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ملخص: 

اللحــاق  ثقافــة  إلــى  الكتــب  مراجعــات  تؤســس   

التســارع  العناويــن،  تســارع  ظــل  فــي  المتــن  خلــف 

إلــى  فرانكفــورت  يســعى معهــد  الــذي    acceleration

تناولــه بالتحليــل والتنظيــر والنقــد فــي شــكل عقالنيــة 

 Hartmut روزا  هارتمــوت  المفكــر  يمثلهــا  تســارعية، 

Rosa، تســبقها أطروحــة االعتــراف عنــد أكســل هونيــث 

فلســفي  نقــدي  مخــرج  عــن  معبــرة   ،Axel Honneth

هابرمــاس  يورغــن  عنــد  الثالــث  التواصــل  لمشــروع 

J.Habermas ومأزقــه اللغــوي فــي األفضيــة العموميــة، 

مشــروع االعتــراف هــو موضــوع الكتــاب الــذي عنونــه 

»كمــال بومنيــر« بـ«ســؤال االعـتـــراف فــي الفلســفة 

)نصــوص  المعاصــرة  والسياســية  االجتماعيــة 

 conceptualization مختــارة(«، الــذي تنــاول المفهمــة

عنــد   The recognition لالعتــراف  التأسيســية 

أقطــاب المدرســة، ومــا يقايســها مــن اهتمــام خــارج 

فرانكفــورت بقضايــا االعتــراف مــن فالســفة ومفكريــن، 

ــا توظيفهــم لخلفياتهــم الفكريــة وســيقنتها  ظهــر جليًّ

ومقارباتــه،  التحليــل  نمــط  ضمــن   contextualization

االعتــراف«،  أجــل  مــن  »الصــراع  كتابــه  بعــد  هونيــث 

وتواصلياتــه  بعــد هابرمــاس  رســم منعرًجــا فلســفيًّا 

السياســية  االجتماعيــة،  الفلســفة  مجــاالت  فــي 

ألشــكال  وعــالج  تشــخيص  شــكل  فــي  واألخالقيــة، 

فــي  السياســية  والباثولوجيــا  االجتماعــي  االحتقــار 

المتشــظية. التقانيــة  المجتمعــات 

الكلمــات المفتاحيــة: كمــال بومنيــر، االعتــراف، أكســل هونيــث، 

الفلســفة السياســية، الفلســفة المعاصــرة.
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Abstract 

The Book reviews as an intellectual 

tradition aim to maintain the culture 

of offsetting content due to the titles 

acceleration, The acceleration that 

represents the last project of the Frankfurt 

Philosophical Institute by Hartmut Rosa’s 

accelerated rationality, preceded by the 

thesis of recognition by Axel Honneth, the 

subject of Kamal Boumenir’s book which is 

addressed by The Question of Recognition 

in Contemporary Social and Political 

Philosophy (Selected Texts)”. Who dealt 

with the foundational conceptualization of 

the recognition among school thinkers and 

beyond, from thinkers and philosophers 

who clearly demonstrated their use of 

their intellectual backgrounds and their 

contextualization according to the purpose 

of the analysis and his approaches, Honneth 

after his book - The struggle for recognition 

draw a philosophical turn after Habermas’ 

communication paradigm, in the areas of 

social, political and moral philosophy, in the 

form of diagnosis and treatment of social 

contempt forms, social injustice experiences, 

political pathology In fragmented 

technological contemporary societies.

Key words: Kamal Boumenir, recognition, 

Axel Honneth, political philosophy, 

contemporary philosophy.

مقدمة: 

تهــدف هــذه المراجعــة إلــى تقديــم قــراءة فــي 

كتــاب يتســم بتعــدد التخصصــات، والمســتوحى 

الفلســفة  فــي  االعتــراف  »ســؤال  عنوانــه  مــن 

لمترجمــه  المعاصــرة«  والسياســية  االجتماعيــة 

» كمــال بومنيــر«، ضمــن األعمــال الترجميــة لــه، 

فــي شــكل نصــوص مختــارة تأخــذ بعــد التفاعــل 

خمســة  بيــن  الفلســفي  والجــدل  والمناظــرة 

عشــر فيلســوًفا، يتشــاركون االهتمــام بـ«النســق 

االعترافــي«، ســعًيا لتوصيــف براديغمــه مــن داخــل 

والمدرســة  األلمانــي  فرانكفــورت  وخــارج معهــد 

دأبهــا  عــن  تعبــر  فكريــة  كتواصليــة  النقديــة، 

التاريخي/الجدلــي والنقــدي فــي رصــد العقانيــات 

النقديــة الخمســة »العقانيــة األداتيــة -اإلنتاجيــة 

الزمنيــة  إلــى  وصــوًلا  االعتــراف«   – التواصليــة   –

بمفهــوم التســارعAccélération عنــد »هارتمــوت 

روزا«.

بالجزائــر  ميــم  دار  عــن  الصــادر  الكتــاب 

العاصمــة، فــي طبعتــه األولــى خــال السداســي 

األول مــن ســنة 2019، يضــم معجًمــا بيــن العربيــة 

والفرنســية ألهــم المفاهيــم المفتاحيــة للمشــروع 

الحــواري«  »الحاجة/االســتلزام  مــن  المتولــدة 

بيــن الفاســفة الخمســة عشــر، ضمــن براديغــم 

باقتبــاس  بومنيــر«  »كمــال  اســتهله  االعتــراف، 

باعتبــاره  األولــى  الــروح  فلســفة  مــن  لهيغــل 

المرجعيــة الفلســفية للمدرســة، الهيجليــة التــي 
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معتــرف  ككيــان  اإلنســان  أن  بمســلمة  تطــارح 

بــه ينبنــي بالضــرورة علــى جدليــة األنــا واآلخــر، ألن 

وجــوده المباشــر يأخــذ منطًقــا قيمتــه مــن ُبعــد 

اعترافــه، وهنــا بــرز التجلــي المفاهيمــي لمفهــوم 

التــذاوت، فــكل طــرف »ذات« هــي لآلخــر حد أوســط 

فــي  تكــون  وال  اآلخــر،  الطــرف  بحــدود  مقتــرن 

الوقــت نفســه لذاتهــا إال بمعيــة ذلــك التوســط، 

جهــة  مــن  نفســيهما  »يعترفــان«  والطرفــان 

متبــادًلا(3(. اعتراًفــا  ببعضهمــا  اعترافهمــا 

)3( كمــال بومنيــر، النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت، مــن 
ماكــس هوركايمــر إلــى أكســل هونيــث، منشــورات االختــاف، 

الجزائــر، 2010، ص 105.

علــى  تأثيــره  واضًحــا  بــدا  الــذي  هيجــل 

ــد أكســل  ــراف النقــدي عن تفاصيــل مشــروع االعت

يتجلــى  النقديــة  المدرســة  أن  علًمــا  هونيــث، 

فيهــا هــذا العرفــان الفلســفي بالســلف الفكــري 

ــة، فهابرمــاس  ــة والكانطي كالماركســية والهيجلي

ــا بعموميــة بكانــط E.Kant، وهابــرت  يرتبــط فكريًّ

عنــد  االجتماعــي  باالقتصــاد   H.Maruse ماركيــوز 

يؤســس  نقــدي  كتقليــد   ،K.Marx ماركــس  كارل 

لثاثيــة التأثيــل Etymology، التأصيــل والتأســيس 

المدرســة. أجيــال  نقديــات  فــي 

ــا  فكريًّ موضوًعــا  الترجمــة  هــذه  تســائل  ومنــه 

التســعينيات  منــذ  البحثيــة  الحقــول  مختلــف  شــغل 

ــه الصــراع مــن  لفيلســوفه »أكســل هونيــث« بعــد كتاب

ا لعقانيــة  أجــل االعتــراف، الــذي يعــد منعطًفــا تأسيســيًّ

سوسيوسياســي  لتحاقــل  ــا  تأصيليًّ ومنعرًجــا  رابعــة، 

عبــر نســق الفلســفة »األخاقيــة«، هــذا المفهــوم الــذي 

اinterdisciplinary مــن  تــم اســتلهامه تجاســريًّا/تحاقليًّ

مقاربــة  ليشــكل  ومتقاطعــة،  متداخلــة  أخــرى  علــوم 

المعاصــرة  االجتماعيــة  الباثولوجيــة  األمــراض  لفهــم 

ضمــن  واالحتقــار  واالزدراء  والســيطرة  الظلــم  مــن 

مصفوفــة نكــران االعتــراف، وصــوًلا إلــى ال مرئيــة الفئــات 

والهامشــية  والفئويــة  واألقليــة  والمجهريــة  الهشــة 

فــي تشــكيلتها السوســيولوجية، وصــوًلا إلــى الجــروح 

األخاقيــة والهوويــة Identitaires التــي تشــكل الملمــح 

الكانــي »لحــروب اإلربــاك« فــي جيلهــا الســادس ضمــن 

»الحــق فــي االختــاف، والحــق فــي االعتــراف باالختــاف« 

كســنة دريديــة – نســبة لجــاك دريــدا(J.Derrida –«)4 يقــرأ 

)4( التــي مــا إن تقتــرن بقامــوس الهويــة حتــى تفهــم مــن بــاب 
التمايــز والتبايــن وليــس الخــاف واإلرجــاء، لاســتزادة انظــر 
مجلــة  أخــدوش،  للحســين  االختــاف  ومســألة  دريــدا  جــاك 
)2020/05/26)  ،)13:41)  ،2013/https://www.alawan.org األوان. 

https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
https://www.alawan.org/2013/12/08/%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/
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بهــا النقــاد االعترافيــون مثــل نانســي فرايــز مآخذ هونيث 

فكــري  إطــار  إلــى  تحولــت  التــي  المقاربــة  الفرضيــة، 

والمعضــات  والقضايــا  للمســائل  جديــد  ومفاهيمــي 

السياســية واالجتماعيــة، وآليــة فلســفية مؤسســاتية 

بديلــة لعــاج الصــراع االجتماعــي، ســنحاول تلخصيهــا 

علــى ضــوء الكتــاب فــي المحــاور التاليــة: 

 أولًا: هونيث واإللهام الثالثي 
لالعتراف: 

الفلســفية  الترجمــة  هــذه  المترجــم  يســتهل   

فرانكفــورت  أجيــال  فــي  المتجــدد  بالنَفــس 

 Axel هونيــث  جعــل  مــا  وهــو  نقــدي،  كحــراك 

المتبــادل االعتــراف  أطروحــة  يســتلهم   Honneth

إعــادة  شــكل  فــي   La reconnaissance mutuelle

لبراديغــم  إجرائيــة   conceptualisation مفهمــة 

االفتراضــات  حــول  المتمركــز  التواصلــي  هابرمــاس 

اللغويــة الكونيــة دون إكــراه فــي الفضــاء العمومــي 

البرجــوازي، وإغفالــه لمعاييــر تفاعليــة أنثروبولوجيــة 

انســداًدا  هونيــث  عنــد  شــكلت  أخــرى،  ونفســية 

ا لفجوتــه فــي تكملــة مشــروع هوركايمــر  ــا، وســدًّ نقديًّ

 La االعتــراف  نحــو  البراديغــم  انفتــح  العقانــي، 

الفــرد  بهويــة  المســاس  ألن   ،reconnaissance

ــا وغيــاب االعتــراف بهــا ســيكون  ــا واجتماعيًّ أخاقيًّ

ســبًبا فــي االحتقــار وبالتالــي الصــراع، فهنــاك عاقــة 

وطيــدة بيــن أضــرار التفاعــل االجتماعــي والتجــارب 

فــي  الــذوات  تعيشــها  التــي  والنفســية  األخاقيــة 

اليومــي.  التواصــل  عمليــة 

اســتوحى  التــي  النفســانية  الفكريــة  الخلفيــة 

مــع  بــدأت  االعتــراف،  أطروحــة  »هونيــث«  منهــا 

بنيويــة  خــال  مــن   »D.winnicott وينيكــوت  »دونالــد 

ــا  اجتماعيًّ ليربطهــا  والوجدانيــة،  العاطفيــة  العاقــات 

بدراســات السوســيولوجي الرمــزي جــورج هربــرت ميــد 

وظيفيــة  اســتخلص  الــذي   Georges Herbert Mead

األشــكلة  فتعــود  ا  أمــا فلســفيًّ االجتماعيــة،  التفاعليــة 

 Hegel هيغــل  للفيلســوف  فيهــا   problématisation

معنــى  تناصيــة  أو  باقتبــاس   ،Iéna طــور  فــي  الشــاب، 

التذاوتيــة، بدراســة العاقــات االجتماعيــة التبادلية، وبناء 

انطاًقــا   Ethique ايتيقــي  أخاقــي  كانشــغال  تجربتهــا 

 Les formes مــن األشــكال الثاثــة لاعتــراف التذاوتــي

وهــي: الــذات،  علــى  وانعكاســها   intersubjectives

النوويــة . 1 الجماعــات  أي  األوليــة:  الجماعــات  بيــن  الحــب 

الحــرة،  والتعاطفيــة  االنجذابيــة  الوجدانيــة  الروابــط  ذات 

كاألســرة وصداقــات اللعــب »الهويــة اإليكيولوجيــة«)5(، 

ــد مــن  وهــي لبنــة التنشــئة االجتماعيــة مــع اآلخــر)6(، لتتول

.la confiance en soi بالــذات الثقــة  الفــردي حالــة  اكتمالهــا 

 الحــق مــع اآلخــر: تســمح هــذه العاقــة بتعميــم وســيط . 2

الحقــوق،  مجــال  وتوســيع  تعييــن  خــال  مــن  االعتــراف 

تذاوتــي  منحــى  علــى  ــا  قانونيًّ الحريــات  تحقيــق  بمراعــاة 

يولــد  حيــث  والعكــس«  وواجبــك  Intersubjectif، »حقــي 

تعميــم العاقــة القانونيــة بالحقــوق حالــة »احتــرام الــذات. 

 .»Le respect de soi

التضامــن بيــن الــذوات: كتشــجيع وتقييــم وتقديــر الــذوات . 3

ضمــن حلقــة االعتــراف المتبــادل بيــن األنــا واآلخــر بتميزهــا 

وتفردهــا واختافهــا فــي المجتمــع، فعنــد نجــاح العاقــة 

األخاقيــة مــع الــذات تصبــح مســتقلة ومتفــردة ومحققــة 

الــذات  تقديــر  معنــى  يتشــكل  وهنــا  التذاوتــي،  للتوافــق 

 .Estime de soi

)5( العاقــات العاطفيــة للطفــل عنــد وينيكــوت تبــدأ إدراكهــا 
مــن الوســيط االنتقالي/الموضــوع االنتقالــي، مــن األســرة إلــى 
عالــم المدرســة، وهنــا قــد تكــون رحلــة اللعــب مرحلــة وســيطة 
لبــدء فهــم الهويــة األوليــة بعيــًدا عــن األم بمفهــوم جــان الكان 

إلــى مفهــوم اآلخــر المعمــم عنــد هرببــرت ميــد.

 Autrui 6( جــاءت عنــد جــورج هاربــرت ميــد باآلخــر ذي الداللــة(
Autrui généralisé أمــا اآلخــر المعمــم فهــو significatif
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تشــكل  االجتماعــي  االحتقــار  أشــكال  وعــن  أ.  

الثاثيــة أعــاه مفتاًحــا لفهــم تشــظي الــذات 

أشــكال  فهــم  ومنــه  الهويــة،  نســق  ضمــن 

االحتقــار التــي تجيــب عــن أســباب الصــراع مــن 

نفســه  الترتيــب  تأخــذ  وهــي  االعتــراف،  أجــل 

الــذوات: علــى  وتجليهــا  لألشــكال 

كالتعذيــب . 1 البــدن  انتهــاك  يمــس  الفيزيولوجــي:  اإلذالل 

لشــكل  كوريــث  بالــذات  الثقــة  يقــوض  ممــا  واالغتصــاب، 

األمــن  ينتهــك  وهنــا  الحــب،  هــو  مشــوه  أولــي  اعترافــي 

الشــرعنة  أنســاق  تعــددت  مهمــا  الخــاص  الوجــودي 

للخجــل  المشــوهة  الــذات  بســببه  فتتعــرض  االجتماعيــة، 

المجتمــع،  مــع  واألخاقــي  االجتماعــي  االندمــاج  وصعوبــة 

.Blessure morale أخاقــي  بجــرح  التــأزم  حالــة  إلــى  يــؤدي  الــذي 

الــذات . 2 االزدراء الحقوقــي: اإلهانــة والمســاس باحتــرام 

المشــروعة  الحقــوق  مــن  الحرمــان  مــرده  ــا  أخاقيًّ

ــا مقابــل الواجــب المفــرط أو اختــال  ا وبنيويًّ مؤسســاتيًّ

وتقويــض  شــرخ  يحــدث  وهنــا  بينهمــا،  التســاوي 

المســؤولية األخاقيــة عبــر التهميــش واإلقصــاء مــن 

تشــاركي. تفاعلــي  منظــور 

الحكــم الســلبي علــى القيمــة االجتماعيــة: وتتجلــى فــي . 3

للفــرد وغيــره رغــم تميــزه  التقديــر االجتماعــي  تقويــض 

فــي ســلم  أبراهــام ماســلو  مــع طــرح  يلتقــي  مــا  وهــو 

الحاجــات Maslow’s hierarchy of needs، فالــذات بحاجة 

الرمــزي«  »االعتــراف  علــى  تبنــى  الســلم  ضمــن  لدرجــة 

واعتــراف  تقديــر  إلــى  يحتــاج  الــذي  المختلــف،  بوجودهــا 

أمــام القولبــة والتســاوي خاصــة علــى صعيــد الكفــاءة 

والعلميــة. المهنيــة 

رائــد  علــى  ذلــك  بعــد  بومنيــر«  »كمــال  ويعــرج 

 Paul Ricœur ريكــور  بــول  الفرنســية  الفينومينولوجيــا 

االعتــراف  أجــل  مــن  الصــراع  فلســفة  فــي  يــرى  الــذي 

ــا، وطالــب بتحييــن معنــى ســلمية االعتــراف،  قلًقــا وجوديًّ

بتقديــم محــاكاة ســلمية لرمزيــة الهديــة وطقوســها، 

فبعــد الهديــة التبادلــي يجعــل منــح االعتــراف ضامًنــا 

ا لســلميته، كما طالب بتوســعة صاحية تســاوي  ســخيًّ

الحــق فــي االعتــراف كمنحــة تتجــرد مــن معناهــا التاريخــي 

تقــف  وأال  التاريــخ،  خــارج  ممارســتها  أي  والطبقــي، 

الحقــوق عنــد مفهــوم التراتبيــات االجتماعيــة الكانطيــة، 

التــي حولــت تاريــخ الصــراع مــن أجــل االعتــراف القانونــي 

إلــى تاريــخ إكــراه بيــن المعياريــة والكفــاءات. 

ثانًيا: فرايزر ورولز: إعادة بناء 
نموذج االعتراف بالعدالة 

التوزيعية والمشاركة:

معتبــر  فكــري  بنصيــب  المترجــم  الكتــاب  يحظــى 

نانســي  النقديــة  ممثلــة  األمريكيــة  الفيلســوفة  مــن 

الفلســفي  النقــاش  صاحبــة   Nancy Fraser فرايــزر 

الواســع الــذي أدخــل تعديــات عديــدة علــى االعتــراف 

الهونيثــي مــن خــال اقتراحهــا لنمــوذج إعــادة التوزيــع 

الحاملــة  االجتماعيــة  فالمظالــم   ،la redistribution

للبعديــن االقتصــادي والسياســي كاإلقصــاء وضحايــاه 

مــن الطبقــات المســتغلة واألقليــات العرقيــة، ال تتــم 

معالجتــه إال بإعــادة توزيــع المداخيــل وإعــادة تنظيــم 

البنيــات االقتصاديــة حتــى  أو تغييــر  العمــل  وتقســيم 

تلغــى تلــك االختافــات، أمــا االعتــراف الهونيثــي فيركــز 

علــى المظالــم ذات البعــد الثقافــي الرمــزي المتعلقــة 

بنكــران التواصــل والثقافــات والتمثــل والتأويــل المنمط 

Stéréotypique  أثنــاء التفاعــل اليومــي، ويكــون ضحاياه 

بالتالــي منعدمــي الشــرف والتقديــر والحظــوة كاالثنيــات 

االعتبــار  بــرد  ذلــك  كل  ويعالــج  والمثلييــن،  والنســاء 

ــي »الامرئيــة  ــات المحتقــرة التــي تعان للثقافــات والهوي

الثقافيــة. بتعزيــز االختافــات  االجتماعيــة« وذلــك 

الفرنســي  الفيلســوف  ــا  فكريًّ فرايــرز  مــع  ويقــف 

ضــد  بالصــراع   Emmanuel Renault رينــو  إيمانويــل 
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تتعــرض  الــذي  واالقتصــادي،  الرمــزي  القهــر  معانــاة 

الحضــور  بنــى  فــي  الفئــات  مــن  وغيرهــن  النســاء  لهــن 

الرمــزي، فالتأســيس األنثروبولوجــي إليتقيــا االعتــراف من 

ــة والسياســية، وخلــق  ــر الصراعــات االجتماعي شــأنه تبري

مطالــب جماعيــة بالعدالــة والنضــال والتمــرد والمقاومــة 

 Le االعتــراف   نكــران  ليكــون  والثقافيــة،  المؤسســاتية 

جماعيــة  لمقاومــة  déni de reconnaissanceدافًعــا 

عــن  الدفــاع  حــدود  عنــد  يقــف  ال  فاالعتــراف  منظمــة، 

مصالــح فئويــة، بــل مشــروع منســجم سياســي حيــوي 

يجمــع بيــن ثقافــة االحتجــاج، وتبريــر ردود فعــل االحتيــاج.

تصــور  تجاهــل  الــذي  األخاقــي  لهونيــث  وخاًفــا 

المفكــر جــون رولــز John Rawls بمفهــوم العدالــة فــي 

توزيــع الخيــرات، حســبما نــوه إليه الفيلســوف الفرنســي 

وظفــت  »فرايــزر«  فــإن   ،Louis Carré كاري  لــوي 

»رولــز« فــي مفهــوم مأسســة التســاوي القانونــي فــي 

فحرمــان   ،La parité de participation المشــاركة 

الحــق فــي تســاوي المشــاركة بســبب النكــران األخاقــي 

ا بأبعاد ســيكولوجية واجتماعية،  لاعتــراف، يخلــق أضراًر

وهنــا تكــون الامســاواة فــي العدالــة ســبًبا فــي االحتقــار 

مــرة أخــرى فتطالــب »فرايــزر« بالمناصفــة التشــاركية 

La parité de participation فــي مجالهــا االقتصــادي 

والسياســي، بعيــًدا عــن النســق الثقافــي واالجتماعــي 

المبنــي علــى تبريــر الضــرر النفســي المشــوه للهويــة، 

الــذي عالجــه تايلــور وهونيــث بخلفيتهمــا الهيغليــة.

أمــا الفيلســوف الفرنســي كريســتيان لزيــري 

ا  Christian Lazzeri فيرى أن لاعتراف طابًعا بنائيًّ

االعتــراف  مــن  االنفــات  يجــب  إذ  ــا،  توزيعيًّ وآخــر 

 Stigmatisation الزائــف، مقدًمــا مفهــوم الوصمــة

كضــرر يصيــب الهويــة الفرديــة والجماعية، وطالب 

ا مــن خــال سياســات االعتــراف  بعاجهــا سياســيًّ

مــع التســاوي فــي المشــاركة، فاالعتــراف حاجــة 

إنســانية طبيعيــة، وحاجــة اجتماعيــة أيًضــا تدعــو 

ــا فــي  إلــى ســياقية االعتــراف، واقتــرح نموذًجــا كونيًّ

تحقيــق الــذات مــن الضــرر السياســي واالجتماعــي، 

والتبعيــة المعتــدى عليهــا فــي القيــم الديمقراطية 

والدفــاع عــن حيــاة طيبــة تســبق العدل علــى الخير.

 Hervé بورتــوا  هيرفــي  البلجيكــي  الفيلســوف  أمــا 

خــال  مــن  ا  سياســيًّ االعتــراف  فناقــش   Pourtois

دعاتهــا  غــرض  ألن  التشــاورية،  والديمقراطيــة  الفكــر 

إطالــة  أو  العدالــة  مبــادئ  حــول  النقــاش  تجــاوز  هــو 

عمرهــا، إلــى التفكيــر فــي تكويــن الــرأي العــام والقــرار 

وبراهيــن  حجــج  ذي  نقــاش  خــال  مــن  السياســي، 

كمــا  معقــول،  باتفــاق  للخــروج  الــرؤى  لــكل  مفتــوح 

تنــاول التبعــات السياســية لاعتــراف كحمايــة الهويــات 

والتقســيم  »تايلــور«،  عنــد  وممارســاتها  الثقافيــة 

االجتماعــي للعمــل كشــرط للتقديــر عنــد هونيــث، أمــا 

 Visionsنانســي فتبتعــد عــن أطروحــة الــرؤى الهوويــة

للمكانــة  المؤسســاتية  الــرؤى  لصالــح   identitaires

االجتماعيــة، حتــى ال تظلــم بالتشــارك المتســاوي، أي 

 Les عــدم اعتبــار المعانــاة النفســية والمضائــق الهوويــة

malaises identitaires مظالــم اجتماعيــة، فقــد يتطلــب 

التســاوي فــي المكانــة عــدم مراعــاة االختــاف، لذلــك 

هنــاك حــذر فــي مفهــوم االعتــراف وعاقتــه بالمكانــة 

المتعــددة  بالسياســات  ربطهــا  عنــد  االجتماعيــة 

ســيقدم  مــا  وهــو  لممارســتها،  كمســوغ  الثقافــات 

فائــدة بتجنــب التشــيؤ واالنغــاق الهــووي الناتــج عــن 

الهويــات.  حمايــة 
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 ثالثًا: الهشاشة والالمرئية 
متغيرات تسائل االعتراف 

الهونيثي:

فــوارول  أوليفــي  السويســري  الفيلســوف  يهتــم 

واالعتــراف  الامرئيــة  بيــن  بالعاقــة   Olivier Voirol

إيجابيــة،  التشــاركي  التفاعــل  يمنــح  تذاوتــي  كموقــف 

قيمــة  إلعطــاء  طريقــة   Visibilité المرئيــة  وباعتبــار 

كــذات كاملــة العضويــة، فــإن  التفاعــل  للشــريك فــي 

االعتــراف بــدوره يركــز علــى العاقــة األخاقيــة والمرئيــة 

كعملية ظهور تبادلية، وكتفســير فينومينولوجي لفكرة 

االعتــراف، بتأكيــد قيمــة التبــادل باإليمــاءات التعبيريــة 

يمنــح  الــذي  والممتلــئ،  الكامــل  التفاعــل  فضــاء  فــي 

بــدوره الــذوات االجتماعيــة وجودهــا وحقهــا فــي المرئيــة 

المرئيــة  رفــض  يكــون  وعليــه  التفاعلــي،  الفضــاء  فــي 

تجســيًدا لحالــة نكــران االعتــراف وتطلعاتــه األخاقيــة 

Attentes morales أثنــاء االندمــاج االجتماعــي، والحاجــة 

 ،Espace public العمومــي  الفضــاء  فــي  لتمظهرهــا 

وانتهاكهــا هــو مــا يخلــق أشــكال الامرئيــة االجتماعيــة 

التــي غفــل عنهــا »هونيــث« بســبب ال ســياقية االعتراف، 

»أوليفيــي« هنــا يدافــع عــن الحاجــة لعموميــة المرئيــة 

والتواصلــي،  الثقافــي  العمومــي  المجــال  أفضيــة  فــي 

المرتبــط بــدوره بعاقــات التوســيط »مجــال الوســائط 

 ،»Sphères des médiations publiques العموميــة 

ــا/ تأويليًّ المتفاعلــة  االجتماعيــة  الــذوات  عاقــات  أي 

االعتــراف  فــي  والمتمثلــة  ــا،  وافتراضيًّ ــا  إعاميًّ ــا،  رمزيًّ

التشــاركي العمومــي، أمــا الامرئيــة العموميــة التأويليــة 

Invisibilité publique فهــي حالــة نكوصيــة تتأتــى بعــد 

ــة  ــذات مشــاركتها للفهــم العمومــي بعــد خيب ســعي ال

الصــراع مــن أجــل المرئيــة.

الفيلســوفة   Estelle Ferrarese فيــرارز  اســتيل 

 ،la Vulnérabilitéبالهشاشــة المهتمــة  الفرنســية 

تــرى أن لاعتــراف عاقــة دائمــة بالســلطة »متازمــة 

االعتراف/نــزاع«، والهشاشــة هــي تبعيــة الــذات لآلخــر 

قدرتهــا  وعــدم  اعترافهــا،  تحقيــق  فــي  فشــلها  بعــد 

نســق  ضمــن  »معهــا«،  ســليمة  عاقــة  تطويــر  علــى 

التنشــئة االجتماعيــة Socialisation، فالحــب كهشاشــة 

تأسيســية يشــوه الهويــة بنكرانــه، وهــي مفهوم نادر في 

مــادة »هونيــث«، رغــم أنهــا مكــون أساســي فــي الجــرح 

األخاقــي التــي تســببها حالــة االحتقــار كصدمــة نفســية 

ــة أخاقيــة مشــوهة، وفــي معــرض هــذا  مســببة إلصاب

Jean –Marc Ferry مفهــوم  فيــري  مــارك  جــون  يقــدم 

الموقــف االيتيقــي العفــوي محيــًلا إلــى »ايمانويــل رينــو« 

الــذي نقــل الهشاشــة من الذات إلــى العاقة مع الذات، 

علــى اعتبــار أن العاقــة اإليجابيــة مــع الــذات تتشــكل 

ــا مــن خــال عاقــات االعتــراف، مولــدة بذلــك مــا  تذاوتيًّ

يمكــن تســميته بـ«الهشاشــة التذاوتيــة«، وهنــا تصبــح 

ــا تســببت  العاقــة اإليجابيــة مــع الــذات مطلًبــا وجوديًّ

فيــه الهشاشــة بســعيها نحــو الســامة الشــخصية 

اســتعارة  ذلــك  ألجــل  تمــت  حيــث  الــذات،  وتقويميــة 

كلمــة الجــرح والضــرر Lésion العميــق للهويــة لوصــف 

ضــرر نكــران االعتــراف بـــهشاشة اإلنســان التحاوريــة.

رابًعا: الجرح الهووي واإلصابة 
األخالقية: استعارات نفسية 

لفهم االعتراف التذاوتي: 

كمفــردات  والقلــق  األخاقيــة  الجــروح  توظيــف 

نفســية تمــس حيــاة األفــراد عنــد ســيفان هابــر تتأتى من 

 Intégration األخاقــي  واالندمــاج  االعتــراف  معياريــة 
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morale للمجتمــع، فالتنشــئة تبنــى علــى تكامليــة بنــاء 

الهويــة الفرديــة، وصــوًلا إلــى شــرعية وســعادة وعدالــة 

العاقــات المســتوحاة مــن مأسســة مبــادئ اعترافهــا 

 Ethique سياســية  ايتيقــا  إلــى  لتصــل  المتبــادل، 

جــودة  يكــرس  ممــا  اجتماعيــة،  أخــاق  أو   politique

الفيســلوف   Charles Taylorتايلــور فتشــارلز  الهويــة، 

الكنــدي، يهتــم فــي الكتــاب المترجــم باالعتــراف والهويــة 

علــى أســاس أنهــا إدراك لذواتنــا، ألن االعتــراف حاجــة 

تشــوه  بغيابــه  مجاملــة،  وليســت  إنســانية  حيويــة 

ــا  جرًحــا اضطهاديًّ يولــد  ممــا  ونمــط وجودهــا  هوياتنــا 

ــا -كقضيــة الســود مثــًلا- من خال  وقمًعــا وقهــًرا حضاريًّ

االحتقــار الذاتــي، محيــًلا إلــى انهيــار التراتبيــات االجتماعيــة 

الشــرف  علــى  القائمــة   Les hiérarchies sociales

»الكرامــة  مفهــوم  ناقــش  كمــا  منحــه،  مســاواة  وال 

اإلنســانية وكرامــة المواطــن كمفهــوم معاصــر كونــي 

ديمقراطــي، وهنــا تجلــت أشــكال االعتــراف المســاواتي 

المســتوى  إلــى  وصــوًلا  الديمقراطيــة  الثقافــة  فــي 

واهتــم  الفرديــة،  الهويــة  وتعزيــز  والجنســي  الثقافــي 

كذلــك بالهويــة األصيلــة وثقافتهــا، لهــذا تعــد العاقــات 

الشــخصية الحبية/العاطفيــة مجــاًلا الكتشــاف الــذات 

وإثباتهــا ضمــن ثقافــة األصالــة، فأطروحــة أن الهويــات 

قابلــة  ــا  اجتماعيًّ المفتــوح  الحــوار  خــال  مــن  تتشــكل 

جــاءت  ومنــه  االعتــراف،  نكــران  بســبب  للتقويــض 

ــي باالختــاف  ــراف الكون ــى تحقيــق االعت ــة إل حاجــة الهوي

ا. شــخصيًّ الحبــي  واالعتــراف  ــا،  اجتماعيًّ

ميشــيل  الكنــدي  الفيلســوف  اهتــم  وبــدوره 

األخاقيــة  بالجــروح   Michel Seymour ســيمور 

ــا  قبليًّ معطــى  ليــس  هونيــث  عنــد  فاالعتــراف 

بــل  الفلســفية،  األنثروبولوجيــا  ضمــن  للهويــة 

مفهــوم بعــدي وعائقــي، ألن ثاثيتــه تطــورت فــي 

المجتمعــات الرأســمالية -مــا بعــد تقليديــة- خاًفــا 

للمجتمعــات البرجوازيــة، وطالــب بتأثيــث الفضــاء 

تــذاوت  السياســي بهويــة سياســية مبنيــة علــى 

حــواري وحقــوق جماعيــة بيــن الشــعوب.

الفرنســي  الفيلســوف  أطروحــة  تجلــت  وهنــا 

المهتــم   Franck Fischbach فيشــباك  فرانــك 

تجــاه  المتطــورة  الحساســية  وبفكــرة  باالغتــراب 

المتطلبــات األخاقيــة المشــروعة، ونشــوء ثقافــة 

الســيطرة  ضــد  االحتجاجــي  والموقــف  المقاومــة 

لألقليــة  المكتســبة  الهويــة  علــى  والتعــدي 

وكرامتهــا، التــي قــد تنــال خيبــة مــن عــدم االعتــراف 

فتنزلــق نحــو الصــراع لحمايــة فرصهــا فــي إعــادة 

اإلنتــاج االجتماعــي والبقــاء االقتصــادي، فاالعتــراف 

لاختــزال. قابــل  غيــر  أخاقــي  مفهــوم منفعــي 

كمــا اهتــم بالفــرق بيــن الفعــل والتفاعــل، معتبــًرا 

الفاعــل  جعــل  فــي  ــا  نقديًّ فقيــرة  التواصــل  إيتيقــا 

االجتماعــي يفصــح عــن عاقــات الســيطرة والقهــر 

الرمــزي، ألن عاقــات الســيطرة تنتهــك هــذا التفاعــل 

ــا، ممــا يولــد الشــعور  ــا وليــس لغويًّ ــا وأخاقيًّ معياريًّ

 ،Blessure identitaire الهــووي  والجــرح  باالحتقــار 

فالتواصــل ليــس تصــوًرا متعلًقــا بالتفاهــم العقانــي 

فقــط، بــل باالعتــراف لذلــك يتوجــب التحــام الفعــل 

االجتماعــي بالتفاعــل االجتماعــي.

جــان فيليــب  الفرنســيان  الفيلســوفان  ربــط  وقــد 

هابــر  وســتيفان   Jean-Philippe Deranty ديرانتــي 

 Aliénation باالغتــراب  االعتــراف   Stéphane Haber

ألخلقــة االعتــراف، فاالغتــراب كحالــة تعبر عــن عجز الفرد 
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ــه،  ــه وفتــور قدرات عــن تقديــم أســباب كامنــة وراء أفعال

األمــر  ينتقــل  ومنــه  وبيئتــه  نفســه  عــن  غريًبــا  يجعلــه 

إلــى تفاعاتــه مــع اآلخــر، كمــا تحدثــا عــن تطــور نظريــة 

 Philosophie de la االعتــراف فــي فلســفة البراكســيس

تحرريــة.  لحركــة سياســية  المفضــي   praxis

رودو  مايوييــن  الفرنســي  الفيلســوف  أمــا 

 Les فركــز علــى القيم االيتيقية Maiwenn Roudaut

 L’éthicité االيتيقيــة  والحيــاة   valeurs éthiques

عنــد هونيــث وهيغــل، فالقيــم الثقافيــة والرمزيــة 

تظــل محــل صــراع دائــم مــن قبــل قيــم جماعــة 

هوويــة Identitaire لتعــرف بذاتهــا فــي ظــل حاجــة 

قيــم  علــى  واالنفتــاح  للتكيــف  األصليــة،  الهويــة 

إيتيقــة أخــرى ســعًيا للتمثــات االجتماعيــة. 

 خامًسا: االعتراف واألفضية:

وفضائــه  العمــل  بمجــال  االعتــراف  عاقــة  عــن 

التبادلــي بيــن العمــال والعامــل ومديــره، يحيــل إيمانويــل 

المؤسســاتي  االعتــراف  موضــوع  ماركســيا،  رينــو 

فنكــران  وحقوقــه،  العمــل  قانــون  بيــن  المــزدوج 

وتعاقداتــه  العمــل  بانتهــاكات  المتعلــق  االعتــراف 

ســيثير مشــاعر الظلــم لــدى العامــل، كمــا يجعلــه مهاًنــا 

قــد  الــذي  كهويــة،  بعملــه  كــذات  قيمتــه  ربــط  تــم  إذا 

يكــون محــدوًدا بحكــم الوظيفــة، أو محــدوًدا فــي إطــار 

التفاعــل فــي المؤسســة االقتصاديــة، فنشــاط العمــل 

وقيمتــه وفائدتــه أي صفاتــه التقنيــة »مــن القيــام بــه 

 Dejours إلــى روعتــه وجودتــه«، جعــل فكرســتوف ديجــور

االعتــراف  لعــدم  األجيــر  بشــكوى  ينــوه   Christophe

بقيمــة عملــه ونشــاطه، وليــس فقــط األمــور المهنيــة 

النشــاط، وهنــا يتجلــى االعتــراف  المتناســبة مــع  غيــر 

مــا  وهــو  الفضــاء،  فــي  االعتــراف  بجــودة  اإلشــكالي 

جعــل لــوي كاري فــي حديثــه عــن مفارقــات المعاصــرة 

Paradoxes du contemporain وأمراضهــا عنــد هونيــث 

فــي  اإلفــراط  أي  األداء«  »أيديولوجيــة  فكــرة  يطــرح 

االســتثمار الشــخصي فــي العمــل والمنافســة المهنيــة 

لحاجــة ســوق  إثباًتــا   Fordiste الفورديــة  إلــى  والحنيــن 

المهنــي  التفــرد  منطــق  ومنــه  التنافــس  إلــى  العمــل 

لاعتــراف. تأثيثيــة  علــى صيغــة  للحصــول  والكفــاءة 

الخاتمة:

القــارئ علــى  إلــى حمــل   فــي الختــام وســعًيا منــا 

وناقــدة  مســائلة  أطروحــة  كل  ضــم  تــم  التشــويق، 

لهونيــث فــي هــذا الكتــاب فــي تعــداد خمســة مباحــث 

التــي اختارهــا فاســفتها  كبــرى، بعيــًدا عــن العناويــن 

فــي  قرائيــة  نمطيــة  ســتخلق  التــي  عشــر،  الخمســة 

المراجعــة، عناويــن الفاســفة التــي كانــت تحافــظ علــى 

المتغيــر  وتنــوع  االعتــراف  وهــو  المســتقل  المتغيــر 

التابــع بيــن العدالــة والهشاشــة والامرئيــة والعمــل، 

بينهــم،  فكريــة  فسيفســاء  شــكل  مشــترك  كقاســم 

وتوجهاتهــم  الفكريــة  مشــاربهم  الختــاف  نظــًرا 

األيديولوجيــة ومرجعياتهــم الحقليــة، وهنــا تكمــن قيمــة 

الكتــاب الــذي يعــرج علــى النســق الفلســفي مــن أكســل 

هونيــث إلــى لــوي كاري كل بمقاالتــه الثــاث إلــى األربــع 

فــي تــوازن ترجمــي للنســق ضمــن االتســاق المنهجــي 

لــكل  مصغــرة  بيبيوغرافيــا  علــى  معرًجــا  للترجمــة، 

فيلســوف عمــًلا بمبــدأ االحتــواء الفكــري للقــارئ، وعــدم 

تشــتته بيــن مناهــل أخــرى مــن شــأنها تضييــع وقتــه فــي 

للقــراءة. التركيــزي  الخــط  تسلســل 




