر فقط يمثل ال التشيؤ أن ولوكاش، أدورنو إلى بالنسبة

 إيجابية، ةدالل له التشيؤ معا   للمفكرين بالنسبة األفراد؟ موضعة فقط هو وليس

 مقاله في مثال ، أدورنو، يناقش الحالية. االجتماعية العالقات من للتخلص كأساس

 الوجود في الخارجية حدوده يجد التشيؤ أن“ ،”الطبقة نظرية في تأمالت“

 في الطبيعة أن على عديدة مواضع في أدورنو يشدد.”[1] المتشيء اإلنساني

 الكيفية عن لوكاش يتحدث وبالمثل، أولى. جديدة طبيعة أصال   هي دائما   لحظة أية

 يتضاءل. أن من بدال   المال رأس أزمة من الثورية الفترة أثناء التشيؤ بها يتكثف التي

 والممارسة، النظرية لديالكتيك مكمل التشيؤ أن بوضوح يقول هو الحقيقة في

 لنضع أو، تفسيرك؟ في التشيؤ من البعد هذا يبدو كيف لها. عائقا   ببساطة وليس

 للتشيؤ؟ المحايث التحليل حدود هي ما أخرى، بصيغة السؤال

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_edn1
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أخشى أنني ال أرى ذلك. ذلك له صلة، كما أعتقد، باستراتيجية كل واحد منا  :أكسل هونث

ف ضخم بين لوكاش وأدورنو، من جهة، وبيني، من الجهة في تحديده للتشيؤ. هنالك اختال

األخرى. بالنسبة لهما، الفكرة الخلفية أن عالقات التبادل الرأسمالية، بما هي كذلك، تنتج 

التشيؤ. وأنا لي شكوك حول هذه الفكرة الكلية. ال أعتقد أن أشكال التشيؤ يمكن إنتاجها 

رأسمالية، بل باألحرى أشكال معينة من تلقائياً أو بالضرورة بواسطة المجتمعات ال

الرأسمالية وأشكال معينة من الممارسات في الرأسمالية هي ما ينتج سلوكاً متشيئاً حقاً. 

وبعيداً من هذا االختالف، على أية حال، أعتقد أن أدورنو ولوكاش ارتكبا أخطاء حتى في حدود 

وكاش يود أن يفعله، فإنه لن يكون في فهمهما. فإذا أخذنا التشيؤ حرفياً، وهو ما أعتقد أن ل

مقدورك أن تقول حقاً أن كل التبادل االقتصادي، حتى التبادل الذي يتضمن قوى العمل 

بطريقة مباشرة، هو التشيؤ بما هو كذلك. وليس كل الممارسات التي تشتمل عليها عملية 

ال. اإلنتاج اإلنتاج بالضرورة تتطلب وجوب استخالص اإلمكانيات اإلنسانية من العم

الرأسمالي من حيث هو كذلك يلزم عنه استخدام اإلمكانات اإلنسانية لقوى العمل كبضاعة، 

ً ـــــــــ بالتحديد،  ولكن في حاالت معينة فق  يكشف هذا النوع من اإلنتاج عن النقيض أيضا

اً ذا معنى تجاهل أو عدم اعتبار، اإلمكانات اإلنسانية. في هذه الحاالت المعينة فق  يكون أمر 

أن نتحدث عن التشيؤ. في تجارة الجنس، مثالً، يكون لدينا حالة واضحة من التشيؤ. ولكننا ال 

 .نحصل على التشيؤ في كل أشكال اإلنتاج الرأسمالي
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 to Companion Cambridge الكتاب به ختمت الذي المقال في: سوثر جنسن

 Theory Criticalالتراث في االجتماعي: العقل مرض“ عنوان تحت كتبته والذي 

 يسميه ما أو االجتماعية، العقلنة عملية بأن جادلت ،”النقدية للنظرية الفكري

 أن هي النقدية النظرية مهمة وأن انقطع، قد للحرية، التاريخي بالتجلي هيجل

 وقد البرجوازي. المجتمع وطموحات الرأسمالية بين التناقض بين من بالتفكير تقوم

 تطهير بالضرورة يتطلب ال حله أخالقيا ، تحديا   يمتلك نقطاعاال هذا أن زعمت

 كان ”الهيجلي اليسار من الماركسي الجناح أن“ أظهر قد التاريخ وأن الرأسمالية،

 أنه، وجادلت ”.ثوريا   استعدادا   تلقائيا   تطور“ لم العاملة الطبقة أن طالما مخطئا ،

 الالعقالنية لتحليل قوية دواتأ النفسي التحليل يوفر الماركسية، فشل ضوء في

 النفسي التحليل سيشكلها التي األهمية هي ما نظرك، وجهة من االجتماعية.

 إحياءها؟ تم التي التحررية للسياسة

 

كلت  :أكسل هونث هذا سؤال معقد جداً. أوالً، أنا ال أزعم أن الماركسية قد فشلت، ولكنها تآ

دها بأن البروليتاريا أو طبقة قوى العمل ستطور بوضوح في واحد من جوانبها، بالتحديد اعتقا

تلقائياً منظوراً نقدياً. ولقد صاغت مدرسة فرانكفورت في مرحلتها المبكرة شكاً تجريبياً في 

 .هذه المقدمة. ونقطة انطالقهم، بطريقة ما، كانت التشكك في هذه المقدمة

عتمدوا بدرجة أساسية على أعتقد أن أدورنو وبعض الممثلين اآلخرين لمدرسة فرانكفورت ا

التحليل النفسي للتفكير من خالله في الميكانزمات التحررية المحايثة أصالً في الرأسمالية. 

اقترح أدورنو في صفحات معينة أن هنالك مكون معين لحياتنا النفسية يقاوم ببساطة 

لى أية حال، الشروط الرأسمالية القائمة بسبب عنصر المعاناة المتضمن في هذه الشروط. وع

إذا تتبعت فرويد، المعاناة تنتج ميول محددة، ليس للتحرر، وإنما للمعرفة المستنيرة. ومع 

ذلك ظل أدورنو يعتقد حتى النهاية في هذا النوع من الميكانيزمات النفسية. مع ماركيوز 

 األمر مختلف تماماً. جادل ماركيوز بأن هنالك دوافع معينة تقاوم بطريقة دائمة الشكل

الرأسمالي من العقلنة، وهو ما يشير إلى استخدام مختلف تماماً للتحليل النفسي. ولكن، 

فيما يخص الكيفية التي أفكر أن التحليل النفسي سيساهم بها في التحرر، فأنا أود أن أقدم 

كثر اهتماماً بنظرية عالقات الموضوع، خي  معين في التحليل النفسي.  عدة إجابات. أوالً، أنا أ

ختصار، أعتقد أن هذا الخي ، وأعمال دونالد وينيكوت على وجه التحديد، مساعدة جداً في با

كثر تعميماً، سآخذ عنصراً  التفكير في اللحظات التحررية في الحياة اإلنسانية العادية. بطريقة أ

 واحداً من التحليل النفسي وهو الشك العميق في الفاعل العقالني الكامل العقالنية. التحليل
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النفسي تقليد ضمن تقاليد أخرى تساعدنا على رؤية أن الوجود اإلنساني ال تقوده فق  

المصالح العقالنية الغائية، ولكن تقوده أيضاً رغباته الالواعية. وأنا أخذت هذه الرؤية كأمر 

 .ضروري ألي تحليل لإلمكانات التحررية في أي مجتمع رأسمالي معين

 

 الهامشية لمعهد دعمك أعلنت قريبة، مقابلة في: سوثر جنسن

 من قليل وقت قبل IvI) or Irrelevanz, Vergleichende die für (Institutالمقارنة

 تقرير، وفي م2012 عام من فبراير في الزمان. من لعقد احتلوه الذي المبنى إخالء

 وقتا   ويأخذ يحتاج النقدي التفكير“ عنوان تحت صدر المعهد، موقع على متاح

 يتأسس السياسة من بديل لشكل كمانح نفسه يرى أنه المعهد كتب ،”وفضاءا  

 أن إثنية أو نوع أو عمر أي من للمشاركين يمكن ضمنه التنظيم ذاتي فضاء حول

 البديلة السياسة مشروعات من نوعال هذا أن تعتقد هل.[2] استقاللهم يحققوا

 التشيؤ تفكيك أو المتبادل االعتراف سلوك من النوع ذلك من، يقترب أو يحقق،

 في وضوحا   أكثرها عديدة، مواضع في أدورنو يجادل أعمالك؟ في له تدعو الذي

 مجتمع وسط في المباشرة مناطق إنقاذ“ محاوالت أن ،”االستقالة“ األخير مقاله

 يحجب مزيفا   نشاطا   كونها إلى ترقى ”وشامل كلي نحو على ومتصلب محكم

 هذا على تجيب أن يمكن كيف.[3] المجتمع مستوى على التغيير إلى الحاجة

 النقد؟

 

بادلة من االعتراف يمكن أن تساعد في أود أن آمل أن فكرة األشكال المت :أكسل هونث

توضيح ما كان، في الواقع، في ذهن أدورنو، ولو على نحو قليل. فيما يخص معهد الهامشية 

المقارنة، أعتقد أننا يجب أن ندعمه، ببساطة ألنه أحد التعبيرات عن اهتمامات الطالب في 

التعليم الجامعي غير إيجاد فضاءات بديلة لطرق تفكيرهم الخاصة، ضمن شكل من أشكال 

المنظم وغير التراتبي. وأعتقد أنه عالمة جيدة على جيل من الطالب إذا طوروا هذا االهتمام 

بخلق مثل هذه الفضاءات. أعتقد أن هذه الفضاءات تمثل شكل آخر من أشكال الحياة. في 

أشكال وصف المعهد لنفسه ال يبدو أن المعهد قد قام فعالً بخلق هذا الشكل البديل من 

الحياة. وال أعتقد أنه قد قام بذلك بالفعل، لكن ومع ذلك ومن خالل شكل مشروع من 

االحتالل خلقوا مكاناً فريداً قريباً من الجامعة. ولقد احتلوا المبنى لكي يطالبوا بفضاء 

للتفكير الحر والمناقشة الحرة خارج سيطرة الممثلين الرسميين للمعرفة. أعتقد أن هذه 

. ما يزال هنالك مجموعة مصممة من الطالب تعتقد في حاجتهم لهذه الفضاءات، خطوة جيدة

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_edn2
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_edn3
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خارج ضواب  التعليم المحددة في الجامعة، حيث يستطيعون مناقشة أمورهم الخاصة 

وقضاياهم النظرية الخاصة ورؤاهم الخاصة والحوار حولها. إنها عالمة جيدة إذا سمحت 

هي كل فكرة الجامعة ـــــــــ ليس نشر المعرفة الجامعة بمثل هذه الفضاءات، ألن هذه 

الرسمية التي تسمح للطالب بالحصول على موقع في المجتمع، وإنما تمثيل الفضاء حيث 

يكون التفكير الحر ممكناً. وإذا كانت األشكال المعتادة من التعليم قد وقعت تحت ضغ  

كثر مثل معهد  الهامشية المقارنة تصبح متعاظم لمصالح اقتصادية معينة، فإن أماكن أ

 .ضرورية

 :هوامش
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Auschwitz? A Philosophical Reader, ed. Rolf Tiedemann (Stanford, CA: 

Stanford University Press, 2003), 110. 

[2]  The full text of “Critical Thinking Needs and Takes Time and Space” 

(“Kritisches Denken brauchtund nim- mt sich-Zeit und Raum”) can be found 

online at <http:// ivi.copyriot.com/ueber-2>. 

[3]  Adorno, Theodor, “Resignation,” in Critical Models: Interventions and 

Catchwords, trans. Henry W. Pickford (New York: Columbia University Press, 

2005), 291. 
 

 

 

 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_ednref1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_ednref2
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1937264407400099645#_ednref3


 

 76 

 

 مايويين رودو
 

 التضامن لمفهوم التأسيسية اللحظة

 
 

 

 

 
 أستاذة منصب حاليا تشغل معاصرة، فرنسية ةفيلسوف Roudaut Maiwenn رودو مايويين

 للدكتوراه رسالتها موضوع كان Nantes .نانت بجامعة المعاصرة األلمانية الفلسفة في محاضرة

 الالحقة أعمالها لكل األولى اللبنة بمثابة الرسالة هذه كانت وقد ”.واالعتراف التسامح حول“ بعنوان:

 على رودو مايويين اهتمام انصب وقد هذا، المعاصرة. اسيةوالسي االجتماعية الفلسفة في المتخصصة

 واالجتماعي السياسي الحقل في البراديغم هذا يثيرها التي اإلشكاالت ومختلف االعتراف موضوع

 حول والثورة: التنوير“ األخيرة: السنوات في صدى عرفت التي أعمالها بين من المعاصر. واألخالقي

 ”واالعتراف التسامح حول″2014 أوليفييه باتريك مع باالشتراك ”والمواطن اإلنسان تحّرر شروط

 .2015 وتقديم، ترجمة ”النقدية النظرية في كمبدأ االعتراف“ ،2015
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 ترجمة وتقديم: كمال بومنير

 

 

لقد أشار أكسل هونيث منذ تسعينيات القرن الماضي إلى طابع المفارقة التي أصبحت 

يما يخص مفهوم التضامن. وإنه مهٌم في هذا الشأن أن تتسم بها المجتمعات المعاصرة ف

ناُلحظ أّن هذا الموضوع أصبح مطروحا للنقاش بشكل الفت للنظر أمام الرأي العام. ولكن 

ومع ذلك، يبدو أّن المجتمعات الرأسمالية الليبرالية لم تعد تمتلك اإلمكانيات المعيارية 

ونيث إلى الحديث عن مكتسبات وحدود الالزمة لتفعيل هذا المفهوم. وهذا ما حدا به

التضامن التي ظهرت في المجتمعات الليبرالية والرأسمالية منذ أواخر القرن الثامن عشر 

وبداية القرن التاسع عشر. والجدير بالذكر بهذا الصدد هو أّن هذا التطور أثّر سلبا على مفهوم 

المفهوم أصبح يستخدم اليوم  التضامن وأفرغه من محتواه. هذا، وقد أوضح هونيث أّن هذا

في العديد من السياقات، ولكن بشكل خاطئ في كثير من األحيان. كما أشار في العديد من 

المرات إلى الخل  الذي قد يقع بين التضامن والشفقة وبين التضامن والتعاطف أو بين 

ثالث، يكمن التضامن والتسامح. وعلينا أن نذكّر عند هذه النقطة بأّن في هذه الحاالت ال

الخطأ، حسب منظور هونيث،في تصور التضامن على أنه مجرد تعاطف مع اآلخرين. وفي هذا 

، في ”يتنافى مع العدالة“المضمار، يسهم تعريف يورغن هابرماس، من حيث هو مفهوم 

إضعاف هذا المفهوم. وعلينا أن نذكّر عند هذه النقطة بأنّه يتعّين على دولة الحق االجتماعي 

لفئات األكثر حرمانا. غير أنّه ال يصح أن يتم هذا الدعم بطريقة تجعلنا نعتبر أّن دعم ا

التضامن مجرد آلية قانونية. وتبعا لذلك، ومن وجهة نظر هونيث، يجب أن ُيفهم التضامن 

كشعور حقيقي بالتعاطف مع الخصوصية الفردية لشخص آخر. لذلك، ومن خالل وثبة 
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أمّر بتجربة، ليس فق  من خالل تعاطفي مع اآلخر، ولكن  التضامن التي أشعر بها فإنني

أيضا من خالل أخذ بعين االعتبار قيمة مساهمته في تحقيق غايتنا المشتركة. ضمن هذا 

كّد هونيث أّن مفهوم التضامن ال ينفصل عن فكرة المساهمة الفردية تجاه الجماعة  السياق أ

العودة إلى مسألة الشعور باالنتماء وعن الغاية المشتركة. لذلك سيكون من الضروري 

وتحديد الغاية االجتماعية المشتركة. ووفقا لهذه النظرة، يجب أن يكون مفهوما أن اختبار 

قيمة مساهمة اآلخرين، فيما يخص تحقيق هذا الغاية، يشترط وضع أنفسنا في نفس 

وظيفتها  إلى اعتبارها ضمن إطار -طبعا–مستواها من وجهة نظر اجتماعية، باإلضافة 

نتاًجا للمجتمعات -بحسب هونيث–الخاصة. ووفقا لهذه النظرة، يجب اعتبار التضامن 

البرجوازية الرأسمالية. هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا األخير كان قد استعمل في كتابه 

مصطلح التضامن بغية وصف العالقات المرتبطة ” الصراع من أجل االعتراف“ـــ بالموسوم 

الث من االعتراف الضروري للفرد، أي التقدير االجتماعي. غير أنه قد تم وصف بالشكل الث

هذا المجال كنتيجة لتفكك المجتمعات التي عرفها النظام القديم إثر ظهور المجتمعات 

البرجوازية الرأسمالية. فمن المعلوم أّن في المجتمعات اإلقطاعية كان الشرف ضمن النظام 

ز االجتماعي. لهذا السبب كان االعتراف الذي يتمتع به الفرد محّددا التراتبي هو معيار التميي

بحسب المكانة االجتماعية التي يحتلها هذا الفرد في المجتمع. وبالمقابل، شهد ظهور 

المجتمعات الرأسمالية البرجوازية منذ نهاية القرن الثامن عشر انفصااًل بين المكانة 

نوني. وهكذا، ونتيجة لتوسيع عالقات السوق، تعرض االجتماعية وما يسمى باالعتراف القا

مبدأ االحترام القانوني إلعادة بنينة معيارية. وعلى هذا النحو، أخذ مبدأ المساواة طابعا كونيا 

 .ومؤسساتيا أمام القانون

 

Maiwenn Roudaut, « Solidarité et capitalisme chez Axel Honneth » in 

Capitalisme et démocratie : autour de l’œuvre d’Axel Honneth, (dir) 

Christophe Bouton et Guillaume Le Blanc, Bordeaux, éditions LE BORD 

DE L’EAU, 2015, p 132. 
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