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  مقدمه 

تئوري ه خر مکتب فرانکفورت است که بیشتر به واسطتأاکسل هونت از فیلسوفان نسل م

کوشش اکسل هونت بر آن بود تا مبتنی بر مـدل  . شناخته شده است »شناسی رسمیت به«

هاي یک نظریه اجتماعی با محتوایی هنجاري را  بنیان، هگل شناسیرسمیتبهبراي ، نزاع

مفهـوم   دربارهپردازي  مشی هگلی در رابطه با تئوريمند خطبازسازي نظام. ریزي کند پی

 شناسـی  رسـمیت  بهگذاري میان سه سطح منجر به تمایز، توسط هونت شناسی رسمیت به

الگوهـاي  . هـاي اجتمـاعی دارنـد    اي براي درگیـري هاي بالقوه انگیزه، شود که هر یک می

مفهوم عشـق  . حقوق و همبستگی، عشق :ند ازبیناسوژگی هونت عبارت شناسی رسمیت به

در . ان مـردم نیـز هسـت   متضمن دوستی و انواع روابط خـانوادگی و روابـط عـاطفی میـ    

گونـه   گونه روابط با تأمین نیازها همراه است و در روابط دوستانه بـدون هـیچ  این، خانواده

ــیش ــراه اســت   پ ــري هم ــاطفی دیگ ــا تصــدیق ع ــت . شــرطی ب ــاد هون ــه اعتق ــواع ، ب ان

منجـر بـه یـک    ، حقـوق و همبسـتگی هسـتند   ، که در پیوند بـا عشـق   شناسی رسمیت به

حراسـت  ، داخلـی و خـارجی افـراد   شـوند کـه از وضـعیت آزادي     مراقبت بیناسوژگی می

بندي و تحقق اهـداف زنـدگی فـردي     مفصل ۀپروسشناسی،  رسمیت بهکنند و در این  می

یکی مبتنی بـر  شناسی،  رسمیت بهاز این سه سطح . گیرد بدون تهدید و اجبار صورت می

مبتنی بـر حقـوق اسـت و     دیگري ؛شود نفس در افراد منجر می عشق است و به اعتمادبه

مبتنی بر همبستگی اسـت و بـه تکـریم     آخرین سطحشود و  ه احترام به نفس میمنجر ب

متقابـل و   شناسـی  رسمیت بهمختلف یک تیپولوژي از سطوح ، هونت. شودنفس منجر می

ــواع مختلــف هویــت عملــی نقــش آن ایــن ســه ســطح . آورد فــراهم مــی هــا در رشــد ان

  . دهند اخالقی هونت را تشکیل می ۀبنیان فلسف، شناسی رسمیت به

هنجـاري   ۀبـه هسـت   »شناسی رسمیت به«زمان با اینکه مفهوم  طی چند سال گذشته و هم

هاي انتقـادي   شک و تردید درباره پتانسیل، شده است بخش مختلف تبدیل هاي رهایی جنبش

اي انتقـادي و   کوشـد تـا مواجهـه    ایـن مقالـه مـی    رواز ایـن . یافته است این تئوري نیز افزایش

پـس از   بنـابراین . داشـته باشـد   شناسـی  رسـمیت  بهنسبت به تئوري  رویکردي پسااستعماري

 هـایی در دو بخـش بـه انتقاد  ، اکسـل هونـت   شناسـی  رسـمیت  بهپرداختن به مقومات تئوري 

دربرگیرنـدگی   مبخش نخست در واقع عـد . شود که به این تئوري وارد شده است پرداخته می
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گاه دیـد از سه  »شناسیارج« ۀنظری، در این بخش. در سطح عام است شناسی رسمیت به ۀنظری

بخـش تئـوري    کـارکرد غیررهـایی  ، جنسـیتی  - کشـی طبقـاتی   بهـره : شـود مـی نقد و بررسی 

و انتزاع این تئوري از ساختارهاي سلطه و استبدادي که در مجمـوع سـبب    شناسی رسمیت به

کـه   هابنیادین به این تئوري وارد شود که در قیاس با بخش دوم انتقاد هاییانتقادشود که  می

عمومیت بیشتري دارد و هـم  ، پسااستعماري و از منظر غیاب دیگريِ غیرغربی است ۀاز دریچ

این مقاله که غیـاب   ۀآزمایی فرضیدرجهت راستی. دشو مع غربی و هم شرقی را شامل میجوا

در بخـش دوم  ، کسل هونت اسـت ا شناسی رسمیت بهبندي تئوري  دیگري غیرغربی در صورت

در سـطح خـاص پرداختـه     شناسـی  رسـمیت  به ۀبه عدم شمول و دربرگیرندگی نظری، هاانتقاد

 شناسـی  رسمیت بهیعنی وجوه پنهان تئوري  ؛اصلی این مقاله است ۀشود که در واقع مسئل می

  . شودمیاکسل هونت در غیاب دیگريِ غیرغربی تحلیل و بررسی 

  

  پیشینه پژوهش

هونت متمرکز شـده   ۀغیرغربی در اندیش پژوهشی که به طور خاص بر جایگاه دیگريِ

با این حال آثار مختلفی بـه شـرح و   . در میان متون فارسی و انگلیسی وجود ندارد، باشد

هـاي گونـاگون   اند که از زاویهاکسل هونت پرداخته شناسیرسمیتبهتفسیر و نقد تئوري 

 :توان به آثار زیر اشاره کردمی جمله از آن. دپوشانی داربا موضوع این پژوهش هم

این پژوهش وجود دارد و بیشترین  ۀترین اثري که در پیشین شاید بتوان گفت مرتبط

 شناسـی  رسـمیت  به«وان کتابی است با عن، این پژوهش دارد ۀارتباط را با موضوع و مسئل

نانسی فریزر در این کتـاب  . اندنوشته آن را و اکسل هونت »نانسی فریزر«که  »یا بازتوزیع؟

ازحـد هونـت بـر ایـن تئـوري بـراي        بیشتأکید هونت و  شناسی رسمیت بهبه نقد تئوري 

 عنـوان  پردازد و این مفهوم را در تقابـل بـا مفهـوم بـازتوزیع بـه      یازي به عدالت می دست

 کوشـد  هونت مـی ، البته در بخش دوم کتاب. دهد کلیدواژه پیشین تحقق عدالت قرار می

 . دفاع کند از تئوري خود در پیوند با عدالت ها پاسخ دهد و به این پرسش تا

ه اثر مشترك هونت و رانسیر است که دربردارند، »١شناسی یا اختالف؟رسمیتبه« کتاب

برابري و هویت است که در قالـب یـک مجموعـه    ، آزادياي انتقادي درباره سیاست  مواجهه

                                                 
1. Recognition Or Disagreement? 
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فرانکفـورت   در شـهر  2009اسـت کـه در سـال    اي سامان یافته  مقاالت با محوریت مناظره

که هونت بـه مفهـوم آزادي ارجـاع     درحالی ؛میان ژاك رانسیر و اکسل هونت صورت گرفت

 Honneth( کنـد  فاده مـی عنوان مفهوم مرکزي خود است دهد و رانسیر از مفهوم برابري به می

& Rancière, 2016: 5- 6( . يبه آرا، اندکردهویراستاران آن تهیه  کهبخش نخست این کتاب 

و بخـش سـوم و    »اي انتقـادي  مواجهـه «بخش دوم بـا عنـوان   . پردازدمیشده دو متفکر یاد

 هـایی بـه مقـاالت رانسـیر و اکسـل هونـت و انتقاد     ، »انتقـادي  ۀروش نظری«پایانی با عنوان 

 . دانند هاي یکدیگر می متوجه آرا و اندیشه، پردازد که این دو متفکر می

بـر ایـن   ، 1شناسـی رسـمیت هاي فمینیستی در عصر بهمقاله سیاستدر نانسی فریزر 

هـایی کـه در بـاب    متفکـران و تئوریسـین  ، اخیـر  ۀکند که طی چند ده میتأکید مسئله 

سوي مفـاهیم   مارکسیستی و کارمحور بهشبهاز مفاهیمی ، اندپردازي کردهنظریه »عدالت«

تـرین تغییـرات در   یکی از برجسته. اندمحور و فرهنگیِ پسامارکسیستی سوق یافتههویت

دووجهی به شـمار  است که تغییري  3شناسی رسمیت بهبه  2حرکت از بازتوزیع، این حوزه

ی در بـاب  هایی شده است که شامل مباحث حقوقموجب بسط سیاست سو آید؛ از یک می

جـب  لیبـرال مو در بستر یک نظـام نئـو   حال درعین. هاستهویت و نیز تفاوت، نمایندگی

 :Fraser, 2007( شدت بیشـتري یابـد  ، شده است که نزاع براي به رسمیت شناخته شدن

بحث بسیار مهمی اسـت  ، عدالت هايهدر نظری شناسی رسمیت بهگذار از بازتوزیع به . )23

 . خوبی به شرح و بسط آن پرداخته است که نانسی فریزر به

هـاي هنجـاري تئـوري     اسـتعمارزدایی از بنیـان  : پایان پیشـرفت «در کتاب  »امی آلن«

. پـردازد  مـی  هاي انتقـادي  وجود یک رویکرد پسااستعماري در تئوري به خأل »)1( انتقادي

هـاي  بـر اندیشـه   الزامـاً ، قرابت زیادي با موضوع این پژوهش دارد هرچند، بحث امی آلن

او . پـردازد  مـی  اکسل هونت متمرکز نیست و بـه متفکـران مختلـف مکتـب فرانکفـورت     

: گویـد  مـی  و دهد می پیشرفت در آراي این متفکران را مورد توجه قرارةهمچنین نقد اید

بـا   تئوري انتقادي مکتـب فرانکفـورت  ، هکه چرا و چگوننشان دادن این است ، هدف من«

                                                 
1. Feminist Politics In The Age Of Recognition 
2. Redistribute 
3. Recognition 
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هاي تئوري انتقادي بـا   جهت شد و هدف من این است که پروژه اروپامحوري همسو و هم

 . )Allen, 2016: 1( »یابداهداف و مباحث مربوط به پسااستعماري و استعمارزدایی پیوند 

  

  »شناسی رسمیت به«هنجاري  -مقومات تئوري انتقادي

ــوري  ــهتئ ــمیتب ــیرس ــت شناس ــل هون ــه اکس ــا تکی ــه ب ــر اندیش ــاي ب ــله در  هگ

البته هونت . تدوین شده است »حق ۀفلسف«و  »پدیدارشناسی روح«، »هاي ینا نوشته دست«

اجتماعی هگـل نیـز    ۀدر نظری یا به رسمیت شناختن شناسی رسمیت بهه کند ک میتأکید

همچـون   »دیگـري «، بـراي فیشـته  . است 1فیشته » )2(بنیان حق طبیعی«برگرفته از کتاب 

ــه آزادي« ــوان ب ــت »فراخ ــه. اس ــوم نظری ــته در دو مفه ــوژگی فیش ــوان« بیناس و  »2فراخ

ــه« ــدمــینمــود  »3شناســی رســمیت ب ــد. یاب اصــلی فیشــته ایــن اســت کــه آزادي و   ةای

خودي کـه   ؛به هم پیوند بخورند »خود«بخشیدن به پذیري باید از طریق عینیت مسئولیت

وجـه یـک وجـود     هـیچ   بـه  »اگـو «. نیازمنـد هـر دو اسـت   ، آگاه شدن از آزادي خود براي

ــراي آنکــه از آزادي خــودخودمختــار و مســتق ــدآگــاهی  ل نیســت و ب ــه ، یاب وابســته ب

 دوسـویه اسـت   یتعـامل  ۀنتیج، خودآگاهی از نظر فیشته. دیگري است شناسی رسمیت به

یـک   ۀمثابـ  سوژه از وجـود دیگـري بـه    شناخت«، به تعبیر فیشته. )Williams, 1992 :ك.ر(

سـوژه  . پدید آمـده اسـت   »دیگري« هاي محدودسازي خود واسطه موجود آزاد و عقالنی به

در و  »فراخوان«ۀ بیرون از خود قرار گرفته است و تنها در نتیج، عنوان یک موجود آزاد به

 Fichte( »شود میهاي آزادانه  درگیر فعالیت دیگر است که هاي»محدودسازيخود« نهایت

& Neuhouser, 2000: 41( .  

 ي این مفهوم را پیشتر از فیشـته ها ریشه، خود 4هونت همچنین در جدیدترین کتاب

 شناسـی  رسـمیت  بـه انگلیسی و آلمانی در تدوین تئوري ، برد و به سه سنت فرانسوي می

از سـوي   شناسی رسمیت بهدارد که وابستگی فرد به تأکید او بر این مسئله . کند اشاره می

شـود و   آغاز می »روسو«ها با  این اندیشه. فرانسوي دارد ۀمنفی در اندیش یمعنای، »دیگري«

                                                 
1. Johann Gottlieb Fichte 
2. Summons/Aufforderung 
3. Recognition/Anerkennung 
4. Recognition: A Chapter in the History of European Ideas 
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شـود کـه وابسـتگی مـا بـه       مـی  یابد و بر این مسئله تأکید ادامه می »الکان«و  »سارتر«تا 

 شـود  مـی  آدمـی  »1خـود  از دسـت دادن «موجـب  ، تکریم اجتمـاعی یـا تصـدیق دیگـري    

)Honneth, 2020: 5- 6( .تفاسیر ، انگلیسی و آلمانی، گوید در سه سنت فرانسوي هونت می

. اسـت  شده ارائه  »دیگري«از سوي  شناسی رسمیت بهبسیار متفاوتی از وابستگی سوژه به 

 »دیگـري «این وابستگی به ، ها سارتر و آلتوسرو بعد از آن روشفوکو و روسوالدو، در فرانسه

، در دنیـاي آنگلوساکسـون  . دانستند اصیل فرد می مثابه تهدیدي براي ارتباط با خود را به

حـد زیـادي   همگی چنین وابستگی را تا، اسمیت و جان استوارت میل، هیوم، شفتسبري

در  نهایـت در گیرنـد و   در نظـر مـی   »2خودکنترلی اخالقی«مثابه شانس و امکانی براي  به

مثابه شـرط امکـان    بهرا این وابستگی ، فیشته و هگل، کانت، آلماندهم در اوایل قرن نوز

  . )Honneth, 2020: 134( گیرندمیدر نظر  »3بخشی فردتعین خود«

بر همین روایت آلمانی و ارجاع به فیشـته و   شناسی رسمیت  بهتمرکز هونت در بحث 

شـدنی ریشـه   هگل در نزاع براي به رسمیت شناخته شناسی رسمیت بهمفهوم . هگل است

چشــم  بـه ) 1807( »روح پدیدارشناسـی «کتـاب    »خـدایگان و بنــده «ارد کـه در بخـش   د

صـرفاً   یتر موضوعخودآگاهی که پیش، دیدارشناسی روحهاي هگل در پ با بحث. خورد می

سـتیزي بـراي زنـدگی و     ةشد که دربردارند »درام اجتماعی«تبدیل به یک ، شناختی بود

بـر مـدل نـزاع     کوشش اکسل هونت بر آن بود تا مبتنـی . )Honneth, 2012: 3( مرگ بود

اجتمـاعی بـا محتـوایی هنجـاري را      ۀهاي یک نظریـ  بنیان، هگل شناسی رسمیت بهبراي 

مشی هگلی در ایـن زمینـه منجـر بـه تمایزگـذاري      مند خطبازسازي نظام. ریزي کند پی

اي بـراي  هـاي بـالقوه   شـود کـه هـر یـک انگیـزه      مـی  شناسـی  رسمیت بهمیان سه سطح 

اسـت و بـه    »عشـق «یکـی مبتنـی بـر    ، از ایـن سـه سـطح   . هاي اجتماعی دارند درگیري

اسـت و منجـر بـه     »حقـوق «مبتنـی بـر    دیگري. شود در افراد منجر می »4نفس اعتمادبه«

تکـریم  «اسـت و بـه    »همبسـتگی «مبتنـی بـر    سطح آخرینشود و  می »5احترام به نفس«

                                                 
1. Loss of Self 
2. Self- Control 
3.Self- Determination 
4. Self- Confidence 
5. Self- Respect 
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اخالقـی هونـت را    ۀبنیـان فلسـف  شناسی،  رسمیت بهاین سه سطح . شودمنجر می »1نفس

مبتنـی بـر عشـق و    ، هونـت  ۀدر اندیشـ  شناسـی  رسمیت بهاولین سطح . دده تشکیل می

توان گفـت کـه    واقع می در. شود نفس در فرد می دوستی است که منجر به بروز اعتمادبه

ـ  ، سـالی  قانه در بـزرگ تمام روابط عاش ـ  هـاي همشـتق از تجرب اسـت کـه در    هناخودآگاهان

  . )Scharff, 1996: 225( گرفته است هاي اول زندگی بین مادر و کودك شکل ماه

خـود را  ، کند که کودکان از طریق روابـط احساسـی بـا افـراد دیگـر      می هونت تأکید

این نـوع برداشـت از عشـق کـه منجـر بـه       . گیرند هایی مستقل در نظر می عنوان سوژه به

گویـد   قرابـت دارد کـه مـی   ، با برداشتی از عشق نزد هگل، شود نفس در افراد می اعتمادبه

 ۀاندیشـ  در. )Honneth, 1995: 96- 97( اسـت  »خـود بـودن در دیگـري   «عشق بـه معنـاي   

اولـین سـطح   ، شـود  عشـق و دوسـتی ایجـاد مـی     ۀواسـط  نفسـی کـه بـه    اعتمادبه، هونت

حـال   در، در میان افـراد اسـت کـه از همـان نخسـتین لحظـات تولـد        شناسی رسمیت به

 شناسـی  رسـمیت  ، بـه هونـت ۀ در اندیش شناسی رسمیت بهدومین سطح . گیري است شکل

هونـت بـر   ، در الگـوي حقـوقی  . شود در افراد می »احترام نفس«حقوقی است که منجر به 

حقـوق  . داردتأکیـد  هاي ویـژه   مثابه اشخاصی با توانایی عمومی افراد به شناسی رسمیت به

حـق مشـارکت سیاسـی و حـق رفـاه اجتمـاعی       ، فردي هاي شامل حق حراست از آزادي

هـاي   اخـتالل در چنـین مشخصـه   . شـود  همه منجر به احترام نفـس مـی   شود که این می

هـاي اجتمـاعی    گـروه  شناسـی  رسـمیت  بـه حقوقی در جوامع مدرن منجر به نـزاع بـراي   

  . )Zurn&et al, 2010: 118( شود می

مبتنـی بـر    شناسی رسمیت بهحقوقی با  شناسی رسمیت بههونت در تبیین تمایز میان 

روابـط  ، که در عشق وجود دارد شناسی رسمیت بهدر مقایسه با آن سطح « :گوید عشق می

ارتبـاط قـانون و    بـاره در. تفـاوت بنیـادینی دارد  ، لحاظ نـوع احتـرام بـه نفـس     قانونی از

هـاي دیگـر    دارند که ما در مقابل انسانتأکید هگل و مید بر این نکته شناسی،  رسمیت به

تعهدات هنجاري گوناگون را باید نسبت به همـدیگر   برخیحقوق هستیم و  برخیداراي 

عنوان افـرادي کـه داراي    ما باید اعضاي دیگر جامعه را به، انداز از این چشم. رعایت کنیم

عنـوان   ا هم بهتوانیم خودمان ر به رسمیت بشناسیم و نیز می، حقوق معین هستند برخی

                                                 
1. Self- Esteem 
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ادعاهـاي   برخـی تـوانیم   ما می، تبع آن بدین معنا که به ؛یک شخص حقوقی تعریف کنیم

 . )Honneth, 1995: 108( »مشخص داشته باشیم

 يهـا  و ویژگـی  هـا تکـریم تمایز ، در اندیشـه هونـت   شناسـی  رسمیت بهسومین سطح 

احتـرام  «و  »نفـس  اعتمادبـه «که عشق و حقوق منجر به  درحالی. فرد افراد استبه منحصر

از طریق تقدیر اجتمـاعی  ، در ارتباط با قدردانی از خود »همبستگی«، شود افراد می »نفس

 کـه  گویـد  در این رابطه هونـت مـی  . شود می »تکریم نفس«است که منجر به  »دیگري«از 

هـاي   تکـریم اجتمـاعی معطـوف بـه خصیصـه     ، حقوقی مدرن شناسی رسمیت بهبرخالف 

 کنـد  شان توصیف می شخصی هايواسطه تمایز ها را بهفردي در افراد است که آن منحصربه

ي هـا  هسـتند کـه ویژگـی    شناسـی  رسـمیت  بهسطحی از  بیانگر، برخالف قوانین مدرن و

در پـی   شناسـی  رسـمیت  بـه این سـطح از  . کنند هاي انسانی را بیان می شمول سوژه همه

شـمول  هاي انسانی به شکل بیناسوژگی و همه مشخصی در میان سوژه هايتصریح تمایز

  . )Honneth, 1995: 122( است

فـرد بودنشـان بـه رسـمیت      هـا بایـد در یکتـایی و منحصـربه     سوژه، هونت ۀدر اندیش

عنـوان یـک عامـل     عنوان دارندگان نیازها و احساسات خاص خود و بـه  به ؛شناخته شوند

هاي ویـژه کـه    عنوان دارندگان خصایص و توانایی خودمختار با مسئولیت اخالقی و نیز به

 :Gordon& et al, 2018( سازد در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشـند  آنها را قادر می

 شناسـی  رسـمیت  بـه هاي عـاطفی و   هاي انسانی فراتر از حمایت سوژه، به نظر هونت. )83

خصـایص  تـا  دهـد   هـا اجـازه مـی   رامت انسانی نیاز دارنـد کـه بـه آن   نوعی از ک به، حقوقی

هـاي   نوشـته  دسـت «کند کـه در   او اشاره می. هایشان را بروز دهند فرد و توانایی منحصربه

اسـت کـه    شناسـی  رسمیت بهح سوم از به معناي همین سط »زندگی اخالقی«مفهوم ، »ینا

کند کـه   را ترسیم می شناسیرسمیتبههونت سطحی از . شود منجر می »تکریم نفس«به 

دارد کـه  تأکیـد  دال بر وجود یک افق ارزشی مشترك و بیناسوژگی است و بر این نکتـه  

 مـورد مثابه اشخاصی متمـایز   همدیگر را به، صورت بیناسوژگی توانند به می خود و دیگري

  . )Honneth, 1995: 121( تکریم قرار دهند

ـ  با عطف توجه به این سطوح سه اکسـل هونـت در    شناسـی  رسـمیت  بـه تئـوري   ۀگان

، غیرغربی در این تئـوري اسـت   این مقاله که غیبت دیگريِ ۀفرضی آزمایی راستاي راستی



  31/و همکاران شعبانیآزاده ؛ ... دیگريِ«در غیاب  »شناسی رسمیت به«

در سطح عام و سطح خـاص بـه    شناسی رسمیت به ۀدر دو سطح عدم دربرگیرندگی نظری

  . توان به این تئوري وارد کرد شود که می نقدهایی پرداخته می

  

  در سطح عام شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری

در مواجهـه بـا سـه     »شناسـی ارج«نظریـه   عدم شمول و دربرگیرندگی، در این بخش

 ؛جنسـیتی  -کشی طبقـاتی بهره، سطح نخست. شودمیسطح از نقدهاي بنیادین ارزیابی 

، اکسل هونت و سـطح سـوم   شناسی رسمیت بهبخش تئوري  کارکرد غیررهایی، سطح دوم

از ساختارهاي سلطه و اسـتبدادي اسـت کـه در مجمـوع      شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري 

 هـایی انتقاد، شرقی اسـت  وجوامع غربی  ةدر یک سطح عام که دربرگیرند دشو سبب می

  . ظریه شودمتوجه این ن بنیادین

  جنسیتی -کشی طبقاتیبهره) الف

. گرفتـه اسـت   نقد قرار هاي گوناگونی موردگاهدیدهونت از  شناسی رسمیت  بهتئوري 

بـوده اسـت کـه نسـبت تئـوري       »)3(نانسـی فریـزر  « نقـد ، به ایـن تئـوري   ترین نقدعمده

بـه  . است کردهتفصیل ارزیابی  را به »بازتوزیع اقتصادي«هونت با مفهوم  شناسی رسمیت به

سروکار داریـم کـه درگیـر اسـتثمار طبقـاتی       ايهاي اجتماعی با گروهوقتی ، تعبیر فریزر

امـا  . هاي بازتوزیعی نیاز داریم عدالتی توزیعی مواجه هستیم و به سیاست ما با بی، هستند

مـا بـا   ، شـوند  لحاظ جنسی تحقیر می از اي سروکار داریم کههاي اجتماعی گروه وقتی با

هـاي   مواجـه هسـتیم و بـه سیاسـت     شناسـی  رسـمیت  بـه عـدم   در ارتبـاط بـا  عدالتی  بی

ما بـه یـک تعریـف جدیـدي نیـاز داریـم کـه میـان طبقـه          . نیاز داریم شناسی رسمیت به

یـک سیاسـت بـازتوزیعی    بنابراین . پیوند ایجاد کند 2و جنسیت تحقیرشده 1استثمارشده

هـاي تحـت انقیـاد و     کافی نیسـت و گـروه  ، صرفانه شناسرسمیتبهتنها و یک سیاست 

  . )Fraser & Honneth, 2003: 19( سلطه به هردو نیاز دارند

تـوان در چهـار    و پارادایم بـازتوزیع را مـی   شناسی رسمیت بهپارادایم ، به اعتقاد فریزر

عـدالتی   در بـاب بـی   هاي متفـاوت دو پـارادایم   برداشت، نخست. جهت با یکدیگر سنجید

                                                 
1.Exploited Class 
2.Despised Sexuality 
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یشـه در سـاختار اقتصـادي    هایی متمرکز است کـه ر  عدالتی پارادایم بازتوزیع بر بی. است

هـاي فرهنگـی دارد کـه در     عـدالتی  ریشه در بـی  شناسی رسمیت بهدر مقابل . دجامعه دار

، هر دو پـارادایم  اینکه دوم. تفسیري و ارتباطی است، پیوند با الگوهاي اجتماعی بازنمایی

حـل   راه، در پـارادایم بـازتوزیع  . کننـد  عـدالتی ارائـه مـی    اي بـی هاي متفاوتی را بر حل راه

راهکـار بـراي   شناسـی،   رسمیت بهبرعکس در پارادایم . بازسازي اقتصادي است، عدالتی بی

هـاي جمعـی    سوم مربوط به سـوژه . ایجاد تغییرات سمبولیک و فرهنگی است، عدالتی بی

ــازتوزیع  ــارادایم ب ــه در پ ــت ک ــبه ، اس ــا ش ــات و ی ــطبق ــارادایم طبق ــتند و در پ ات هس

منزلتـی  هـاي   گـروه ، برخالف طبقات مارکسیستی، عدالتی قربانیان بیشناسی،  رسمیت به

انه شناسـ رسـمیت بـه بلکه بر مبناي روابـط  ، که نه بر مبناي روابط تولید هستند )4( وبري

هـا در جامعـه    شوند و حرمت و شأن و منزلت کمتري نسـبت بـه سـایر گـروه     تعریف می

چنـین  ، گروهی است که پارادایم بـازتوزیع  هايفهم متفاوت از تمایز بارهدر چهارم. دارند

یـک اقتصـاد سیاسـی ناعادالنـه      ۀهاي ناعادالنه و برساختمثابه ناهمسانی را به هاییتمایز

سـو  از یک :شـود  شیوه مواجـه مـی   به دو هابا تمایزشناسی،  رسمیت بهاما پارادایم ، داند می

یـک   وانـد   خطر و اختالفات فرهنگی هستند که از قبل وجـود داشـته   بی هاییها تمایزآن

مراتـب ارزشـی تبـدیل کـرده اسـت و از طـرف        را به سلسله هااین تمایز، الگوي ناعادالنه

زمـان   بلکـه هـم  ، مراتبی از قبل ندارنـد  هاي سلسله گذاري ارزش، گروهی هايتمایز، دیگر

توان  را در جدول زیر می هاین تمایزا. )Fraser & Honneth, 2003: 12- 15( دشو ساخته می

  :به تفکیک مالحظه کرد

  و بازتوزیع از منظر نانسی فریزر شناسی رسمیت بههاي  پارادایم وجوه چهارگانه - 1جدول 

 و بازتوزیع شناسی رسمیت بهچهار جنبه بنیادین 

هاي مختلف  برداشت

  عدالتی درباره بی

  شناسی رسمیت به
  :فرهنگیهاي  عدالتی بی

  حرمتی بی، شناسی رسمیت بهعدم ، سلطه فرهنگی

  بازتوزیع
  :اجتماعی -هاي اقتصادي عدالتی بی

  محرومیت، نشینی اقتصادي حاشیه، استثمار

  راهکارهاي رفع

  عدالتیبی
  شناسی رسمیت به

  :تغییر سمبلیک یا فرهنگی

به رسمیت ، شدهحرمت هاي بی گذاري مجدد هویت ارزش

تغییر ، هاي فرهنگی نهادن به تفاوتشناختن و ارزش 

  تفسیر و ارتباطات، الگوهاي اجتماعی بازنمایی



  33/و همکاران شعبانیآزاده ؛ ... دیگريِ«در غیاب  »شناسی رسمیت به«

  بازتوزیع

  :بازسازي اقتصادي

دهی مجدد سیستم  سازمان، توزیع مجدد درآمد و ثروت

ه دموکراتیز، تغییر ساختار مالکیت بر دارایی، کار تقسیم

مربوط به  هايها تصمیموسیله آن هایی که به کردن رویه

تغییر ساختارهاي بنیادي ، شود گذاري اتخاذ می سرمایه

  اقتصادي دیگر

هاي جمعی  سوژه

  عدالتی بی

  هاي منزلتی وبري گروه  شناسی رسمیت به

  طبقاتیهاي طبقاتی و شبه جماعت  بازتوزیع

فهم متفاوت از 

  گروهی زهايتمای

  شناسی رسمیت به

  :دو طریقه تمایز

گروهی که از  هايتمایز، پیش موجوداختالفات فرهنگی از 

  اند پیش وجود نداشته

  هاي ناعادالنه مثابه تفاوت تمایز به  بازتوزیع

  )Fraser & Honneth, 2003: 12- 15:با اقتباس از( 

طـی  ، و بـازتوزیع وجـود دارد   شناسـی  رسمیت بههایی که میان  به دلیل همین تفاوت

فلسفه سیاسی تغییـر کـرده اسـت و توزیـع     هاي هنجاري در  گیري جهت، هاي اخیر سال

هـاي   دیگر مفاهیم مرکزي تئـوري ، 2و برابري افراد در دستیابی به مواهب و خیرها 1برابر

ایـن  ، نانسـی فریـزر  . اسـت  هـا شـده  جایگزین آن، اريگذ و حرمت 3عدالت نیستند و شأن

بازتوزیع بـا  . مدنا می شناسی رسمیت بهبازتوزیع به مفهوم  ةدگرگونی را گذار از اید ۀپروس

آن مفهومی از عدالت مرتبط است که در پی ایجاد برابري اجتمـاعی از طریـق بـازتوزیع    

بر ایـن مسـئله متمرکـز     شناسی رسمیت بهآزادي است و  ةکنند مواهبی است که تضمین

عادالنه از طریق به رسـمیت شـناختن شـأن فـردي همـه افـراد تحقـق         ۀاست که جامع

  . )Deranty, 2004: 351- 352( یابد می

داري  غیرممکن است که تاریخ منازعات سیاسی در جوامـع سـرمایه  ، اما به نظر هونت

هـاي اجتمـاعی سـودمحور بـه      طبق طرحـی تفسـیر شـود کـه مـدعی گـذار از جنـبش       

هایی همچون سود به هویت و از برابـري   محور و بنابراین گذار از ادبیات و کلیدواژه هویت

هـاي   هـاي اخالقـی و اعتـراض    که در بـاب نارضـایتی  را هایی  گزارشاگر . به تمایز باشیم

                                                 
1. Equal Distribution 
2. Equality of Goods 
3. Dignity 
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 از صورت مـداوم  شود که به این امر کامالً مشخص می، مالحظه کنیم است اجتماعی اولیه

حرمتـی و عـدم    بی و مخدوش شناسی رسمیت بهکه در آن حس  شودمیادبیاتی استفاده 

اخالقی کـه کـارگران قـرن نـوزدهم     واژگان . کند نقش محوري را بازي می، شأن و اعتبار

هـا در شـهرهاي   امریکـایی  -خواه در ابتداي قرن بیستم و افریقـایی  هاي زنان آزادي گروه

اعی و هـا را بـا تحقیـر اجتمـ    اعتراضـات آن ، بردنـد  به کار می 1920بزرگ امریکا در دهه 

دم عـدالتی بـا عـ    دهـد کـه از همـان ابتـدا بـی      هـا نشـان مـی   این. زد حرمتی پیوند می بی

ـ  که گوید هونت می. در پیوند بوده است شناسی رسمیت به  هـاي  هاشتباه است که از تجرب

 مو بـازتوزیع تقسـیم کنـی    شناسـی  رسمیت بهها را بین بسازیم و آن دایکاتومی، عدالتی بی

)Fraser & Honneth, 2003: 135( .و  شناسـی  رسـمیت  بهرو نوع نگاه فریزر به تئوري از این

هـم  ( کشد و بر رویکرد خود در التزام به هر دو مسـئله  عدالت را به چالش می هايهنظری

 . کند تأکیدمی) شناسی رسمیت بهبازتوزیع و هم 

  شناسی رسمیت به بخش کارکرد غیررهایی) ب

این اسـت کـه برخـی از    ، هونت است شناسی رسمیت بهنقد دیگري که متوجه تئوري 

نـزاع بـراي   «از طریـق   »رهـایی «انداز  چشم ةدربار، در سنت فرانسوي ویژهاندیشمندان به

اگـر  « :کنند این است که ها مطرح میپرسشی که آن. بین نیستند خوش »شناسی رسمیت به

وابسـته باشـد کـه مـا در آن      ايهمواره به شرایط اجتماعی و تـاریخی  شناسی رسمیت به

آیـا  «و اینکـه   »اسـت؟ پذیر  هاي سیاسی و اخالقی چگونه امکان پیشرفت، کنیم زندگی می

تالش ما براي به رسمیت شناخته شـدن  ، بینیم می »دیگري«خود را وابسته به نگاه  وقتی

منجـر بـه انطبـاق و تبعیـت غیـر      شناسـی،   رسمیت بهبخش براي  جاي یک نزاع رهایی به

از جمله کسانی است که چنین تردیـدهایی را دربـاره    لویی آلتوسر »شود؟ انتقادي ما نمی

عنـوان مکانیسـم    را بـه  شناسـی  رسـمیت  بهاو . مطرح کرده است شناسی رسمیت هبتئوري 

شـهروندان را بـا دو انتخـاب    ، آن دولـت  ۀوسیل کند که به ایدئولوژیک بنیادینی مطرح می

آلتوسر که از  بدین ترتیب. کند مواجه می »از دست دادن موجودیت اجتماعی«و  »اطاعت«

عنـوان شـرط آزادي    را نـه بـه   شناسـی  رسـمیت  بـه ، کنـد  تبعیت مـی  یک سنت فرانسوي

  . )Recognition, 2013 :ك.ر( دگیر منشأ بیگانگی در نظر می ۀمثاب بلکه به، بیناسوژگی
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، کنـد کـه افـراد    مـی  بر این نکته تأکیـد  »گفتاري در باب نابرابري«همچنین روسو در 

کوشـند دیگـران را    مـی  زیـرا ، دهنـد  از دست مـی  »وانمودسازي« ۀرا در یک پروس »خود«

دچـار  شناسـی،   رسـمیت  بههر نوع  اافراد ب، در آثار ژان پل سارتر نهایتدر . خشنود کنند

شـان   ها را در وضعیت کنـونی  سوژه، ید و تصدیق دیگريأیت زیرا، شوند می »گشتگیءشی«

دیگـر   عبـارت  بهها براي تغییر و هاي آن دارد و این بدین معناست که پتانسیل بت نگه میثا

اول ما از این واقعیـت رنـج    ۀدر وهل، طبق این سنت. برد دستیابی به آزادي را از بین می

بریم کـه در یـک    بلکه از این واقعیت رنج می، شویم بریم که به رسمیت شناخته نمی نمی

  . )Recognition, 2013 :ك.ر( ایم گرفتارشده شناسی رسمیت بهالگوي خاص از 

ــیر ــوي، 1ژاك رانس ــوف فرانس ــاریس  فیلس ــگاه پ ــتاد دانش ــز  و اس ــارهنی ــوی درب  ۀس

هـا هـم براسـاس     کند که حتـی بـرده   چنین اظهار میشناسی،  رسمیت بهبخش  غیررهایی

ــه رســمیت شــناخته مــی  شایســتگی ــه ایــن وجــه از  . شــدند هایشــان ب نگــاه رانســیر ب

نـوع از  نیـز بـا نـوع خـوانش آلتوسـر قرابـت دارد و در تبیـین ایـن          شناسـی  رسـمیت  به

تمـایزي میـان   ، کنـد کـه در طـول انقـالب فرانسـه      چنین بحـث مـی  شناسی،  رسمیت به

توانستند رأي بدهنـد و   تنها شهروندان فعال می. شهروندان فعال و غیرفعال وجود داشت

مالک یا کسی بود که به شخص دیگري براي زندگیِ خـود  ، شهروند فعال. انتخاب بشوند

گونه اموال شخصی نداشتند و براي شغل بـه اربـاب نیـاز     وابسته نبود و کارگرانی که هیچ

نیز شـهروندان فعـال بـه شـمار      به پدر یا همسر خود وابسته بودندداشتند و یا زنانی که 

فتـه و بـه رسـمیت شـناخته     گر به شکل خاصی مورد تکریم قرار مـی  هرچند ؛آمدند نمی

هاي فنی در کار مورد تحسـین   توانستند به خاطر مهارت و توانایی کارگران می. شدند می

توانستند به خاطر تربیـت و پـرورش فرزنـدان و آمـوزش نسـل       قرار گیرند و زنان نیز می

اما ایـن سـتایش و احتـرام کـامالً     ، شونددار خوب تحسین  عنوان یک زن خانه آینده و به

  . )Honneth &Ranciere, 2016: 91( داحترامی و اهانت بو بتنی بر بیم

  از ساختار سلطه شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري ) ج

ایـن اسـت کـه اساسـاً ایـن      ، رو اسـت  با آن روبه شناسی رسمیت بهچالشی که تئوري 

گیـرد و جامعـه را بـه    هاي سـاختاري و کـارکردي جامعـه را نادیـده مـی     ویژگی، تئوري

                                                 
1. Jacques Rancière 
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هـاي پراگماتیسـتی در    ایده گونهمشکل بنیادین این. دهدتقلیل می هاي بیناسوژگی کنش

هستند و با واقعیت غالب و مسلط  تفاوت این است که نسبت به مسائل قدرت و سلطه بی

سـوي یـک    هـاي مـارکس بـه    بنـابراین هونـت بـا کنـار نهـادن اندیشـه      . مطابقت دارنـد 

در تشریح واقعیت اجتماعی و  او شناسی رسمیت بهتجدیدنظرطلبی گام برداشت و تئوري 

اکسـل هونـت   . )Thompson, 2019: 244- 245( شناسی آن شکسـت خـورده اسـت    آسیب

اساسی براي بازگویی تئوري انتقـادي در   یبنیان، شناسی رسمیت بهگوید که نزاع براي  می

منفـک از  ، در روابـط بینـافردي   شناسـی  رسـمیت  بـه اما دریافت او از ، دوران معاصر است

داري اسـت کـه    سـرمایه ۀ یعنـی فـارغ از سـلط    ؛هاي ساختاري کالن جامعـه اسـت   جنبه

 ,Langman( هاي هژمونیک مستقر شده اسـت  نهادهاي بوروکراتیک و ایدئولوژي ۀواسط به

، هونت وارد کـرد  ۀتوان به اندیش ترین نقدهایی که می یکی از اساسی رواز این. )72 :2019

کرامت و تعامل از اقتصاد سیاسی کـالن  شناسی،  رسمیت بهتئوري  منفک و منتزع کردن

داري  تولیـد سـرمایه   ةشـد کار بیگانه، براي مارکس. هاي طبقاتی در اقتصاد است و جایگاه

، ءگشته اش و نوع بشر بیگانه شود و تبدیل به شی جامعه، شود تا کارگر از خود موجب می

یابـد کـه فاقـد هرگونـه      ء تقلیـل مـی   شخصیت او به یک شیفاقد قدرت و اختیار شود و 

 . )Langman, 2019: 73( و کرامت انسانی است شناسی رسمیت به

. بخشـی اسـت  تحقـق مانعی براي خود ۀمثاب به شناسی رسمیت به تمرکز هونت بر عدم

 ویـژه وقتـی  بـه ، است که شرایط توزیع ناعادالنه و نـابرابر یعنـی فقـر شـدید    این واقعیت 

بخشـی اکثریـت   تحقـق مـانع خود ، مبتنی بر ساختارهاي نژادي و جنسیتی و غیره اسـت 

امـا چـارچوب تئوریـک    . کنند سختی براي بقا تالش می ها که بهآن ویژهبه ؛شود جامعه می

ــی  ــدان نم ــت چن ــه  هون ــن جنب ــه ای ــد ب ــدئولوژیک توان ــاي ای ــاديِ ، ه ــی و اقتص سیاس

هـاي   داري و نـابرابري  هونت از نقد مـارکس بـه سـرمایه    وقتی. بپردازد شناسی رسمیت به

 ۀپرسش از سـلط ، کند ارگانیک حرکت می ۀسوي دیدگاه دورکیم در باب جامع طبقاتی به

اي را زیـر   حال ما بایـد اخـالق جامعـه    بااین. شود استثمار و ازخودبیگانگی کنار نهاده می

هـا   میلیـون  ا در اختیار دارنـد و نیمی از ثروت جهان ر، اندکی ةسؤال ببریم که در آن عد

  . )Langman, 2019: 73( کنند خانمانی و گرسنگی حرکت مینفر هر روز به سمت بی
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هـاي   کار هونت مبتنی بر بازگشت نئوایدئالیستی به مضامین هگلی است که بـا ایـده  

ــونی      ــاعی و دگرگ ــونی اجتم ــاعی و دگرگ ــنش اجتم ــاره ک ــتی درب ــود«پراگماتیس  »خ

زیـرا  ، آمیخته شده است و این حرکت بـراي تئـوري انتقـادي بسـیار مرگبـار بـوده       درهم

، فکـري و مجـامع روشـن   علمـی هرچند در محافل  ؛هاي آن را تحلیل برده است پتانسیل

بسیار گـزاف  ، شده است بهایی که براي پذیرش این تئوري پرداخته. وقرب یافته باشد ارج

 ي انتقـادي را بـه خطـر انداختـه اسـت     تی تئـور شـناخ  است و تعهـدات فلسـفی و روش  

)Thompson, 2019: 244(خـود را از سـاختارهاي    شناسـی  رسـمیت  بهتئوري ، هونت زیرا ؛

اخالقـی و   ۀدر باب توسع ايتئوري وي. واقعی و حقیقی قدرت و سلطه منتزع کرده است

تغییرات اجتماعی جعل کرده است کـه بـا توجـه بـه ماهیـت واقعـی و حقیقـی حیـات         

شـده تبـدیل   رو به یک سیستم فلسفی تلطیف است و ازاین ناپذیرتوجیه ، اجتماعی مدرن

 کـه  گوید تامپسون می. شود که فاقد هرگونه قدرت و پتانسیل انتقادي انضمامی است می

به معنـاي شکسـت   ، در تئوري انتقادي معاصر شناسی رسمیت بهسوي پارادایم  چرخش به

مطالبات تئوري انتقادي براي رهایی بشر و رویارویی با ماهیـت اشـکال مـدرن قـدرت و     

  . )Thompson, 2019: 244( سلطه بود

بـه  ، تمـاعی حمایـت از عـدالت اج   ةشود ایـن اسـت کـه فایـد     پرسشی که مطرح می

 ۀاگر منطق قوانین جامع، توسط دیگري چیستید و تصدیق أیرسمیت شناخته شدن و ت

مثابـه خصایصـی بیناسـوژگی     و عشـق را بـه   شناسـی  رسمیت ، بهعدالت اجتماعی، مدرن

، ایجاد رویکـردي متفـاوت در اقتصـاد   ، همه بخشیدن به این تحققۀ الزم زیرا ؛محدود کند

متفـاوت و  هـاي   کار و دولت و همچنین روش، و نیز پیوند و ارتباط میان تجارت سیاست

 . )Dahms, 2019: 223( متمایز اجتماعی کردن و آموزش افراد جامعه است

اشکال مختلـف قـدرت و    زیرا، کافی نیست شناسی رسمیت بهتمرکز صرف بر تکریم و 

منابع مادي قـدرتی   ۀواسط نیروهاي کارکردي و ساختاريِ ساختارهاي اجتماعی مدرن به

از کـار   -کنـد  مـی  که هونت بر آن تأکیـد - را» پذیري جامعه«ۀشکل گرفته است که پروس

سـاختارهاي روابـط    ۀدر بسـتر و زمینـ   شناسـی  رسـمیت  بـه قرار دادن تئـوري  . اندازد می

توانـد نقطـه    نمی، است دادهسامان  به آن داري که جامعه و مناسبات سرمایه اياجتماعی

 شناسـی  رسـمیت  بـه شکی در این نیست کـه  . عقالنیت انتقادي باشد ۀاتکایی براي توسع
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مـدرن نسـبت بـه نهادهـا و      ۀهـاي مترقـی جامعـ    ریشـه در جنبـه  ، عنوان یک فراینـد  به

اي است کـه تناقضـاتی میـان     گونه مدرن به ۀاما سازوکارجامع. هنجارهاي پیشامدرن دارد

ســو و کاز ی، شــود انه پیشــنهاد مــیشناســرســمیتبــهروابــط  بــا گســترش حقــوقی کــه

این تناقضی اسـت کـه   . شود پدیدار می، دداري دار که ریشه در نظم سرمایه هایی نابرابري

ـ     ؛دهدانتقادي باید به آن پاسخ  ۀنظری ط مبتنـی بـر تکـریم و    تنـاقض میـان تکامـل رواب

هاي معطوف بـه   مراتب اجتماعی و نابرابري سو و تداوم سرسپردگی به سلسلهاحترام از یک

  . )Thompson, 2019: 248( قدرت و کنترل اجتماعی از دیگر سو

هـاي یـک اجتمـاع     ي تغییـر بنیـان  راهکاري انضمامی و رادیکـال بـرا  ، در واقع هونت

هـایش را در بسـتر    ایـده  رواز ایـن . دهـد  محور و مبتنی بر منفعت شخصی ارائه نمـی فرد

هـاي مـرتبط بـا     آیـد کـه آیـا گـزاره     پرورانـد و ایـن سـؤال پـیش مـی      همین اجتماع می

آنچـه   بـارور شـود؟  ، ین عقیم فردگرایی و نئولیبرالیسـم تواند در زم می شناسی رسمیت به

غربـی   ۀهونـت در زمینـ   شناسی رسمیت بهنقدهایی است که تاکنون به تئوري ، گفته شد

 ۀدر زمینـ  شناسـی  رسمیت بهیعنی ، در ادامه تمرکز بر مسئله اصلی مقاله. وارد شده است

  . غیرغربی است پسااستعماري و در غیاب دیگريِ

  

  در سطح خاص شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری

  )غیرغربی در غیاب دیگريِ شناسی رسمیت به(

به ، اکسل هونت است شناسی رسمیت بهکه متوجه تئوري  هاییدر این بخش از انتقاد

، پیشـین  هاياز انتقاد جدایعنی  ؛شود عدم شمول این نظریه در سطح خاص پرداخته می

 ۀساخته و پرداخته شده و در مقابـل انسـانِ جامعـ    غربیغیاب دیگريِ غیراین تئوري در 

 اساسـاً ، زیـد  غیـر از غـرب مـی    را سکوت اختیار کرده است و گویی هـر آنکـه  ، پیرامونی

این بخش در سـطح اول بـه چنـد و     ۀرو در اداماز این. شناسد بیند و به رسمیت نمی نمی

ر دالیل این سکوت تبیـین شـده و د  ، دومدر سطح . چون این سکوت پرداخته شده است

  . تحلیل و تبیین شوداین سکوت  سطح سوم کوشش شده است تا نتایج

  سکوت) الف

 »توسـعه  ۀافسـان «، شـود  که از تمدن و مدرنیته و توسـعه ارائـه مـی    را روایتی، دوسل

خـود را در مقابـل   ، یـافتگی و تفـوق اروپـاي مـدرن     تعریـف مبتنـی بـر توسـعه    . نامد می
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تعریفـی از کشـورهاي   ، مدرنیتـه . کنـد  نیافته تعریف می وحشی و توسعه، هاي کهن تمدن

 یاسـت و در مقابـل رسـالت    »تقصـیر «و  »تـوحش «کند کـه مبتنـی بـر     پیرامونی ارائه می

 ۀمثابـ  شـود کـه کشـورهاي پیرامـونی را بـه      براي کشورهاي اروپایی قائل می بخش رهایی

در ایـن رابطـه ادوارد سـعید    . )Dussel, 1993: 5( بخشند  رهایی »گناه«قربانیانی از چنگال 

روابط  بارههاي نخستینش در رغم دیدگاه تئوري انتقادي مکتب فرانکفورت علی«: گوید می

بـه  ، مثابـه نقـد   هایی براي رستگاري از طریق هنر بـه  مدرن و فرصت ۀجامع، میان سلطه

هـاي ضـد امپریالیسـتی و     اومـت مق، هاي نژادپرسـتانه  انگیزي در برابر تئوري شکل حیرت

  . )Said, 1994: 278( »هاي مبارزاتی در امپراتوري ساکت است کنش

نظـر   ما صاحب. سهوي در نظر گرفته شود، مبادا که این سکوت« :گوید و در ادامه میا

بـار در  که نخستین( اي یورگن هابرماس را داریم که در مصاحبه، مکتب فرانکفورت ۀبرجست

new left review تأکیـد ، تعمدي اسـت  یامتناع، در توضیح اینکه این سکوت) منتشر شد 

داري و ضـد امپریالیسـتی در    هاي ضد سـرمایه  نزاع بارهکند که ما چیزي براي گفتن در می

کند که من از این حقیقت آگاه هستم کـه   هابرماس همچنین اضافه می. جهان سوم نداریم

 . )Said, 1994: 278( »نه استاروپامحورا ةگاه محدودشددیداین یک 

تئـوري انتقـادي مکتـب    . اسـت  »1سـکوت هدفمنـد  «ایـن یـک    کـه  گویـد  سعید می

شـمولی کـاذب و منزجرکننـده     از یک همه، هاي اروپایی فرانکفورت همچون سایر تئوري

 هاي فرودست و نیز اطاعت فرهنگ، هاي نژادي نابرابري، شمولی کند و بر همه حمایت می

خودشان را نمایندگی کننـد و  ، توانند به تعبیر مارکس دارد که نمیتأکید هایی نپذیرش آ

نقـش  ، شـمولی چنـین همـه  ، نظر سـعید  از. ندکننمایندگی را  آنها بنابراین باید دیگران

 زیرا ؛ایفا کرده است »امپریالیسم اروپایی«و  »فرهنگ اروپایی«مهمی در ایجاد پیوند میان 

حفظ کنـد   »امپراتوري« ةتواند خود را بدون اید سیاسی نمی یک پروژهۀ مثاب امپریالیسم به

شـود کـه    تغذیـه مـی   ايخود از تصورات فلسفی و فرهنگی ۀنوب نیز به »امپراتوري« ةو اید

کنـد و بـر ایـن باورنـد کـه مردمـان ایـن         هاي دور را توجیه مـی  انقیاد سیاسی سرزمین

در کتـاب   »2امی آلـن «. )Allen, 2016: 1( ها ماهیتاً پست و تابع و وابسته هستند سرزمین

                                                 
1. Motivated Silence 
2. Amy Allen 
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هـدف  «: گویـد  مـی  »1هاي هنجاري تئوري انتقادي استعمارزدایی از بنیان: پایان پیشرفت«

بـا  ، تئـوري انتقـادي مکتـب فرانکفـورت    ، نشان دادن این اسـت کـه چـرا و چگونـه    ، من

هاي تئوري انتقادي بـا   جهت شد و هدف من این است که پروژه اروپامحوري همسو و هم

  . )Allen, 2016: 1( »یابداهداف و مباحث مربوط به پسااستعماري و استعمارزدایی پیوند 

انتقـادي مکتـب    ۀنظریـ  بـر را  هـایی چنین انتقاد، آنکه ادوارد سعیداز چند دهه بعد 

مسئله امپریالیسم سـکوت کـرده    بارهتئوري معاصر در این همچنان، فرانکفورت وارد کرد

منـدي دربـاره   تأمـل نظـام  ، پـردازان معاصـر مکتـب فرانکفـورت    یک از نظریـه  هیچ. است

در نیمـه   شـده مطرحامواج ضد استعماري هایی نداشته که ناشی از  ها و چالش پارادوکس

تـوجهی بـا مطالعـات     قابـل ۀ صـورت جـدي بـا مجموعـ     قرن بیسـتم اسـت و نـه بـه    م دو

مباحـث عـدالت جهـانی و حقـوق بشـر از جملـه        هرچنـد . اند پسااستعماري درگیر شده

اي  گونـه  این مباحث به، هاي اخیر بوده است مباحث موردتوجه مکتب فرانکفورت در سال

و  2اخالقـی  -شـمولی سیاسـی   شود کـه از ارزیـابی مجـدد ارتبـاط میـان همـه       دنبال می

فرض گـرفتن چنـین    با پیش. )Allen, 2016: 20- 21( کند اجتناب می 3ییامپریالیسم اروپا

  . شود در ادامه به دالیل این سکوت پرداخته می، سکوتی

  دالیل سکوت) ب

در واقـع بـه معنـاي    ، پسااسـتعماري  ۀدر زمینـ  شناسی رسمیت بهپرداختن به تئوري 

و یـا   شناسـی  رسـمیت  بهو عدم  »نابودن«است که به  شناسی رسمیت بهتمرکز بر نوعی از 

 ةهـاي ضـد اسـتعماري و سـوژ     غیاب بحث. شود منجر می »دیگري غیرغربی«کژشناساییِ 

اروپـامحور   ايگردد که تلقی به روایتی از مدرنیته برمی، اکسل هونت ۀغیرغربی در اندیش

 »مدرنیتـه  ۀافسـان «بـر اصـطالحی بـه نـام      »انریکه دوسـل «، در این رابطه. از اندیشه دارد

وجـه عقالنـی   . شـمرد کند و دو وجه عقالنی و غیرعقالنی بـراي مدرنیتـه برمـی    تأکیدمی

ي ا افسـانه ، ید و تصدیق است و وجـه دیگـرش  أیاست که مورد ت »رهایی«مدرنیته در باب 

گوید کـه عقالنیـت    دوسل می. کشتارهاي همگانی است ةکنند غیرعقالنی است که توجیه

                                                 
1. The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory 
2. Moral- Political Universalism 
3. European Imperialism 
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شده است و بایـد    ی است که زیر لواي عقالنیت پنهاناي غیرعقالن همچون افسانه، مدرن

  . )Dussel, 1993: 66( به نقد و چالش کشیده شود

کـه از دو زاویـه   ، نه از دریچه مدح و یا ذم محـض ، البته مواجهه با خرد عصر روشنگري

سـتیزد   یکی ارج نهادن هسته عقالنی روشنگري که با خرافات و جهل مـی  ؛گیرد صورت می

، به تعبیر دوسـل  رو ازاین. ارگر و وحشیانه آن استکشت، محورانهو دیگري نقد خرد خشونت

بلکه بـه معنـاي   ، نماید؛ نه به معناي نفی خرد نفی وجوه غیرعقالنی افسانه مدرنیته الزم می

یـد بـر   آنچـه با  درواقع. مدرنیته تولید کرده است ۀافسان نفی وجوه غیرعقالنی خشونتی که

  . )Dussel, 1993: 75( است »1خرد دیگري«، شود و موردتوجه قرار گیردتأکید آن 

تشکیل شده است و خـود   خود مدرن و خرد مدرنیته بر مبناي غلبه و فتح و پیروزي

نمایانـده   هـا نـگ و فره بـه دیگـر اقـوام   ، اي که مرکز و غایت تاریخ است عنوان سوژه را به

بـراي آفـرینش مدرنیتـه ضـرورت داشـته اسـت و        »چهره دیگري«مخدوش کردنِ . است

ورزان بـه وجـوه    واقع تالشی براي سوق دادن تمرکـز اندیشـه   در »خرد دیگري«بر تأکید 

همـین توجـه   . )Dussel, 1993: 4-5( کننده و مبتنی بر جنگ و کشتار مدرنیته است ویران

 شناسـی  رسـمیت  بـه تئـوري  ، اي بوده است که از آن دریچه، به خرد دیگري یتوجه بی و یا

امی آلن همچون سعید بر این باور اسـت کـه دلیـل    . است شدههونت در این مقاله ارزیابی 

کلنیـال و نئوکلنیـال مـا    جهان پست ۀمشخصی براي شکست در واکنش مناسب به مخمص

سـفی اسـت کـه در آثـار ایـن اندیشـمندان       وجود دارد و این دلیل در ارتباط با تعهـدات فل 

، توسعه، هاي پیشرفت تاریخی خیزد که ایده برمی اي مسئله از نقش ویژه. معاصر وجود دارد

انـداز هنجـاري    چشم ریزي اجتماعی در توجیه و پایه - تکامل اجتماعی و یادگیري فرهنگی

  . )Allen, 2016: 21( کنند هاي انتقادي کسانی همچون اکسل هونت ایفا می تئوري

ریـزي و توجیـه وجـوه هنجـاري      اکسل هونت به یک استراتژي چپ هگلی براي پایه

انه و شناسـ رسـمیت بـه  هـاي  شود که کنش نظریه انتقادي متکی است که در آن ادعا می

 ۀبنابراین شایسـت . محور و تدریجی استپیشرفت، انباشتی ۀیک پروس ۀنتیج، ارتباطی ما

روشـنگري اروپـایی یـا     ۀکـه مدرنیتـ   دارد او عقیـده . ستپشتیبانی و حمایت از سوي ما

پیشرفتی نسبت بـه اشـکال زنـدگی     ةدهند هاي آن نشان ها یا ویژگی حداقل برخی جنبه

                                                 
1. Reason of The Other 
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ریـزي وجـوه هنجـاري     است و این ایده نقش مهمی در پی پیشامدرن و غیرمدرن، سنتی

چنین سـکوتی  . )Allen, 2016: 21- 22( کند اکسل هونت ایفا می شناسی رسمیت بهتئوري 

  . شدشود که در ادامه تبیین خواهد  منجر به نتایجی در جوامع پسااستعماري می

  نتایج سکوت) ج

هونت به این اندیشه متعهد است که تئوري انتقادي نیازمند آن اسـت کـه از برخـی    

رهیافت متمایز هنجاري و انتقادي دفـاع   ریزي یک منظورپی هاي پیشرفت تاریخی به ایده

پروژه اسـتعمارزدایی از  ترین مانع براي  بزرگ، کند و دقیقاً همین نوع نگاه و همین تعهد

شاید درس اصلی گفتمان پسااستعماري طـی  . ها نسبت به تئوري انتقادي استرویکرد آن

کـه در آن  ( تـاریخ  گرایانـه از محور و توسعه پیشرفت یهاي اخیر این باشد که خوانش دهه

آفریقـا و امریکـاي التـین و خاورمیانـه     ، تر از آسـیا  یافته تر و توسعه متمدن، اروپا یا غرب

در خدمت توجیه امپریالیسم و استعمار بوده است و  و تعبیر مأموریت تمدنی غرب) است

آمیخته با امپریالیسم غیررسمی یا اسـتعمار نـو نظـم جهـانی سیاسـی و       امروزه نیز درهم

زبـان سـلطه و سـرکوب    ، زبان پیشرفت و توسـعه  دیگر عبارت به. قتصادي و حقوقی استا

  . )Allen, 2016: 22( براي دوسوم مردم جهان است

ـ  محـور از تـاریخ بـه   گرایانه و پیشرفت توسعه یاتکاي هونت به درک راهـی بـراي    ۀمثاب

مشـکل و عمیـق بـراي     یریزي وجوه هنجاري تئوري انتقادي است که موجب چالشـ  پی

توانـد   اما چگونـه یـک تئـوري انتقـادي مـی     . شود رویکرد او نسبت به تئوري انتقادي می

حقیقتاً انتقادي باشد اگر کماکان به یک فراروایـت امپریالیسـتی متعهـد بمانـد و اگـر از      

استعمارزدایی نشده باشد؟ اگر بپذیریم کـه مبـارزه پیرامـون    ، ايهاي چنین تئوري بنیان

بنابراین ، ترین مبارزات این زمانه است هاي پسااستعماري از مهم عمارزدایی و سیاستاست

تقاضا براي در مرکز توجه قـرار دادن مباحـث پسااسـتعماري در مرکـز تئـوري انتقـادي       

 . )Allen, 2016: 22( ضرورت دارد

بایـد چـارچوب   ، اگر تئوري انتقادي بخواهد حقیقتاً وجه انتقادي خود را حفـظ کنـد  

 حـال  ایـن  با. هاي ضد استعماري شود ها و نزاع مفهومی و پژوهشی آن معطوف به دغدغه

هـاي هنجـاري خـود     بنیـان  ریزي براي پی همچناناگر تئوري انتقادي مکتب فرانکفورت 

تــوان از ایــن پــروژه  چگونــه مــی، پیشــرفت باشــد ةتــاریخی و ایــد ۀمبتنــی بــر توســع

رویکردهاي هنجاري این تئـوري مـورد   ، رادیکالیاستعمارزدایی کرد بدون آنکه به شکل 
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کـه   گویـد  امـی آلـن مـی   ، در پاسـخ بـه چنـین پرسشـی    . بازاندیشی رادیکال قرار گیـرد 

هاي خـود اسـتعمارزدایی کنـد و     خواهد از بنیان ًمی رویکردهاي تئوري انتقادي اگر واقعا

 دگرگـون شـود  هـاي هنجـاري آن بـه شـکل رادیکـالی       بنیان دبای، حقیقتاً انتقادي باشد

)Allen, 2016: 22- 23( .  

هـاي نسـل متـأخر مکتـب      تئوري، به مسائل امپریالیستی و پسااستعماري یتوجهبی

تـوجهی تئـوري    مشـکل بـی  ، »امـی آلـن  «بـه نظـر   . فرانکفورت را به چالش کشانده است

 هاي مربوط به ناشی از ایده، هاي مربوط به امپریالیسم انتقادي مکتب فرانکفورت به بحث

هـاي   ریزي دیـدگاه هنجـاري تئـوري    توسعه و تکامل اجتماعی در پایه، پیشرفت تاریخی

ریـزي   هـاي هونـت و هابرمـاس بـراي پـی      اندیشـه . انتقادي کسانی همچون هونت اسـت 

هر دو مبتنی بر استراتژي هگلی چـپ اسـت کـه در ایـن     ، هنجاري بودن تئوري انتقادي

یـک فرآینـد    ۀنتیج، انهشناسرسمیتبهطی یا هاي ارتباشود که کنش نوع رویکرد ادعا می

. اسـت رو شایسـته حمایـت و پیگیـري م    ایـن اسـت و از  2رونده و پیش 1فراگیري انباشتی

هـا   اروپایی یا حداقل ویژگـی ، روشنگري ۀمدرنیت ةعمیقاً درگیر اید، بنابراین هر دو متفکر

پیشـرفتی نسـبت بـه اشـکال زنـدگی       ةدهنـد  هاي خاصی از آن هستند که نشان و جنبه

ریـزي وجـه   نقـش مهمـی را در پـی    هسنتی و یا غیرمدرن اسـت و ایـن ایـد   ، پیشامدرن

دیگر هـم هابرمـاس و هـم     عبارت به. کند هنجاري تئوري انتقادي براي هر متفکر ایفا می

پیشـرفت تـاریخی    ةبه این اندیشه متعهد هستند که تئوري انتقادي به دفاع از اید هونت

تـرین   بزرگ د و همین تعهد دقیقاًک رویکرد متفاوت هنجاري نیاز دارراي بنیان نهادن یب

هـا نسـبت بـه تئـوري انتقـادي      استعمارزدایی در رویکرد آن ةگیري از پروژ مانع براي بهره

  . )Allen, 2016: 3( است

 نسبت بهاغلب ، انتقادي مکتب فرانکفورت معاصر ۀبر این باور است که نظری امی آلن

یک از متفکـران معاصـر مکتـب فرانکفـورت      هیچ. مسائل پسااستعماري ساکت بوده است

 هایی ها و چالش پارادوکس بارهسامانمند در تأمل، یورگن هابرماس و اکسل هونت ازجمله

هـاي پسااسـتعماري    ده است و درگیر مطالعـات و تئـوري  کر اند که استعمار ایجاد نداشته

هـاي اخیـر در    مباحث مربوط به عدالت جهانی و حقوق بشر طـی سـال   هرچند. اند نبوده

                                                 
1.Cumulative 
2.Progressive 
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د کـه از  شـو  اي دنبال می گونه این موضوعات به، مکتب فرانکفورت حائز اهمیت بوده است

 دکنـ  مپریالیسـم اروپـایی خـودداري مـی    اخالقی و ا -شمولی سیاسی بازبینی مجدد همه

)Allen, 2016: 2( .  

را در  هـا  هـا و فرهنـگ   همه انسـان ، »1اندیشممی« ازپیش فلسفه اروپایی مدرن حتی 

شناسـی فلسـفه    هسـتی . ابزار و وسیله در نظر گرفته اسـت  ۀمثاب به، میان حصارهاي خود

هـایی قابـل شـناخت و     ایـده ، عنوان موجـوداتی قابـل تفسـیر    ها را به تمام انسان، اروپایی

 & Dussel( آورد اچنگ میفهمد و فر اي در افق درك هستی می امکاناتی درونی و واسطه

et al, 1985: 2- 3( .»مـنِ  «پنهـان دارد کـه بـه معنـاي      ايهتبصر، دکارتی »اندیشم من می

شود که در پی خودزدایی  مراتبی ختم میاست و به یک نگاه سلسله »اندیشم می، اروپایی

هگـل در   شناسـی  رسـمیت  بـه فرانتس فانون با ارجاع بـه بحـث   . از انسان غیرغربی است

کوشـد   حـدي انسـان اسـت کـه مـی     کند کـه انسـان تنهـا تا    می تأکید »هخدایگان و بند«

تـا زمـانی کـه عمـالً     . وجودش را به انسان دیگر تحمیل کند تا او را به رسمیت بشناسـد 

ـ  تنها به »دیگري«، نشناسدبه رسمیت او را  »دیگري«  دشـو  ابـژه در نظـر گرفتـه مـی     ۀمثاب

)Fanon, 1986: 168- 169( . شناسـی انسـان غربـی کـه دیگـري را       سازي و هستیابژهاین

تاریخی استوار است و پـیش از   یبر سرکوب، گیرد دو در نظر می  عنوان یک انسان درجه به

  . وجود دارد »کنم من تسخیر و یا فتح می«یک ، دکارتی »اندیشم من می«

شناسی ناشـی   هستیاین . آورد شناسی از ناکجا سر برنمی این هستی« :گوید دوسل می

پیش . هاي دیگر است پیشینی سلطه بر اشخاص دیگر و سرکوب فرهنگی جهان ۀاز تجرب

بنیـان  ، »کنم من تسخیر می«. وجود دارد »3کنم من تسخیر می«یک ، »2اندیشم من می«از 

 »پیرامـون «را به بیش از پنج قرن است که خود  »مرکز«این . است »اندیشم من می«عملی 

  . )Dussel & et al, 1985: 3( »تحمیل کرده است

کندکـه مدرنیتـه بـه     اشـاره مـی   »اروپامحوري و مدرنیته«اي با عنوان  دوسل در مقاله

 کـه  گویـد  او مـی . اروپایی است ايهضرورتاً و انحصاراً پدید، اعتقاد بسیاري از نویسندگان

                                                 
1. The Ego Cogito 
2. Ego Cogito 

3. Ego Conquiro 
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اما قائل بـه ایـن هسـتم کـه ایـن      ، اروپایی است ةیک پدید من نیز باور دارم که مدرنیته 

اسـت کـه معنـاي آن را     »دیگري غیراروپایی«در یک ارتباط دیالکتیکی با ، اروپایی ةپدید

مرکـز تـاریخ جهـان    عنـوان   زمانی آغاز شد که اروپـا خـود را بـه   ، مدرنیته. دهد تشکیل می

متعاقبـاً  ، فراگرفته استپیرامونی که این مرکز را . اند اش بوده ها آغازکنندهمعرفی کرد که آن

کـه در   را اکثر متفکران معاصري، انسداد این پیرامون. است »خود«بخشی از تعریف مرکز از 

سوي تفکري سوق داد که فهمشان از مدرنیته مبتنی بـر   به، کردند رابطه با مرکز مطالعه می

ی مدرنیتـه تـا   فهم این متفکران از تبارشناس کند که وقتی می دوسل تأکید. اروپامحوري بود

هاي آنان براي نقد و یا دفـاع از مدرنیتـه نیـز     بنابراین تالش، این حد جزئی و محدود است

بـر   »مـنِ اروپـایی  «الگـوي   چراکه کهن؛ )Dussel, 1993: 65( جانبه و یا غلط است عموماً یک

  . داشته است »دیگري«همواره سر ستیز با ، تاریخی ۀمبناي تجرب

، شمشیر و قدرت به دسـت آمـد   ۀواسط این مرکزیت که به ۀتجرباز «، به تعبیر دوسل

مـن تسـخیر   «از  ؛در نظر گرفـت  »من«الگوي  عنوان مبناي کهن خود را به، موجود اروپایی

مـن بـه بردگـی    «از ، ها و اینکاهـا و کـل آمریکـا تسـخیر کـرد     که تمدن آزتک »1کنم می

طـال و  . طال و نقـره فروختـه شـدند   ها را به بردگی کشاند که به  که آفریقایی »2کشانم می

هـایی بـه دسـت آمـد کـه در اعمـاق زمـین کـار          پوسـت  اي که به قیمت مرگ سرخ نقره

هاي هند و چین و جنـگ ننگـین تریـاك رقـم      جنگ »3شوم من پیروز می«از  و کردند می

 Dussel( »برخاسته است »اندیشم دکارتی من می«رسد که از این  چنین به نظر می، خورد

& et al, 1985: 8( .  

تصـور ارج  ، اي وجـود دارد  جانبـه  سـویه و یـک   اساساً تا زمانی که چنین خوانش یـک 

، هاي نسل متأخر مکتـب فرانکفـورت   گویی در تئوري. دور از ذهن است، »دیگري«نهادن 

تـالش   هاي مکتـب انتقـادي از هـدف    ها و تئوري اندیشه، تبع اکسل هونت هابرماس و به

 ةایـد « مـۀ هونـت در مقد  رو انـد و ازایـن   آن شـده  »تفسیر«معطوف به جهان  »تغییر«براي 

کـه چگونـه سوسیالیسـم    این ةهاي راهبـردي دربـار   من به پرسش« :گوید می »سوسیالیسم

                                                 
1. I conquer 
2. I enslave 
3. I vanquish 
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بلکه فقط به ایـن پرسـش    ؛پردازم تواند بر رویدادهاي سیاسی جاري تأثیر بگذارد نمی می

ر بندي کرد تا بار دیگ سوسیالیسم را از نو فرمول ۀتوان هدف اولی پردازم که چگونه می می

 . )Honneth, 2015: 15( »اخالقی بدل شود  -یهاي سیاس به منبعی براي سوگیري

درستی پاسخی به این سؤال داده نشود که چگونـه سوسیالیسـم    اما آیا تا زمانی که به

ـ ، تـأثیر بگـذارد  شناسـی،   رسـمیت  بـه تواند در جامعـه و در وضـعیت عـدم     می یـک   ۀارائ

بنـدي نـو از سوسیالیسـم     یـک صـورت   ۀبندي نو سودي خواهد داشت؟ اساساً ارائ صورت

ها پذیر است؟ این امکان، بدون داشتن راهکار و بدون توجه به هدف ایجاد تغییر در جامعه

، هـا داده نشـود  ر و مناسب و البته انضمامی بـه آن هایی است که اگر پاسخی درخو پرسش

  . ي و تالش براي حل مسئله را به انتزاعیات فرو خواهد کاستگمان سطح تئور بی

  

  گیرينتیجه

بـه   دربـاره پردازي اخیر بر ضرورت نظریه ۀهاي اجتماعی چند ده هاي جنبش دغدغه

هـاي عـدالت دیگـر نـه      تئـوري . نهد صحه می شناسی رسمیت بهرسمیت شناخته شدن و 

بایـد مالحظـاتی جـدي نسـبت بـه ارج      بلکه الجـرم  ، صرفاً معطوف به بازتوزیع اقتصادي

بـر ضـرورت و   تأکیـد  ضـمن  . هاي متکثر و متمایز داشـته باشـند   و هویت هانهادن تمایز

  اي کـه موردتوجـه   مسـئله ، داردبر هونت در شناسی رسمیت بهاهمیت بسیاري که تئوري 

 از. هایی است که ایـن تئـوري بـا آن رویـارو بـوده اسـت       خألها و کاستی، این مقاله بوده

 شناسـی  رسـمیت  بـه رو کوشش بر آن بود تا در سه بخش به تشریح مقومـات تئـوري    این

  :هونت و نقدهایی پرداخته شود که به این تئوري وارد شده است

  در سطح عام شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری -1

جنسیتی بـود و در   -کشی طبقاتیمبتنی بر بهره، در این بخش هاسطح نخست انتقاد

ارزیـابی و   »بازتوزیع اقتصـادي «هونت با مفهوم  شناسی رسمیت بهراستا نسبت تئوري  این

شناسـی،   رسـمیت  بـه این مسئله بسیار حائز اهمیت است کـه توجـه بـه     زیرا شد؛تحلیل 

هایی نشود که از لحـاظ اقتصـادي در طبقـات     هاي بازتوزیعی گروه سبب غفلت از دغدغه

خوانشـی از عـدالت ضـرورت دارد کـه ضـمن       رواین از. اند فرودست جامعه گنجانده شده

در . بازتوزیع اقتصادي را موردتوجه جـدي قـرار دهـد   ، هاتمایز شناسیرسمیتبهتوجه به 
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نادیـده   هـاي تعریف جدیدي نیاز داریم که میـان طبقـه استثمارشـده و تمایز    واقع ما به

یــک سیاســت بــازتوزیعی و یــک سیاســت  بنــابراین. پیونــد ایجــاد کنــد، گرفتــه شــده

  . هاي تحت انقیاد و سلطه به هردو نیاز دارند صرف کافی نیست و گروه ۀانشناس رسمیت به

 شناسـی  رسـمیت  بـه بخش تئوري  مربوط به کارکرد غیررهایی هاسطح دوم این انتقاد

خـود را   »دیگـري «توانـد در نگـاه   فـرد مـی   گمـان بـی  هرچنـد اینکه . اکسل هونت است

پاسـخی  ، بایـد بـه ایـن پرسـش     شناسـی رسمیتبههنجاري  -تئوري انتقادي، بازشناسد

بخـش   رهـایی ، آیا همواره تالش براي دیده شـدن در چشـمان دیگـري    مناسب بدهد که

هونـت   شناسـی  رسـمیت  بهکه تئوري  ايشاید بتوان گفت که مخمصه ایدئولوژیکی. است

مبتنـی   »دیگـري «اسـت کـه در پـی تعریـف      »خـود «آن وجـه از  ، شـود  در آن گرفتار می

قـرار دادن فـرد بـر سـر     شناسـی،   رسمیت بهمکانیسم ایدئولوژیک . است »خود«برخوانش 

دوراهی اطاعت و تبعیت مطلق و یا از دست دادن کرامت و حتـی موجودیـت اجتمـاعی    

 آسـیمیله همگون شدن با هنجارهـاي غالـب اجتمـاع و یـا قـوانین دولـت و        واقعدر. بود

مثابه بهایی بود که باید براي بـه رسـمیت شـناخته شـدن و      شدن فرد به) سازيهمگون(

شناسی،  رسمیت بهنماید که تئوري  رو الزم میاز این. پرداخت دیده شدنش در اجتماع می

اي را مورد توجه قرار دهد که ضـرورت بـه رسـمیت     مفري براي رهایی از چنین مخمصه

روابطی برابرانه و تکـریم دیگـري منجـر شـود و یـک       به، شناخته شدن از سوي دیگري

  . سوي انقیاد دارد مراتبی نیابد که روي بهبندي سلسله صورت

، از ساختارهاي سـلطه و قـدرت   شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري ، هادر سطح سوم انتقاد

بـراي  ، اسـت و پاسـخ بـه آن    شناسـی  رسـمیت  بـه پرسشی جدي است که متوجـه تئـوري   

که مبتنی بر نادیده  ايسوي تغییر ساختاري این تئوري و سوق دادن آن به انضمامی کردن

 تـوان  ضـرورت دارد و بـدین ترتیـب مـی    ، گرفتن دیگري و معطوف به خـود منفـرد اسـت   

تئـوري  تأکیـد  . را تقویت کرد شناسی رسمیت بهبخش تئوري  انتقادي و رهایی هاي پتانسیل

در صـورت  ، ضـرورت دارد  هرچندو به رسمیت شناخته شدن  شناسی رسمیت بهانتقادي بر 

ـ  بـه ، داري از انسـان  قرار گرفتن در بستر نئولیبرالیسم و خوانش سرمایه یـک موجـود    ۀمثاب

تحلیـل  هاي انتقادي آن  شود و پتانسیل به انتزاعیات فروکاسته می، طلب خودخواه و منفعت
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ضمن توجه بـه وجـوه گونـاگون     دهونت بای شناسی رسمیت بهرو تئوري از این. شود برده می

  . معطوف به تغییر و تفسیر جهان باشد، شناسیبه رسمیت

  در سطح خاص شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری -2

صورت اخص در بخش سوم ایـن   و به توجه این مقاله بوده نقد جدي دیگري که مورد

 شناسـی  رسـمیت  بـه غفلت از دیگري غیرغربی در تئوري ، مقاله به آن پرداخته شده است

به چنـد و چـون ایـن    ، آزمایی این فرضیهرو در راستاي درستیاز این. اکسل هونت است

در مسـیر  . پرداخته شـده اسـت  ، دالیل آن و نیز نتایجی که به همراه آورده است، سکوت

، آنچه حاصل شـد ، تهون شناسی رسمیت بهدر تئوري  »دیگري غیرغربی«توجه به جایگاه 

مسـائل  ، نادیـده گـرفتن دیگـري غیرغربـی    ، محدود بودن این تئوري بـه جوامـع غربـی   

و  شـمولی  همـه  ۀپسااستعماري و نگریستن به عدالت اجتمـاعی و حقـوق بشـر از دریچـ    

 »وگـویی امپریالیسـم گفـت  «مبتنی بر  »لیوتار«اي که به تعبیر  در زمینه. اروپامحوري است

عـدالت و یـا    ماننـد ( واحـد  ۀنابرابر بودن جایگاه افرادي که در باب مسـئل به دلیل ، است

بخـش آن بـراي    توان چنـدان بـه نتـایج رهـایی     نمی، گویند سخن می) شناسی رسمیت به

گرفـت و   سوي آن غرب قرار مـی  اي که در یک بر جهان دوپارهتأکید  ؛همگان امیدوار بود

  . »هر آنچه غرب نبود«در سوي دیگر آن 

هرگونه راهکاري معطوف به آن است که آنچه ما را به آنچـه هسـتیم    ۀارائ رومیناز ه

مورد بازپرسی و بـازخوانی قـرار گیـرد و در مسـیر بـازخوانی تئـوري       ، تبدیل کرده است

هـاي   هاي هنجاري تئـوري  مالحظات جدي نسبت به استعمارزدایی از بنیان دبای، انتقادي

 بـاره تأمل سامانمندي در، »اکسل هونت« که توان گفت می زیرا ؛محور صورت گیردعدالت

هاي  و درگیر مطالعات و تئوري کردهکه استعمار ایجاد هایی نداشته ها و چالش پارادوکس

نـه از دریچـه مـدح و یـا ذم     ، مواجهه با خرد عصر روشـنگري . پسااستعماري نبوده است

هسته عقالنی روشنگري کـه بـا   یکی ارج نهادن  :گیرد که از دو زاویه باید صورت ، محض

 رو ایـن از. محورانه و اسـتعماري آن ستیزد و دیگري نقد خرد خشونت خرافات و جهل می

بلکـه بـه   ، نه بـه معنـاي نفـی خـرد    ، نماید مدرنیته الزم می ۀنفی وجوه غیرعقالنی افسان
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آنچـه   درواقع. مدرنیته تولید کرده است ۀمعناي نفی وجوه غیرعقالنی خشونتی که افسان

  . است »1خرد دیگري«، شود و موردتوجه قرار گیردتأکید باید بر آن 

به این اندیشه متعهد است که تئوري انتقادي بـه دفـاع از    دیگر اکسل هونت عبارت به

ک رویکرد متفاوت هنجاري نیـاز دارد و همـین   پیشرفت تاریخی براي بنیان نهادن ی ةاید

ها نسبت استعمارزدایی در رویکرد آن ةگیري از پروژ بهرهترین مانع براي  بزرگ دقیقاً تعهد

، پسااسـتعماري  ۀدر زمینـ  شناسـی  رسمیت بهپرداختن به تئوري . به تئوري انتقادي است

و عـدم   ياسـت کـه بـه نـابود     شناسـی  رسـمیت  بـه در واقع به معناي تمرکز بر نـوعی از  

رو الزم از ایـن . ودشـ  منجـر مـی   »دیگـري غیرغربـی  «و یا کژشناسـاییِ   شناسی رسمیت به

فـرض   صـورت گیـرد کـه بـر پـیش      شناسـی  رسـمیت  بـه نماید تا خوانشـی مجـدد از    می

  . هاي هنجاري تئوري انتقادي مبتنی باشد استعمارزدایی از بنیان
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