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  آشنایی با فیلسوف معاصر آلمانی

   Axel Honnethآکسل ھونِت  

  

 گویی پیرامون و  گفت

   تئوری انتقادی و تئوری ارج شناسی

  
را فرا گرفته، در فضای  سیاسی -اجتماعی ی ی تئوری، عمل و گفتمان دگرسازانه در شرایطی که بحران ھر سه عرصه

ھستند، این جا و آن جا، ... آید نمی ای که فرو ریخته، کنونی که ِدگر باید شود و ِدگری که بر کھنه تنگ میان

  .ست یکی از  آن ھا ،ھونت آکسلفیلسوف آلمانی، . ھایی پرمایه و بدیع گرانی با  اندیشه تالش

  
  

  درآمد و توضیح  
  

و آگاھی یافتن از آن، » شھر بحران«آنان تا به امروز، فلسفه، ھمواره، با  )١(پولیتیای و پولیساز یونانیان و بحران 

آن، نزد  نخستین و بنیادین تعریفکه  »یسیاست«. را بر خود روا داشته است »سیاست« یروبه ای  گشودن دریچه

 - ی سیاسی  بدین سان، فلسفه. است» شھرر ودر ام شھروندانمشارکت «ان، یونانی اش، یعنی باز ھمان گذاران بنیان

یا » بحران شھر و سیاست«ھمیشه پیامد  - و دنیا » شھر«عملی در جھت تغییر و دگرسازی  -  ای انتقادی فلسفه

  ). ٢(بس برآمدی از آن بوده است و

، عصر به تاریخ سپرده شدن انگیز شدن پرسش و جھانی زیئیم، عصر مدرنیته امروزه، در عصری که می

و ژرف در حیات اجتماعی، فرھنگی،  ، عصر تحوالت بسیارگونهی بیستم سده» واقعاً موجودِ  یھا سوسیالیسم«

ی تئوری، پراتیک و  بحران، ھر سه عرصه... زمین خودبا خود و با  ھا سیاسی، اقتصادی و در مناسبات میان انسان

  .را فرا گرفته است سیاسی -اجتماعی ی گفتمان دگرسازانه

یی است که طی دو ھا و فرمول ھا ، مقولهھا بحران در مفھوم -رین و اساسی ترین نمودش در کلی ت -این بحران 

، »ترقی«، »)شھری آرمان(اُتوپی«، »پروژه«: اند و نشانگر کنش دگرسازانه بوده راھنما، تمیزدھنده اخیری  سده

، »انقالب«، »ایدئولوژی» «تاریخی ی سوژه«، »انقالبی ی طبقه» «کمونیسم/سوسیالیسم«، »دموکراسی«

در آن جا که به  ، مسخ شدنشان این ھا ھمه به دالیلی چون بُریدگی از ریشه ھای عینی و تاریخی... )٣(»رھایی«

ی  آمدند و سرانجام در پی فروپاشی آن چه که، با حرکت از ھگل و روحی از مارکس، فلسفه ی تاریخ و سوژه عمل در

این بحران، در عین حال، بحران در عمل  .اند بق خود را به کل از دست دادهمعنا و مفھوم سا... تاریخی نام گرفته است 

تا کنونی و در  ی ساختارھای شناخته شدهھا و  ھا، سازماندھی مشارکتی دگرسازانه در جھات مختلف، در شکل

ھا،  ، ھویتھا فردیت ھا، است که روال عمومی به سوی رشد تمایزھا، ویژگی ای شرایط نوین زمانه

  .  رود ھا می و رقابت )۴(ھا داریخودم

در ھمین حال، در برایر چنین بحرانی و با آگاھی یافتن از آن، به نظر می آمد و ھمواره تا حدودی نیز می آید که 

در (که نام دیگرش، با وام گرفتن از مارکس، و بازھم از روحی از او » امر شھر«در  گر ی سیاسی مداخله فلسفه

باشد،    pratique critique انتقادی  عملِ یا  critique pratique عملی نقدِ ، نمی تواند چیزی جز )رباخی فوئ تزھایی در باره



نقد و ساختارشکنی بنیادھای متافیزیکی و  ی ، بر پایهھا و فرمول ھا از آن مقوله ای پارهبرای  ھایی دیگر مفھوم

مثبت و ایجابی و بدون افتادن مجدد در  ای مایه ی درون ، با ارایهھا آن ی  باورانه ترافرازنده، دینی و مسیحا

، )۶(»مشارکتی دموکراسی« :از آن جمله است. کرده است پیدا ،)۵(باوری و ماھیت  سازی سیستم

، )١٣(»عمومی امر«، )١٢(، تمایز)١١(، دگربودگی)١٠(، بسیارگونه)٩(پلورالیته) ٨(»تنازعی فضای«، )٧(»گرایی جنبش«

، )١٨(»مناسب ی  لحظه«، )١٧(»احتمالی پیشامد«، )١۶(»مسیر«) ١۵(»ساختارشکنی«، )١۴(»شناختن رسمیت به«

  )... ٢٠(»بغرنجی«، )١٩(»شرطبندی«

، با وجود گشودن افق ھایی تازه و دیگر )پراکسیس(و به پیرو آن، این عمل  دیگر) دیسکور(با این حال، این گفتمان

اما ھم چنان در ایجاد معنا، مفھوم و دورنمایی برای  ،یسیاس -اجتماعیو عمل  ھایی بدیع در اندیشه ترسیم مسیر

برای  جنبش اجتماعیی  که قابل شرطبندی و برانگیزنده» ممکن )یشھر آرمان(اُتوپیایی«، در طرح »سیاستِ ِدگر«

سیاست واقعاً «تغییر و دگرگون ساخنن وضع موجود باشد، در ایجاد بدیلی در برابر نظم حاکم و مسلط کنونی که 

دارانه و سیستم فکری و سیاسی  که ھمانا نظمی بر بنیاد مناسبات بازار، جھانی شدن سرمایه -می نامیم » دموجو

  . باشد ناتوان و عاجز می – است ناظر بر آن ی و جا افتاده» مسلم«به ظاھر 

که  ِدگریو  ای که فرو ریخته، کنونی که ِدگر باید شود کھنه حال در برزخی که قرار داریم، در فضای تنگ میان

ھستند، در این جا و آن جا، ... متزلزل، ناپایدار، معمایی، نامسلم و پرسش انگیز اندھایش  نیآمده، که جوانه بر

فیلسوف و جامعه شناس معاصر آلمانی، . دارند - انگیز ھر چند بحث  - ھایی پرمایه و بدیع گرانی که اندیشه تالش

  .آن ھا باشد  بلکه، یکی از، Axel Honnethھونت   آکسل

از او، چون  ای حد اقل نزد کسانی که چند مقاله. شناسند آکسل ھونت را عموماً از طریق تفسیر ھایش می

اما ویژگی و اھمیت متنی که در . اند ، به فارسی خوانده...برماس، آدورنو، ھورکھامر یا آرنتی ھا ھایی در باره تفسیر

با دیگران، از جمله با  تمایزھایش و ھا اختالفھانت در ی  با نظرات ویژهاین است که در این جا بیشتر  خوانید  زیر می

 ی در این گفتگو، نزد ھانت سه نظریه. داند، آشنا می شویم او می» شاگرد«ھابرماسی که ھانت ھمواره خود را 

کلی تئوری ھای نخستین و به طور تئوری انتقادیھا، سه محور فکری در بازنگری  این. برجسته کرد توان اصلی را می

ھستند ..)  ی مکتب فرانکفورت با گذز از مارکس و تجربه(تا به امروز  Aufklarungسیاسی از عصر روشنگری  -اجتماعی

ھای کالسیک، دارای اھمیت به  که ھم مورد توجه ھانت قرار دارند و ھم، به دیده ی من، از نقطه نظر ُگَسست از تئوری

  :  کنم را چنین فرموله می ھا تناد به ھانت، آندر چند کلمه و با اس. اند سزایی

دی بر کند، نق سیر و تحولی که ھابرماس در فلسفه ی سیاسی ایجاد میی   ، در تأیید و در ادامهی اول نظریه -١

، بانی آن تئوری سنتی و تئوری انتقادینخستین یا مکتب معروف به فرانکفورت است که ھورکھایمر، در  انتقادی تئوری

، اما چون ھمواره تحت تأثیر دھد ھانت بر این نظر است که این تئوری، با وجود گسست ھایی که انجام می. شود می

ھای  گاه قادر به تشخبص و تبیین ویژگی است، ھیچ خود ی مسلِط زمانه) ٢١(تقلیل گرایی اکونومیستی

از تولید و مناسبات   )٢٢(»کارکردی« مستقیم و ھای اش نسبت به تأثیر پذیری در ابعاد خودمختارانه» اجتماعی امر«

  :تولیدی، نمی گردد

من به سھم خود فکر می کنم که خطای تعیین کننده ی نخستین تئوری انتقادی بیش از ھمه در کسری جامعه  «

خود، بسیار محدود و در عین حال نیز به  به نظر من، این تئوری در چشم انداز ھنجارین... باشد شناسیک آن می

تئوری انتقادی دقیقاً در ھمین دگرسازی  ی بزرگترین دستاورد ھابرماس در زمینه. سناسیک بود جامعه غیر ای گونه

  » .یابیم نزد مارکس می ھایش را ای که ریشه فلسفی –یعنی در فرارفتن از پارادیگم تولید و یا از میراث تاریخی . است

 ای این پارادیگم از کمبود نظریهی ھانت،   به عقیده. ت، نقدی بر پاراریگم ارتباطی ھابرماسی اسی دوم نظریه -٢

) انتگراسیون(امکان رسیدن به ادغام  ھابرماسی، ی در نظریه. بر مبنای تعارض به سختی رنج می برد اجتماعی

ند نه تنھا وجود دارد بلکه در فرای...  ارتباطی کنشطبقاتی و نظامی مبتنی بر تفاھم در سرمایه داری پیشرفته از طریق 

 ھای است، جنین تصوری از تفاھم در جامعه» تفاھم در تعارض«اما نزد ھانت که معتقد به واقعیت . متحقق شدن است



  :بیش نیست» توھمی«سرمایه داری، 

  آیا کسری اجتماعی در اولین تئوری انتقادی توسط ھابرماس برطرف شده است؟ ...«

اما به معنایی که من آن را کامالً موفق ازریابی  بله این کمبود به شکلی برطرف شده است،: آکسل ھونت

دلیل آن این است که ھابرماس پارادیگم تولیدی موجود تا آن زمان در تئوری انتقادی را با پارادیگم ارتباطی . ... کنم  نمی

در بیانی  و در نھایت، به نظر من، جای بسیار کوچکی به پدیده تعارض در امر اجتماعی می دھد و یا، کند جایگزین می

در این رابطه، تالش  .شود اھمیت کوچکی قائل میھای مجتمع  دیگر، برای واقعیت اساسی مبارزه و نزاع نزد انسان

ویژه ی من عبارت از تعریض و تصحیح راھی بود که توسط ھابرماس گشوده شد، یعنی پیشروی به سوی مفھومی از 

است، اما با چشم اندازی که بیشتر تحت تأثیر تئوری تعارض قرار  امر اجتماعی که ھمواره بر مناسبات ارتباطی استوار

  .»گیرد می

خواستم جانشین  بدین ترتیب، پارادیگمی که من می«: کند را خود ھانت بدین صورت بیان می نظریه ی سوم -٣

ی به رسمیت ی تفاھم ارتباطی درک کنم، پارادیگم مبارزه برا تعمیق نمونه پارادیگم پیشین کنم و یا آن را چون

  . »بود Anerkennungشدن  شناخته

Anerkennung انگلیسی  ھای و معادلRecognizing  و  فرانسویReconnaissance مختلفی به فارسی  ھای آن، در واژه

  :اند ترجمه شده

  ادیب سلطانی در سنجش خرد ناب و جستارھای فلسفی؛: برشناختن - 

  فارسی؛ - کوچک فلسفه و منطق آلمانی  ی ه نامهواالمنش در واژ. ش: برشناخت،ارج شناسی - 

فارسی  –انگلیسی  ی داریوش آشوری در واژه نامه: شناسایی، بازشناخت، بازشناسی، به رسمیت شناختن - 

  برای علوم انسانی؛

 :به رسمیت شناختن، قبول کردن، پذیرفتن و تأیید کردن، تقدیر کردن، ارج نھادن، تعریف و تمجید کردن، ستودن - 

  حسین پنبه چی در فرھنگ آلمانی فارسی؛

  فوالدوند در جامعه؛: بازشناختن -

  .ابراھیم زاده در اقتصاد: تصدیق -

: بجا آوردن، تشخیص دادن، مورد تأیید قرار دادن، قبول داشتن، دریافتن، قدردانی کردن، ارج نھادن، گرامی داشتن -

  .فارسی –رھنگ معاصر ھزاره انگلیسی علی محمد حق شناس، حسین سامعی و نرگس انتخابی در ف

  .غالمرضا وثیق: مترجم –ترجمه ی اثر آندره الالند : قبول، قبول کردن، قبول داشتن، باز شناختن،  -

ھای نامبرده در باال و حتا معادل ھای فرانسوی و انگلیسی حق مطلب را به راستی ادا  معادلاما ھیچ یک از  

که ( به رسمیت شناختن، ارج شناسیجمه ی این متن به فارسی از اصطالحاتی چون با این ھمه، من در تر. کنند  نمی

  .استفاده کرده ام بازشناسیو ) ھگلی نزدیک است Anerkennungاز ھمه بیشتر با مفھوم 

 –جامعه ی تحقیر اُلیویه ُوارول در پیشگفتار  کتاب نزد ھانت، به نقل از شناسی  ارج ی در توضیح کوتاه و موجز نظریه

مبارزه برای به (، می توان گفت که فیلسوف آلمانی با حرکت از ایده ی بنیادین ھگلی به سوی یک تئوری انتقادی نوین

، آلترناتیوی در برابر ُمدل مسلط در ...)پدیدار شناسی روحو در  Ienaرسمیت شناخته شدن در نوشتارھای ایِنا 

در این بدیل، ھدِف مبارزه نه . دھد قرار می، ست »مبارزه برای بقأ«که  - از ھابز و ماکیاول تا کنون -ی سیاسی فلسفه

حفظ اتوم وار خود بلکه استقرار مناسباتی میان سوژه ھای اجتماعی بر مبنای قبول و به رسمیت شناختن یکدیگر 

  .است

بخشیدن  تحققھانت، با اتکأ به  آموخته ھای فلسفه ی اجتماعی، علوم اجتماعی و روانشناسی، معتقد است که 

در (چون فردیتی خودمختار منوط به بازشناسی متقابل افراد جامعه در سه حوزه ی ھنجارین چون عشق و عالقه به خود

  .است) در حوزه ی اجتماعی، کار  و اشتغال( و ھمبستگی) برایر حقوقی(، حقوق ..)روابط دوستی و خانوادگی

از یکسو، ُگسست از تئوری انتقادی . گانه روبه رو ھستیم بدین سان، در تئوری ارج شناسی ھانِتی با تمایزی دو 



پرولتاریا می دانست و از سوی دیگر  productifمولد  پراکسیسبخش را در  نخستین در مکتب فرانکفورت که عمل رھائی

 intersubjectifھنی  -ی ھابرماسی که نقطه ی اتکأ عملی در نقد ھنجارین را در تفاھم میان فاصله گرفتن از نظریه

داند که  ی پراتیک را در آن جا می آکسل ھانت، بر عکس آن دو، لحظه. داند برخاسته از کنش ارتباطی بین افراد می

کنند و این احساس بی عدالتی زمانی بروز می کند  که انتظارات افراد  عدالتی می سوژه ھای اجتماعی احساس بی

نفی یا جریحه دار یا سرکوب ... زندگی، کار، اجتماعتوسط دیگران در محیط  شان در به رسمیت شناخته شدن

رسی به شرایطی که در آن به طور برابر مورد قبول واقع شوند، به رسمیت شناخته شوند  پس برای دست. شود می

  .، دست به مبارزه می زنند)که در باال نام بردیم ای در آن سه حوزه(

ورھای سرمایه داری، جنبش ھای اجتماعی را می توان و ھانت معتقد است که امروزه و بیش از گذشته، در کش

اما در عین حال او واقف است که این تئوری در . باید در راستای مبارزه برای به رسمت شناخته شدن تعریف و توضیح داد

پس در . شناسی دروغین غیر واقعی، ابزاری، ناحق و ایدئولوژیکی است برابر چالش سخت و بغرنجی قرار دارد و آن ارج

  :این جا قضاوتی باید کرد، مالکی باید داشت که البته کار ساده ای نیست اگر نخواھیم دچار ماھیت باوری گردیم

 ی الزم برای انجاممعیارھااز  چون ،شویم میی بسیار بغرنج رو به رو ا اما در این جا ما از لحاظ مفھومی با مسأله«

یی که من می شناسم، چون تئوری ایدئولوژی آلتوسر، بطور یقین ھا نظریه .برخوردار نیستیمھایی  چنین قضاوت

فرض را بر وجود  ، پیشاند رھیافتی پیدا کرده کنند کسانی که فکر میاغلب . را حل کنند مشکلاند  نتوانسته

رسمیت که به  essentialismeو یا بر شکلی از ماھیت باوری  یا افراد ھا ای از ھویت، بر وجود منافع مسلم گروه ھسته

اما امروز ما فاقد چیزی چون . اند دھد، قرار داده شناختن درست از به رسمیت شناختن دروغین را تمیز می

ھای  ھا و گروه ما بیشتر بر این اعتقادیم که ھویت سوژه. باوری ھستیم و این امر دالیل بر حق خود را دارد ماھیت

و مسأله بر سر این است که ما بتوانیم بگوییم فردی  .یردگ شناسی اجتماعی شکل می اجتماعی تنھا در فرایند ارج

، بدون آن که به گیرد مورد ارج قرار می» ای فریبنده«و » نادرست«و یا به صورت » به رسمیت شناخته نمی شود«

ھا با این حال به نظر من بطور طبیعی راه حلی وجود دارد که در حال حاضر من تن. باورانه توسل جوییم مفھومی ماھیت

  .»توانم طرح اولیه آن را به دست دھم می

 ---------------------------  

استاد فلسفه در دانشگاه گوته فرانکفورت  ١٩٩۶از سال  او. آلمان است )٢٣(در شھر اِِسن١٩۴٩ھونت متولد  آکسل

 für Sozialforschung Institutی تحقیقات اجتماعی  جانشین یورگن ھابرماس در ریاست مؤسسه ٢٠٠١و از آوریل 
که ماکس ھورکھایمر به  ١٩٣١این مؤسسه، از سال  نظری و پژوھشیھای  فعالیت(وابسته به ھمان دانشگاه است 

در " ، در خارج از آلمان و به طور ویژهھای اخیر در سال). اند شھرت یافته مکتب فرانکفورت، به نام رسد ریاست آن می

ھونت  ، کارھای فلسفی و جامعه شناسی آکسل)٢۴"(عه شناسیو جام ی سیاسی زبان فلسفه فرانسوی دنیای

  .بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند

پاره ای از تألیفات مھم و اصلی او که . بسیاری به رشته ی تحریر درآورده است ھای آکسل ھونت رساله ھا و مقاله

  :اند از به زبان ھای خارجی نیز ترجمه شده اند، عبارت

  ).ز دکترات(نقد قدرت - 
 Kritik der Macht (Suhrkamp, 1986)  
  .نبرد برای به رسمیت شناخته شدن -
 Kampf um Anerkennung (Suhrkamp, 1992)  
  ).عنوان بعدی(یا تئوری انتقادی ) عنوان نخست(ارج شناسی تئوری  در حوزه یای   رساله - کردنشئی  -
 Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische studie (Suhrkamp, 1992)   

  .تحقق بخشی، ناسازه ھای فردگرایی سرمایه داری و خود -
  Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung, 2002 

  .ناسازه ھای سرمایه داری -
  Paradoxien des Kapitalismus. Ein Forschungsprogramm, 2004    



  .به سوی یک تئوری انتقادی نوین –جامعه ی تحقیر : التی از آکسل ھونت تحت عنوانمجموعه مقا -
   La société du mépris - Vers une nouvelle Théorie critique: به فرانسه 

 

و نام  از آکسل ھونت به فارسی ترجمه شده اند که عنوان تا کنون، بنا بر شناخت احتماالً ناقص نگارنده سه مقاله

 ).٢۵(م ھر یک را در بخش یادداشت ھا آورده ایممترج

از مصاحبه و گفت و گوی مفصل مترجم فرانسوی آثار  یھای بخشآن چه که در زیر می خوانید ترجمه ی 

است که  ارج شناسیو تئوری  تئوری انتقادیی  در باره ، با فیلسوف آلمانیOlivier Voirol ھونت، اُلیویه ُوارول آکسل

اصلی  ی حوزه. جامعه شناس است فلسفه واُلیویه ُوارول، خود، محقق در . پذیرفت انجامفرانکفورت در  ٢٠٠١در سال 

آن  متن اُلیویه ُوارولگیرد و  گفت و گوی او با آکسل ھانت به زبان آلمانی صورت می. است ی ارج شناسی کار او مسأله

منتشر ) ٢۶(ه سوی یک تئوری انتقادی نوینب –جامعه ی تحقیر را در مجموعه ای از تألیفات ھونت تحت عنوان 

زبانی که به آلمانی  ی فرانسوی کننده از آلمانی به فرانسه توسط خود مصاحبه  ی متن از آن جا که ترجمه. کند می

فارسی را من از  ی ترجمه. کامالً مسلط است انجام گرفته، می توان نسبت به دقت و اعتبار آن آرامش خیال داشت

  . ام ی انجام دادهروی متن فرانسو

در آخر الزم به تأکید نیست که برای آشنایی بیشتر و ژرفتر با نظرات آکسل ھونت، باید به مطالعه ی آثار او پرداخت، 

امید ... شیئی کردنو  مبارزه برای به رسمیت شناختن، ... جامعه ی تحقیربویژه سه کتابی که در باال نام بردیم یعنی 

او به زبان فارسی و دیگر زبان ھای  یھا چه بیشتر با این فیلسوف معاصر آلمامی، کتاباست که در پی آشنایی ھر

  .  سیاسی قرار گیرند -رس تالشگران اجتماعی مردمان ایران ترجمه شوند تا در دست

  
 -------------------------------------------------  

  
 گفتگویی پیرامون

    Anerkennungتئوری ارج شناسی و  تئوری انتقادی

  
  

  اجتماعی تئوری انتقادیبنیاد ھنجارین 
  

را پیش از شما یورگن  این کرسی. ، استاد فلسفه در دانشگاه فرانکفورت ھستید١٩٩۶شما، از سال : اُلیویه ُوارول

این ھا ھمه دو . شده اید ھای اجتماعی ی پژوھش موئسسه، مدیر ٢٠٠١ھم چنین از آوریل . ھابرماس احراز کرده بود

 ھای مقاله انتقادی تئوریی  شما در باره .روند به شمار می مکتب فرانکفورت تئوری انتقادیجایگاه مھم در تاریخ 

در این مورد، ھم بحث ھای فراوانی کرده اید و ھم این تئوری را به نقد کشیده و آن را با . بسیاری نوشته اید

ان گفت که شما یکی از مھمترین نمایندگان معاصر بدین سان، می تو. اید ھای جدیدی بازگو کرده فرمولبندی

  . ھستید انتقادی تئوری

سخن  انتقادی تئوریاز وجود سنتی فکری در رابطه با  توان حال، پرسش اول من از شما این است که آیا امروزه می

ن تئوری امروز، گفت؟ آیا اصوالً چنین سنتی وجود داشته است که نوسازی و امروزی شده باشد؟ سرانجام، وضعیت ای

  ھر قدر ھم اندک باشد، چیست؟

  

با طرح . ادامه دارد امروزه ای  نسبتاً زنده به معنایی پیش پا افتاده خواھم گفت که آری، سنت فکری: آکسل ھونت

مندان گوناگون به وجود  می خواھم بگویم که تنھا نشان شاخص ما این است که سنتی را اندیش پیش پا افتاده

که رجوع به این سنت فکری   وجود دارندھایی نیز  کار ھا و پژوھش. درک است چون وجودی گویا قابلاند که  آورده

تعداد کثیری از افراد، حتا در بین  .پذیرند انجام مینیز  آلمان نقاطھا، نه تنھا در فرانکفورت بلکه در دیگر این . کنند می

من  .ورزند یابند و در تداوم آن تالش می را چون واحدی در میآن . دانند جوانان، خود را پیوسته به این سنت فکری می



می توانم برای شما از یک رشته گروه ھای پژوھشی، البته کمتر در فرانکفورت و بیشتر در دیگر نقاط آلمان، نام ببرم که 

ی توان گفت که م پیش پا افتادهپس بدین معنای . خود، در حال تداوم آن سنتِ فکری ھستند ، با کارھایپندارند می

  .نه تنھا ھمواره وجود داشته بلکه بطور نسبی نیز سرزنده است انتقادی تئوریسنتِ 

خود را ادامه  که پذیرند طرح نشده، بدین معنا که کار ھایی انجام می) ٢٧(اما این پرسش، به یقین، از منظر تجربی

توان از  بحث بر سر این است که آیا می. ست، بلکه در مفھوم دیگری مورد نظر اشناسند آن سنت فکری می ی  دھنده

 دشوار تر ، پاسخ به این پرسش بسیی من سخن راند؟ به عقیدهانتقادی  تئوریمستمر در رابطه با  سنت فکری

ھنگامی که در صدد فھم این موضوع برآییم که آیا خود . در این جا از ھمان ابتدا با مانعی رو به رو می شویم. است

ی آن سنت فکری باشد؟ و  تواند ادامه دھنده وق، واقعاً میتئوری حقو  تئوری کنش ارتباطیی، یعنی ی ھابرماس پروژه

یا تجربی بلکه در ) ٢٨(مالک ھای الزم، نه تنھا به مفھوم اثباتی : دھد این نکته ما را به پرسش دیگری ارجاع می

ھایی، در مجموع   ه پاسخ من، البته با تردیدست ک این سنت فکری کدامند؟ در این جا ی معنایی پرتوقع برای ادامه

  . مثبت خواھد بود

ی تاریخی بوده  مسلماً، تجسم نوعی خاص از رفتار، فضا و تجربه ،انتقادی تئوریاند که سنت  تردیدھا بدین خاطر

که بطور کلی چنان طراحی شده بود انتقادی  تئوری. سوسیالیسم است -ی ناسیونال تاریخی، تجربه ی تجربه. است

. آورد، درک و مطالعه کند که به وجود می ای این پدیدار را ھم در دوران قبل از تصرف قدرت و ھم پس از بریدگی تمدنی

این تجربه ی تاریخی  فھمو  بدین معنا، ھر آن چه که پس از این تجربه می آید تئوری دیگری است زیرا دیگر به مطالعه

می توان از البته . استسنت فکری  اینی  ھابرماس اندکی ادامه دھنده از این منظر می توان گفت که. نمی پردازد

ناقص را  )٢٩(سازی یعنی درک مدرنیته چون فرآیند عقالنی تئوری انتقادیبنیادین  ی تداوم صحبت کرد، زیرا او نقشه

  . دنبال می کند

ود دارد، پرسشی است که پاسخ به آن وج ای انسجام یافته تئوری انتقادی اما، ھمان طور که گفتم، این که آیا امروز

اما از جھاتی، پیش . تداوم را با این سنت برقرار سازم ای من، به شخصه، تالش می کنم که گونه. بسی دشوار است

منظورم سمت گیری . عملی و خالق این سمت گیری اساسی را در اختیار ندارم گیری فرض ھا و امکانات الزم برای پی

معاصر ما می باشد که امروزه در معرض شکلی از خردگرایی شکافته،  ی و تحلیل از جامعهاساسی در جھت تجزیه 

  .ُبریده و ناتمام قرار دارد

و در این جا تنھا  –اما اگر می خواستم در یک جمله خالصه کنم، می گفتم که کوشش می کنم . پاسخ دشوار است

که ھابرماس نیز در این جھت تالش کرده  طور نی، ھمانرا در جھتی منطقی ادامه دھم، یع تئوری انتقادی –نیستم 

  .است، وظایفی نظری به تئوری انتقادی بسپارم، با این ھدف که وضعیت معاصر را تحت شکل بنیادینی از نقد قرار دھد

  

ت در کتابی که تح .کند ایفا میشما  یمھمی در کارھا ربسیا نقشھنجارین  یبنیادایجاد ی  مسأله: اُلیویه ُوارول

تئوری ، شما در پی ایجاد بنیادی ھنجارین و استوار برای اید  ، نوشته)٣٠(مبارزه برای به رسمیت شناخته شدنعنوان 

در  تئوری انتقادیشما کمبودی در نخستین  .آید در این مورد، کار شما دستاورد بزرگی به شمار می. ھستید اجتماعی

چرا . عقیده اید که بنیادھا را باید به صورت منطقی تری توجیه کردو براین  دھید با بنیاد ھنجارین تشخیص می رابطه

  چنین اھمیتی نزد شما پیدا کرده است؟تئوری انتقادی برای  ھنجارین یبنیادایجاد ی  مسأله

  

بیش از ھمه در تئوری انتقادی من به سھم خود فکر می کنم که خطای تعیین کننده ی نخستین : آکسل ھونت

نخستین، چه تئوری انتقادی . تا در کمبودھایش در زمینه ی بنیادھای ھنجارین باشد آن می کسری جامعه شناسیک

گاه قادر به پروراندن  پایان آن، ھیچپس از  این پدیدار ی بررسی سوسیالیسم و چه در مرحله –قبل از پیدایش ناسیونال 

نشان ) ٣١(نقد قدرتکترای خود موسوم به د ی این را من سعی کردم در رساله. دریافتی منسجم از امر اجتماعی نشد

تر از کسری ھنجارین آن به ) پروبلماتیک(انگیز ، به نظر من، مسألهتئوری انتقادیاین کسری جامعه شناسیک در . دھم

  .آید شمار می



کنم که  فکر میمن . گیرد فراوان من به تئوری اجتماعی فرانسوی از ھمین جا ریشه میی  عالوه بر این، عالقه

این مسأله البته با . ژگی امر اجتماعی، به ویژه در سنت دورکھایم، بسی پیش تر مورد بررسی قرار گرفته استوی

) ٣٢(ای ھابرماس، که در اساس تمام تئوری خود را بر توضیح مرکزی بنیاد ھنجارین امر اجتماعی یعنی تفاھم مراوده

ماقبل ھابرماس با کسری جامعه شناسیک مواجه  ری انتقادیتئواما، به باور من، . قرار می دھد، تغییر بسیار می کند

چون نخستین بانیان مکتب  ،شود این کسری جامعه شناسیک با کسری در تبیین بنیاد ھنجارین ھمراه می .است

اصول ھنجارینی را به اثبات رسانند که برای توجیه درونی خود  امر اجتماعیخاص ی  نتوانستند در حوزهفرانکفورت 

  .استناد پذیر باشدتئوری 

ھایی برای نقد  ی ھابرماس و با حرکت از تئوری امر اجتماعی، کار من در جھت بسط و گسترش معیار در ادامه

راھی . ھای ناتمام امر اجتماعی است یافته ی امر اجتماعی و یا، به عبارت دیگر، نقد تحقق  ھای آسیب شناسانه روند

در این جا، نظر بر این است که اصل . شناسی نامیده ام م را تئوری ارجا کرده پیش نھاد ای که برای انجام چنین پروژه

بنابراین، در این جاست که پیوند میان تئوری امر . دھد اجتماعی را تشکیل میی  شناسی، به صورتی، قلب مسئله  ارج

یوند نامبرده را حفظ کند تا بتواند باید پ  من فکر می کنم که ھر تئوری انتقادی .شود اجتماعی و بنیاد ھنجارین برقرار می

در این جاست که . معیارھای ھنجارین خاص خود را، با حرکت از یک تئوری کامل امر اجتماعی، بسط و گسترش دھد

ھای ھنجارین، که نزد ما در بنیاد نقد اجتماعی یا اشکال  مالک. گیرد اختالف اساسی با سنت کانتی شکل می

خردمندانه به دست آیند بلکه باید  ساختارھاییا  کار فکرینباید صرفاً از طریق  ،یرندگ قرار می )٣٣(کردن اجتماعی

و  ام  ای طرح ریزی کرده من کار خاص خودم را در چھارچوب چنین پروژه. ناپذیری از امر اجتماعی باشند بخش تفکیک

   .دانم آن می رونیدر اثبات پیوند میان امر اجتماعی و اصول ھنجارین د را تالشی شناسی تئوری ارج

  
  

پذیر در پراتیک  خش و تشخیصب رھایی ھای با توانایی تئوری انتقادیفکر تبیین بنیادی ھنجارین برای : اُلیویه ُوارول

اصول  ، این ایده وجود دارد که این نظریه قادر به فرموله کردنتئوری انتقادیدر . دارد ای فشرده اجتماعی رابطه

بخش و  ھای اجتماعی پراتیک رھایی در جنبش توانند اجتماعی می گران ُکنش ھا، به آنھنجارینی است که با رجوع 

ھای موجود در پراتیک عادی استوار  بر پتانسیل) ایجابی(تئوری باید به صورتی ھنجارین. قابل تحققی را به پیش رانند

  .کنیم این ایده را ھم در رویکرد شما و ھم در نگرش ھابرماس مشاھده می. گردد

اگر نقادی اکثر جنبش ھای اجتماعی را بررسی کنیم، متوجه می شویم که اغلب آن ھا نقدی منفی در افشای 

ھای  ای که می خواھد با جنبش تئوری انتقادیپس مسأله بر سر این است که . شکل ھایی از سلطه می باشند

ھای  ید مکانیسم ھای سلطه و یا فرایندآیا این تئوری با. سازد، چه شکلی را باید کسب کند اجتماعی پیوند برقرار

منفی را نشان دھد و از این طریق تجزیه و تحلیلی منفی از نظام مستقر ارائه دھد و یا این که این تئوری می خواھد 

در حقیقت، مطالبات جنبش ھای اجتماعی . در پراتیک اجتماعی بنیاد نھد) ایجابی و مثبت(خود را به صورت ھنجارین 

البته روشن است که . آن که از پیش بنیادھای ھنجارین خود را  توضیح دھند در نقد منفی دارند، بی غالباً ریشه

تئوری اما به ھر حال این مسأله باقی می ماند که نقش . سرانجام باید دالیل خواسته ھای خود را مستدل سازند

ریح فرایند ھای منفی است و یا این که قبل از ھر صرفاً تش اش آیا وظیفه: در رابطه با جامعه چه می تواند باشد انتفادی

گیرد که در پی ایجاد  چیز باید اصول ھنجارین نقد خود را بنا سازد؟ در سطح تئوریک، از یکسو شاید فوکو قرار می

خش بنیادھای ھنجارین نبود و از سوی دیگر، بی تردید، ھابرماس را داریم که قویاً بر روی بنیادھای ھنجارین و رھایی ب

  .     تأکید می ورزد تئوری انتقادیدر 

  

 ھای و توصیف ھا چنین دریافتی از جنبش ھای اجتماعی، چون بیشتر به معنای پیوند احساس: آکسل ھونت

که این جنبش ھا با اھدافی مثبت یکباره ظاھر  افتد در واقع به ندرت اتفاق می. آید منفی است، منطقی به نظرم می

 جنبش ھای اجتماعی بیش از ھمه بیانگر اوضاعی. اند منفی تجارب ی در مقابلھا واکنش ت آنشوند زیرا بیشتر اوقا

    .ھستند تا اھدافی مثبتمنفی 



نزدیکی این دو تا چه  ھای اجتماعی، اجتماعی و جنبش تئوری انتقادیحال پرسش این است که در مناسبت میان 

علت این است که ما با کثرت . مناسبت بسیار فشرده باشددر این جا، من تردیدھایی دارم که این  .اندازه است

می پسندیم و برخی را  شان ھای در میان آن ھا برخی را از نقطه نظر ھدف. ھای اجتماعی رو به رو ھستیم جنبش

ضدیت  ی درھای افراطی راست داریم، جنبشھای  ھای پوپولیستی داریم، جنبش ما جنبش. پسندیم  نمی

به نظر  .گیرند قرار می »ھای اجتماعی جنبش«ی  در جرگهھا  ی این ھمه. ن قبیل چیزھا را داریمو از ای ھا خارجی با

ھنجارین در دست داشته باشیم که قادر باشد به  گیری خود شکلی از سمت انداز من، قبل از ھر چیز ما باید در چشم

بر اصولی  خواھانه جنبش ھای ترقی به اصطالح مترقی و یا تحویل پذیر به ما نشان دھد چه جنبش ھای اجتماعی

گرا و یا  واپس یھای اند، و به عکس، ھمین جھت یابی ھنجارین بتواند به ما نشان دھد که چه جنبش منطقی و موجه

ی  از این روست که به نظر من، ھر تجزیه و تحلیل انتقادی از جامعه که سوی به مطالعه. غیر اخالفی اند به معنایی

  .گردد ھای ھنجارین خود، از ھمان ابتدای کار ناممکن می داشته باشد، بدون تبیین سمت گیریجنبش ھای اجتماعی 

شاید بتوان گفت که تأکید بیش و کم در اثبات سمت گیری ھای ھنجارین چون شرط اولیه، نھایتاً بستگی به عالئق 

اولیه و مقدم احتماالً چندان متفاوت  گیری ھای ھنجارین نزد ھابرماس و فوکو، این سمت .و طبایع مختلف افراد دارد

این  معنای چندانی در دومیدھد در حالی که  ھا اختصاص می اما اولی، بخش اصلی تالش خود را بر بنیاد آن. نبودند

 اش این نبود که فوکو، بی شک، عالیق دیگری را دنبال می کرد و مشغله. بیند ، نمی)٣۴(ی واضح و بَرینبه صورت کار،

و  ھا نجارینی را به صورت واضح نشان دھد تا با رجوع به آن جنبش ھای اجتماعی چون جنبش در رندانانداز ھ چشم

در  ھای متفاوت بنابراین اختالف میان فوکو و ھابرماس شاید بیشتر حاصل عالقه. جنبش ضد روانپزشکی را بررسی کند

ه بر سر این موضوع، بین فوکو و کنم ک من فکر نمی. جھت گیری ھای فلسفی باشد تا اختالفی سیستماتیک

ی  فطعاً اختالف بزرگی در سبک تجزیه و تحلیل و در حوزه. ھابرماس، اختالف ژرف و سیستماتیکی وجود داشته باشد

در حالی که دیگری دلمشغولی  کند می خودی رتئو در پی ریزی ھنجاری براییکی سعی . وجود دارد )موضوع)(٣۵(بژهاُ

گرایند و  آن ھایی که عقب ،ھای اجتماعی گیری اولیه برای تشخیص جنبش دو در ضرورت سمتلیکن ھر . ندارد را فوق

  .اند ھم عقیده ،آن ھایی که زیان بار

اما ھمین پاسخ باید ما را متوجه این نکته سازد که . ماند پاسخ من به پرسش شما البته ھم چنان ناتمام می

اند، در  واکنشی منفی در برابر ناحقیاز ھر چیز شکل ھای  ھای اجتماعی قبل پذیریم که جنبش ھنگامی که می

  .چشم پوشی کند ،اثبات مندنیاز و ی ھنجارینا تواند از شالوده نمی ھا گیری آن نتیجه سمت

  

  

  .نزد ھابرماس» چرخش ارتباطی«

  » تئوری تعارض اجتماعی« دریافت امر اجتماعی بر اساس

  

  

در مکتب فرانکفورت نقش  تئوری انتقادی بندی جدید متفکری که در فرمول. ماشاره به ھابرماس کردی: اُلیویه ُوارول

به نظر شما جھت گیری ھای اصلی سھم او در فرمولبندی جدید تئوری انتقادی کدامند؟ . به سزایی ایفا کرده است

  ؟نیدک اساسی در این فرمولبندی جدید مشاھده می ھای  جانشین او ھستید، جه نکته شما که به معنایی

  

در تئوری انتقادی  tournant communicationnel چرخش ارتباطیفرمولبندی اصلی ھمان است که : آکسل ھونت

به بیان دیگر، تالش ھابرماس در بنیاد تئوری انتقادی با این نگاه از جامعه است که آن را صرفاً چون . توصیف شده است

که قبل از ھر چیر با فرایند  ورزد از امر اجتماعی تأکید میبلکه بر مفھومی  دھد مناسبات تولیدی مد نظر قرار نمی

به این معناست که قلب امر اجتماعی را دیگر » چرخش ارتباطی« .شود مشخص می و گفت و گو زبان تفاھم توسط

ی را خوِد این تئور ی سر رشته. جست و جو کنیم) مراوده و گفت و گو(نباید در فعالیت ابزاری بلکه در فعالیت ارتباطی 



  .پیدا کرد) ٣٧(مید ھربرت و جرج) ٣۶(توان در کارھای دورکھایم  نیز می

را به طور اساسی دگرگون  تئوری انتقادیاز سوی دیگر، تمام ساختار . ایجاد کرد ژرفی ا این نکته در من نیز انگیزه

اسبات تولیدی بلکه به مناسبات زیرا فرمولبندی جدید در تجزیه و تحلیل از جامعه، در درجه ی اول دیگر نه به من. ساخت

انداز  گیری نوینی در چشم بایست سمت به صورتی که در پی آن می. ارتباطی و گفت و شنودی رجوع می کرد

کار نبود بلکه ) یا توسط(از ) ٣٨(پس اکنون چشم انداز ھنجارین دیگر چشم انداز رھایش. ھنجارین ایجاد می شد

این دگرگونی، بر . بر می خاست) مراوده و گفت و شنود(نجارین تفاھم ارتباطی دورنمای رھایشی بود که از پتانسیل ھ

راه  تئوری انتقادیبدین سان، . گذارد ای ، تأثیر عمده)٣٩(من که خود را بیشتر شاگرد ھابرماس می شناسم تا آدرنو

وبر و  م، ماکسدورکھای را پیدا کرد که پیشتر توسط متفکرانی کالسیک چون امیل ای نزدیک شدن به نظریه

 تئوری انتقادی. این ھا پیش از فرمولبندی جدید ھابرماس امکان پذیر نبودند ھمه. طرح شده بودند) ۴٠(پارسونز تالکوت

در این رابطه به نظر من، این  .یافت کھن، در پیوندی شدید با مارکس، جامعه را در اصل چون مناسبات تولیدی در می

بزرگترین . بود سناسیک جامعه غیر ای د، بسیار محدود و در عین حال نیز به گونهخو تئوری در چشم انداز ھنجارین

یعنی در فرارفتن از پارادیگم تولید و یا از . دقیقاً در ھمین دگرسازی است تئوری انتقادی ی دستاورد ھابرماس در زمینه

  .    یابیم نزد مارکس می ھایش را ای که ریشه فلسفی –میراث تاریخی 

  

  توسط ھابرماس برطرف شده است؟ تئوری انتقادیاین بدین معناست که کسری اجتماعی در اولین : ه ُوارولاُلیوی

  

بله این کمبود به شکلی برطرف شده است، اما به معنایی که من آن را کامالً موفق ازریابی : آکسل ھونت

این است که  –من طرح شده است  نقد قدرتِ  ی در باره ی  در رساله درامیکه چون  -شک دلیل آن  بی. کنم  نمی

و در نھایت، به نظر  کند را با پارادیگم ارتباطی جایگزین می تئوری انتقادیھابرماس پارادیگم تولیدی موجود تا آن زمان در 

من، جای بسیار کوچکی به پدیده تعارض در امر اجتماعی می دھد و یا، در بیانی دیگر، برای واقعیت اساسی مبارزه و 

در این رابطه، تالش ویژه ی  .شود اھمیت کوچکی قائل می )ھای اجتماعی شده سوژه(ھای مجتمع  د انساننزاع نز

من عبارت از تعریض و تصحیح راھی بود که توسط ھابرماس گشوده شد، یعنی پیشروی به سوی مفھومی از امر 

قرار  تئوری تعارضبیشتر تحت تأثیر اجتماعی که ھمواره بر مناسبات ارتباطی استوار است، اما با چشم اندازی که 

ی  تعمیق نمونه بدین ترتیب، پارادیگمی که من می خواستم جانشین پارادیگم پیشین کنم و یا آن را چون. گیرد می

  .بود مبارزه برای به رسمیت شناخته شدندرک کنم، پارادیگم  تفاھم ارتباطی

  

ی مبتنی بر تعارض اجتماعی، کمبودی مشاھده می کنید و به شما نزد فوکو نیز، در رابطه با مفھوم: اُلیویه ُوارول

آیا . دھید مورد استناد قرار می ی به رسمیت شناخته شدنمبارزه برادر کتاب کسانی که ی  ھمین سان نیز، نزد ھمه

 رد؟می توانید برای ما بیشتر توضیح دھید چرا دخالت دادن مفھوم تعارض در این بحث تا این حد برای تان اھمیت دا

 

سبب اصلی، روشن ساختن این نکته است که ما نمی توانیم به طرز رضایت بخشی امر اجتماعی : آکسل ھونت

توان گفت  طبیعتاً می. مبارزات و تعارضات اجتماعی درک نکنیم) ساحت(را توضیح دھیم اگر ھم زمان آن را چون میدان 

ره بر این اعتقاد بوده ام که، نزد مارکس، ایده ی عمومی البته من ھموا. این بحث، به معنایی، میراث مارکس است که

اما نه در فرمولبندی ای که خود او بدین منظور گزیده است بلکه . باشد او می مبارزه طبقاتی مھمتر از پارادیگم تولید

نامد و  می) »دعوا«یا ( » مشاجره«) ۴١(اساسی و اجتماعی، یعنی آن چه که زیِمل یا چون تعریفی مرکزی از رابطه

می نامند که سرانجام، در یک کالم، ھمان پدیدار » مبارزه«توصیف کرده اند و یا افرادی » نزاع«در سایر سنت ھا 

به نظر من ھم . ست که یه معنایی روی دیگر سمت گیری در جھت تفاھم است اجتماعی یا تقابل سوژه ھا آنتاگونیسم

اجتماعی بطور وسیعی نادیده گرفته می شود، در  ی ی عمده دیدهو ھم از جانب ھابرماس، این پ تئوری انتقادیدر 

ای  من، نزد او نیز این پدیده به صورت بارز و قانع کننده ی حالی که نزد فوکو نقش نسبتاً مھمی دارد، با این که، به دیده

  . شود تشرح نمی



شک نزد مارکس یافت می شوند در این جا من بیشتر در تفاھم با نوعی سنت آلمانی ھستم که بنیادھایش بدون 

ار سوی دیگر من مدیون سنت ھای فرانسوی ھستم که در . اما پیش از او نیز نزد ھگل و سپس زیِمل وجود داشته اند

در ھمین راستا، به طور نمونه، بوردیو را می یابیم که بر رقابت و . پی دورکھایم، دورنمای نظری تعارضی را پیش نھاده اند

یکی، جایگزین کردن پارادیگم تولید . بدین ترتیب از دو مرحله می توان سخن راند. تأکید شدید داردمبارزات سمبلیک 

و دیگری، فھم  ھمین  آید توسط پارادیگم ارتباطی است که پیش رفتی حقیقی در فھم ساختار اجتماعی به حساب می

این تعارض در تفاھم نیز، به نظر من، در . استبرآمدی از تفاھم بلکه چون تعارض در تفاھم  ی ساختار نه فقط به منزله

  .باشد پرتو پارادیگم ھگلی مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن، قابل تجزیه و تحلیل می

  

سه  که ، ُمدلی را مورد بررسی قرار داده ایدمبارزه برای به رسمیت شناخته شدنشما، در کتاب : اُلیویه ُوارول

این . کشد عشق پای تجربه ی جسمی را به میان می ی حوزه. در بر می گیردحوزه ی عشق، حقوق و ھمبستگی را 

ھم با شکلی از  و شود شناسی، ھم با شکلی از مناسبت سوژه با خود که اعتماد به نفس نامیده می نمونه از ارج

سمی فرد مورد آزار ست که تمامیت ج بدین معنا» یفتاری عملبد ر«  .گیرد در ارتباط قرار می فتاری عملیبد رتحقیر یا 

ی اجتماعی فرانسه  ی تن در فلسفه دانیم که مسأله می. به طور نمونه از طریق شکنجه، تجاوز و غیره: گیرد قرار می

آغاز ) ۴٢(وجود دارد که شاید با برگسون تنی  ، در جایی که سنت فکری تام و کمالی در بارهکند نقش مھمی ایفا می

به استثنای برگسون، شما  .کند ، سارتر، فوکو و بوردیو ادامه پیدا می)۴٣(پونتیچون مرلومتفکرانی شود و با  می

ھا در تکوین تئوری شما  آنی  ھمه گفت که توان را به طور تقریباً کاملی مورد بحث قرار داده اید و میی این افراد  ھمه

به عالوه، شما نسبت به  .اند مؤثری ایفا کرده به رسمیت شناخته شدن نقشی مبارزات اجتماعی برای  در باره

 .کند  که این ھم شما را از ھابرماس متمایز می اید کردهی فراوانی  فیلسوفان و جامعه شناسان فرانسوی ابراز عالقه

در باره ی بدن در اھمیتی که شما برای جنبه ھای غیر زبانی مراوده قایل ھستید،  ی فرانسوی  آیا این سنتِ اندیشه

  شما نسبت به ُمدل ھابرماسی مراوده، تأثیری نداشته است؟ گرایی انجام در شکچون ُبعد جسمی، و سر

  

. اند جلب کرده فلسفه ی اجتماعی فرانسوی مرا به خود فکر می کنم که، بیش از ھمه، دو شاخص: آکسل ھونت

یکی از این . ما دادهآن مورد استفاده قرار  در تداوم ھابرماسی تئوری انتقادی ی من آن ھا را چون عوامل تصحیح کننده

سرآغاز توجه به جسم شاید از . دو شاخص، ھمان چیزی است که شما طرح کردید، یعنی توجه بسیار به تن انسان

توانم بگویم  اما می. البته من نمی توانم به طور دفیق بگویم که او منشأ این موضوع بوده است. سوی برگسون باشد

ن را به صورت بارزی در پیش گرفتند و ھر کدام، در فلسفه ی خود، جایگاھی کامالً که سارتر و مرلو پونتی امر توجه به ت

  . یا فوکو نام ُبرد) ۴۴(و سپس باید از کسانی چون الکان اند داده   مرکزی به این مسأله

شاخص دیگر، به یقین، توجه فزاینده به پدیدارھای منفی اجتماعی است که من پیشتر از آن ھا به عنوان خصلت 

این موضوع به روشنی ریشه نزد روسو دارد و در تداوم سنتی است که به . عارضی یا رقابت آمیز امر اجتماعی نام بردمت

مبارزه و ) ۴۵(ذھنی این دو متفکر اھمیت خاصی برای امر اجتماعی چون میدان میان .انجامد سارتر و باز ھم بوردیو می

خواستم به این سنت بپردازم  نتیجه، صحیح است که من ھمواره می پس در. شوند نزاع، اگر نگوییم خصومت، قایل می

  .و بار دگر نقطه نظر مستقلی نسبت به ھابرماس ابراز دارم

اما در رابطه با تأکید بر خصلت جسمانی امر اجتماعی، باز ھم باید بگویم که من امروز، بیش از زمانی که کتاب 

به رسمیت ( شناسی ھای ارج تم، متقاعد شده ام که تمام شکلرا می نوش مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن

در آن کتاب، و شما به درستی تأکید  .اند خاستگاه جسمانی یا سمبلیکدارای ای   گونهبه  )شناختن، بازشناسی

 ھیچ نقششناسی، دیگر  ارجابعاد  سایر ی عشق ظاھر می شود و در کردید، جسم به طور ماھوی تنھا در حوزه

شناسی اجتماعی، به معنایی، ھمیشه به طور غیر  در این مدت، من به چنین اعتقادی رسیده ام که ارج .ردندا مرکزی

مرتبط می باشد و ھمین پیوستگی را نیز با رفتارھا، نمودھای غیر زبانی و ) سمبولیک(مستقیم با فرایندھای نمادین 

من امروز بیش از گذشته به چنین باوری . ردو حرکات سر و دست، دا  چون ایما و اشاره زبانیرشته ھای پیش 

ام، یعنی بیش از زمانی که کتاب مبارزه برای رسمیت شناختن را نوشتم، بر جسمانی بودن فرایندھای  رسیده



  .اجتماعی فویاً تأکید می ورزم

یفا تفاوت دیگر شما با ھابرماس در نقشی است که سنت فلسفی و جامعه شناسیک فرانسوی ا: اُلیویه ُوارول

ی معاصر  او البته فالسفه. گرایش داشته است ساکسونی–آنگلوھابرماس بیشتر به سوی سنت . کرده است

به نظر . فرانسوی را مورد بحث قرار داده، اما در عین حال نیز آن ھا را، چون فوکو و دریدا، شدیداً نقد کرده است

ه ای پیش گفتید که فلسفه ی فرانسوی نقش به لحظ. رسد که رویکرد شما کامالً جھت عکس را طی نموده است می

ی متفکران فرانسوی  شما متن ھای فراوانی در باره. سزایی در شکل گیری تئوری خاص شما ایفا کرده است

اما حتا در . در این گفت و گو نیز به بعضی از آنھا اشاره کردید. اید، کسانی چون فوکو، سارتر، مرلو پونتی، بوردیو نوشته

شما در برخی از این . اید نیز مطالبی نگاشته) ۴٩(و یا سورل) ۴٨(، لیوتار)۴٧(، لوی اشتراس)۴۶(استوریادیسباره ی ک

  ھای منفی امر اجتماعی  اشاره می کنید، آیا باز ھم جنبه ھای دیگری وجود دارند؟ رویکردھا به جنبه

  

یکی : اند ر سنت فرانسوی گرانقدراگر درست درک کرده باشم، برای ھابرماس دو چھره ی اصلی د: آکسل ھونت

مید، مشخصاً به فلب  ھربرت روسو چون طالیه دار تئوری حاکمیت مردمی و دیگری، البته، دورکھایم که ھم چون جرج

خراب کار را  ،، به مفھومیھابرماسآید، از نظر  می ھا ھر چه که پس از آن. میان ذھنی امر اجتماعی آگاھی یافت

و دلیل آن را نیر قبل  ام گاه مسایل را این چنین دریافت نکرده من ھیچ. و از سوی دیگر، ھایدگریکسو نیچه از  :کند می

ھنگامی که من سال ھای دانشگاھی ام را می گذزاندم یعنی دوره . جست) ۵٠(تصادفزندگی نامه و از ھر چیز باید در 

ی عظیمی برخور دار بود، در حالی که در  اذبهدر آلمان از ج ی فرانسوی ی دبیرستانی خود را تمام کرده بودم، فلسفه

فکر می کنم که در سال . در زمان ھابرماس، وضعیت درست بر عکس بود. چنین نبودساکسونی   - ی آنگلو مورد فلسفه

داد و در ھمین زمان بود که مطلبی ھم در باره ی  ای نشان می ، او نسبت به فلسفه ی فرانسوی عالقه١٩۵٠ھای 

بدین . شت، اما با این وجود آنچه که بیشتر از ھمه توجه او را جلب کرد ایاالت متحده آمریکا و انگلیس بودِمرلو پونتی نو

ترتیب موقعیت او با دورانی که من مطالعات دانشگاھی ام را آغاز کرده بودم یعنی زمانی که توجه زیادی به رشد و 

  . می شد، بسیار متفاوت بود ی فرانسوی فلسفهی  توسعه

سپس فکر می . چه که گفتم علت تصادفی تفاوت میان من و ھابرماس در نگاه ھای مان به سنت فلسفی بودآن 

از یکسو، در سنت فلسفی . کنم که در واقع من محسور فراوان دو موضوعی شدم که به طور کلی در میان گذاشتیم

ابطه با فلسفه ی آلمانی پس از جنگ، ، حضور بسیار نیرومند جسم به چشم می خورَد، حداقل در ری من مورد عالقه

به طور ) ۵٢(و ِجھلِن) ۵١(سوسیالیسم این موضوع در مردم شناسی فلسفی نزد پلِسنِر –زیرا پیش از ناسیونال 

سوسیالیسم و بیش ازھمه در سنت ھایی که من در آن ھا بزرگ شدم و  –پس از ناسیونال . گسترده ای حضور داشت

این مسأله مرا بسیار جذب خود کرد، در عین حال که نقش . مھمی ایفا می کنداز طریق ھابرماس، جسم نقش 

از سوی دیگر در آن سنت فلسفی مورد . نجات بخشی در مرکزی کردن زبان در پروژه ی ھابرماسی ایفا کرد گر اصالح

شود و خیلی ساده،  ای وجود دارد که در پرتو آن پدیدار تعارضی بودن امر اجتماعی طرح می نگری واقع ی من، عالقه

شاید نقش دیگری که . حقی را در فلسفه به دست می آورد ھمان طور که پیش از این اشاره کردم، جایگاه به

، )فنومنولوژی(ی فرانسوی بازی کرد، به ھر حال در دوره ی پس از جنگ، در ادامه ی سنت پدیدار شناسی فلسفه

چه نزد سارتر و چه . تجربه ھای روزانه به صورتی بسیار دقیق بود بخشیدن به فابلیت و توانایی زیاد او در روشنایی

مرلوپونتی، ارزشی که موقعیت ھای زندگی روزانه یا به عبارت دیگر اقدامات عملی عادی کسب می کنند، بسیار 

 ی قطهبَرَد تا زندگی مدرن را به ن به کار می خالف سنت آلمانی برکه او ای  نزد سارتر، شیوه. العاده است فوق

در حالی که در آلمان، به دلیل نفوذ شدید ھایدگر، . شود اش می مرجعی برای فلسفه در آَوَرد، به واقع تبدیل به برنامه

نزد سارتر، توجه بارزی به فرایندھای . ما با چفت و بست فلسفه در زندگی ماقبل شھری و برون شھری مواجه ھستیم

این ُبعد از مسأله . آیند مین دلیل نیز فرایندھای مدرنیته به حساب میکه در عین حال و به ھشود  زندگی شھری می

بی شک نوع فلسفیدن من را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که خیلی زود در من آمادگی مساعدی جھت برقراری ارتباط 

  . با  سنت فلسفه ی فرانسوی ایجاد کرد

  



  

  .شناسی، فضای عمومی و آسیب شناسی ھای اجتماعی  ارج

  » تئوری انتقادی«ر باره ی آینده ی د

  

تا کنون در باره ی تم ھای گوناگونی چون . به مانیم روی اختالف ھای تئوری شما با تئوری ھابرماس: اُلیویه ُوارول

اکنون سوألی که من از .  صحبت کردیم... مبارزه و تنازعی بودن امر اجتماعی، مناسبات با فلسفه ی اجتماعی فرانسه

اید و در  ین است که آیا در رویکرد نظری تان، تئوری ھابرماسی فضای عمومی را مورد بازبینی جدید قرار دادهشما دارم ا

  این صورت با چه شکل و فرمولبندی نوینی آن را مطرح می کنید؟ 

  

ی ای که در زمینه  ایده. در این رابطه من ترجیحاً از ایده ی اساسی ھابرماس الھام خواھم گرفت: آکسل ھونت

ھا و  اما در رابطه با کاربرد تجربی این تئوری، من تردید. ترین فرمولبندی است ترین و فراگیر ھنجارین، به نظر من، بغرنج

شک مسایل کمی شکل دیگری خواھند گرفت اگر به طور مشخص از ایده ی مبارزه برای به  مخالفت ھایی دارم و بی

: باشند تفاوت ھا بر سر دو موضوع مختلف می. کت کنیمرسمیت شناخته شدن در زندگی اجتماعی مشترک حر

ھای حذف و سلطه، باز در ھمین فضای  مشارکت در فضای عمومی دموکراتیک از یکسو و ساز و کار ھای شرط پیش

ی منطقی را  مشارکت، از تأمالت من می توان این نتیجه ھای شرط در مورد پیش. عمومی دموکراتیک، از سوی دیگر

افراد جامعه در عمل از امکان واقعی حضور در فضای  ی شوند که ھمه ھنگامی تضمین می ھا شرط پیش گرفت که این

  . عمومی به صورتی مستقل و بدون اجبار و فشار، برخوردار باشند

این فرمول نشان . »بدون شرم در مأل عام حاضر شدن« : سازد فرازی از آدام اسمیت این نکته را روشن می

ھا، به انواع گوناگون، نیاز دارند که به رسمیت شناخته شوند تا بتوانند در شکل گیری دموکراتیک  دھد که سوژه می

ھنجارین  ھای بدین ترتیب، فضای عمومی دموکراتیک متضمن زیرساخت. اراده ی جمعی به طور واقعی شرکت کنند

. که با ھم جمع شوند ردندگ تنھا در صورتی ترجمان مشارکت دموکراتیک می ھا کثیری است و این زیرساخت

، متناسب با این امر که بافت تجربی و کنند در برابر فضای عمومی ایجاد می شناسی توازنی ھای ارج شرط پیش

پس . شناسی، به طور غالب و بر خالف جھان روایی بودن فضای عمومی دموکراتیک، خاص و موردی است فرھنگی ارج

است ) ۵٣(ُکنِشی ی عمومی دموکراتیک، مفھوم مناسبات اجتماعی میانفضا ی مفھوم بایست بگوییم که قرینه می

را » حضور بدون شرم در مأل عام«شناخته شدن الزم برای به رسمیت  ھای مختلف شکلھا  که در بطن آن سوژه

، زیرا بافت ھای باشند شناسی قرینه ی مفھوم فضای عمومی می ھای ارج شرط پیش. ب و تجربه می کنندکس

که نه به جامعه در کلیت  سازند مشخص و موردی و نه جھان روایند، بدین معنا که ارزش ھایی را متحقق می تجربی آن

به بیانی دیگر، انسان ھا در روایط خصوصی خود، در مناسبات در . اش بلکه تنھا به جنبه ھایی از جامعه ارجاع می دھند

ضروری برای مشارکت در زندگی  شناسی اجتماعی ارج ی از، شکل ھایشغلیدر روابط ، ھا درون مؤسسات و کارگاه

  . تجربه می کننددموکراتیک را  

ھای حذف و سلطه در فضای عمومی، من  اما در مورد تفاوت دوم یعنی ساز و کار. در این جا به تفاوت اولی پرداختیم

راتیک تضمینی پیدا نمی کنم که او در فضای عمومی دموک ی من به اندازه.  بیش از ھابرماس بر این ھا تأکید می ورزم

را جفت و ) ۵۴(یا مفھوم ھای ارزش شناسانه) پروبلماتیک( انگیز تنازعات، ھمه ی وضعیت ھای مسأله ی  بتوان ھمه

کنم که فضای عمومی دموکراتیک را باید خیلی دقیق بررسی کرد، تا به فھمیم آیا خوِد این فضا  من فکر می. جور کرد

منظورم این است که آیا گرایش فضا به سمتی . سازد که به معنایی اثرنما باشند دینه نمیساز و کار ھایی را نھا

و ارزش ھایی را در مرکز توجه قرار دھد که به راستی خیلی دور از اعتقادات و خواسته ھا باشند؟  ھا نیست که موضوع

زاماتی که دارد، مکانیسمی سیستماتیک اگر بخواھم سریع  گفته باشم، آیا خوِد فضای عمومی دموکراتیک، به خاطر ال

 سازی ، به طور مثال، آن روندھای صنعت فرھنگ»الزامات«در پس زدن مسایل اجتماعی به وجود نمی آورد؟ منظورم از 

در فضای عمومی دموکراتیک است که موضوع ھا و موقعیت ھای تنازعی را از نقطه نظر چشم اندازی معین، تحت 

بدین ترتیب، در بطن . رسانه ای دارند، انتخاب می کنند ی ر حسب این که چه سود و ھزینهعنوان چیزھای نو و یا ب



فضای عمومی دموکراتیک که شما نیز در کارھای تان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اید، گونه ای تعارض دائمی پیش می 

اند، باید  ن تا این زمان پس زده شدهھای تجربی شا آید، به این صورت که گروھای اجتماعی که دلمشغولی ھا و افق

برای مفھوم سازی فضای عمومی دموکراتیک، . ھای عمومی دست رسی پیدا کنند مدام  کوشش کنند تا به این رسانه

  . شاید سازنده باشد) شفافیت(مبارزه برای نمایان بودن 

  

. یک فضای عمومی دارای اھمیت استشما اندکی پیش گفتید که چقدر مفھوم نزاع برای درک دینام: اُلیویه ُوارول

را شما چگونه » برده ی خوشنود«حاال می خواستم بدانم که . ما به نقش مھم این موضوع در تئوری شما اشاره کردیم

اجتماعی ھنگام  گران  کنید؟ در این جا می خواھم بگویم که شما از این اصل حرکت می کنید که کنش ارزیابی می

اما سوژه ھای اجتماعی فراوانی نیز وجود دارند که . اخالقی شان دست به مبارزه می زنندجریحه دار شدن انتظارات 

ی ندارند و شاید حتا احساس جریه دار شدن ھای یا مقاومتی نمی کنند، خواسته  مبارزهشوند ولی  مورد ستم واقع می

  ؟کنندنیز ن

  

. ام به طور کامل بر سر آن نرفتهھنوز  اید که من گذاشتهبسیار بغرنجی  شما دست روی موضوع: آکسل ھونت  

تحقیر از : ام کار کرده گردد دلیلش نیز این است که من تا کنون تنھا در رابطه با نمائی کلی که شامل دو بخش می

من در این طرح ھنوز آن وجه سومی که بطور حتم باید در نظر . یکسو و خواست به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگر

  . ام ادهگرفت را جای ند

شناسی چون ایدئولوژی مطرح  و در یک کالم ارج» شناسی دروغین ارج«، )Verkennung( ناشناسیحال مفھوم قدر

شناسی برخی اعتقادات، منافع یا مطالبات ھویت جویانه مواجه نیستیم  ما در این جا تنھا با امتناع از ارج. شود می

. ت ناروایی عمل می کند، فریبنده و مولد تمکین و فرمانبرداری استی رو به رو ھستیم که به صورا شناسی بلکه با ارج

برای این منظور، مفھوم قدرناشناسی را داریم که شاید بتواند جای مفھوم قدیمی ایدئولوژی را بگیرد، حداقل در زبان 

برای . گفته شود misrecognitionرا نمی دانم درحالی که به انگلیسی شاید  Verkennungآلمانی زیرا معادل فرانسوی 

ست  در راستای این مسیرھا. نزد آلتوسر و الکان پیدا کرد توان ساختن و پرداختن چنین مفھومی، مسیر ھایی را می

در . بپردازم» ی خوشنود برده«من باید کار خودم را به طور مشخص ادامه دھم تا بتوانم به نحو مناسبی به موضوع  که

شناسی در تمامی چھره ھایش و  ست که می بایست میان مفھوم ارج ن بدین معناای، بنیادین سازی ی مفھوم حوزه

در حقیقت، مفھوم قدرناشناسی بدون این که . مفھوم تحقیر در تمامی اجزایش، مفھوم سوم و بغرنجی را قرار دھم

ه نحو احسنی رشد تواند ب ھویتی از پیش وجود داشته باشد که تحت اقتدار آن بتوان از قدرناشناسی سخن راند، نمی

در واقع، من تنھا چیزی که می توانم بگویم این است که به اھمیت این مسأله پی برده ام اما ھنوز نمی دانم . کند

، »شناسی دروغین ارج«ضرورت مفھومی که معنای  در یک کالم، من به. چگونه باید آن را از لحاظ مفھومی حل کنم

دانم چگونه می توان بر  را برساند واقفم، اما ھنوز به طور دقیق نمی» ھریشناسی ظا ارج«و یا » شناسی ناروا ارج«

  .مسائل ھنجارین مرتبط با این موضوع و بر مشکالت مفھومی دیگر فائق آمد

به کند که  ، از لحاظ اجتماعی احساس میبخش که با کسب ھویتی رضایت کسی است» نودی خوش برده«

برای ما چون نظاره گر و با نگاھی به گذشته، تصور غلط این برده از به در حالی که . رسمیت شناخته شده است

 تجلی یافته راعمو تُم  ی مشھور ی که در چھرهی سیاھ بردهآن ی  نمونه .رسمیت شناخته شدنش کامالً مسلم است

گرانه و   سرکوب مناسبات و تحتداری  ی برده در این جا ما با کسی سروکار داریم که در یک جامعه .به خاطر بیاوریم

کند و در نتیجه خود را خوشبخت می پندارد چون از ھویتی به  انه، احساس به رسمیت شناخته شدن میپدرساالر

با این حال اما، باز ھم چون نظاره گر، برای ما کامالً روشن . تقریب با ثبات و مناسب برای زندگی کردن برخوردار است

و این در اصل به . ھم ھویت سازد ھا این گونه به رسمیت شناخته شدن بایست خود را با است که این برده نمی

   .ست  ای ھویت جویی مسأله انگیز و کاذب نزد او فرض ما بر گونه معنای پیش

 ی الزم برای انجاممعیارھااز  چون ،شویم میی بسیار بغرنج رو به رو ا اما در این جا ما از لحاظ مفھومی با مسأله

ھایی که من می شناسم، چون تئوری ایدئولوژی آلتوسر، بطور یقین  نظریه .خوردار نیستیمبرھایی  چنین قضاوت



فرض را بر وجود  ، پیشاند رھیافتی پیدا کرده کنند کسانی که فکر میاغلب . را حل کنند مشکلاند  نتوانسته

که به رسمیت شناختن ) ۵۵(ریو یا بر شکلی از ماھیت باو یا افراد ھا ای از ھویت، بر وجود منافع مسلم گروه ھسته

باوری  اما امروز ما فاقد چیزی چون ماھیت. اند دھد، قرار داده درست از به رسمیت شناختن دروغین را تمیز می

ھای اجتماعی تنھا در  ھا و گروه ما بیشتر بر این اعتقادیم که ھویت سوژه. ھستیم و این امر دالیل بر حق خود را دارد

به رسمیت «و مسأله بر سر این است که ما بتوانیم بگوییم فردی  .گیرد ماعی شکل میشناسی اجت فرایند ارج

، بدون آن که به مفھومی گیرد مورد ارج قرار می» ای فریبنده«و » نادرست«و یا به صورت » شناخته نمی شود

ال حاضر من تنھا می توانم با این حال به نظر من بطور طبیعی راه حلی وجود دارد که در ح. باورانه توسل جوییم ماھیت

   .طرح اولیه آن را به دست دھم

  

چندی پیش شما گفته اید که برای پیگیری سنت تئوری انتقادی . رسم اکنون به پرسش آخر خود می: اُلیویه ُوارول

 دھد یعنی اولی ھمان کاری است که ھابرماس از مدت ھا پیش انجام می. امروزه دو آلترناتیو بیشتر وجود ندارند

ی  شود که ویژه  ی سنتی می دومی مربوط به ادامه .ی سیاسی فلسفه درون و در ی سیاسی گو با فلسفه و گفت

در » ھای اجتماعی آسیب شناسی«بازشناسی آن پدیداری است که شما ی اجتماعی است و معطوف به  فلسفه

 تئوری انتقادیی آتی  ما برای توسعهاین آلترناتیو دومی منطبق با پیشنھاد ش .نامید داری می جوامع مدرن سرمایه

  توضیح بیشتری دھید؟ی  در این باره توانید آیا می .است

  

اش را  در کلیتجامعه  ناظر برمن ابتدا تحلیل ھای . اختیاری باشد شایدام  تمایزی که من قائل شده: آکسل ھونت

بخشیدن به  تحقق«تکیه دارند و یا بر امر  اجتماعی به صورت ھنجارینی  نظم عادالنه ی بر ایده بیشتر این که حسببر 

است که  ، رجوع به آن نظم اجتماعی»بخشیدن به خود تحقق«در این جا منظور از  .، از ھم تفکیک کردم)۵۶(» خود

سپس در راستای چنین تفکیکی،  .کند ایجاد می شان برای اعضایش امکانات رضایت بخشی در تکوین یا تحقق ھویت

آسیب  ھای از مقوله را عدالتی ھای اصلی بی ی اجتماعی یا به عبارت دیگر مقوله ز فلسفهی سیاسی را ا فلسفه

 ،ھای اجتماعی عدالتی بسی بیش از بی سنت مارکسیستی که کنم من فکر می .جدا کردماجتماعی  شناسی

اثبات  ی خود او، به دیده ،ی مارکس را مورد توجه قرار داده است و شاید دستاورد ویژهاجتماعی  ھای شناسی آسیب

در این جا، . اجتماعی اند ھای اجتماعی ھمزمان نمایانگر آسیب شناسی ھای  این موضوع باشد که بی عدالتی

است، ) ۵٧(که در رابطه با ازخود بیگانگی ای آسیب شناسی اجتماعی که با استثمار در پیوند است و ای عدالتی بی

ما، و نه فقط پرولتاریا، نسبت به شرایط خاص زندگی مان،  ی مهبه بیان دیگر، ھمگی یعنی ھ. شوند ھم ھویت می

مؤخر مارکس را ھای جوانی و  که ھمزمان نوشته وقتی. شویم نسبت به طبیعت و خویشتن خود، بیگانه می

تعیین کننده در تشخیص او پی می بریم و آن این است که بی عدالتی ھای اجتماعی بطور ای  خوانیم به نکته می

  . اند آسیب شناسی اجتماعی ھمراهجبری با 

را می فھمم که به شرایط  ، من آن رشته از مناسبات یا تحوالت اجتماعی)۵٨(»آسیب شناسی ھای اجتماعی«از 

ی  اساساً سوی به فلسفه تئوری انتقادیاما تحول نوین در . بخشیدن به خود، نزد ھمه ی ما، آسیب می رساند تحقق

زیرا توجه . ، وضع به گونه ای دیگر بودتئوری کنش ارتباطی ی نزد ھابرماس، نویسنده البته در ابتدا، .داشتسیاسی 

پس از آن و . می نامید» استعمار دنیای واقعی«اصلی او معطوف به آسیب شناسی ھای اجتماعی بود که در آن زمان 

ود، ھابرماس روی به ما موضوع مورد عالقه اش ب ی که شکل ھای اصلی بی عدالتی زمانه) ۵٩(تحت تأثیر رولز

تحولی که، در عین . شویم البته در این لحظه با تحولی قابل توجه و مھم رو به رو می. آورد ی سیاسی می فلسفه

ھای انتقادی، از مارکس تا کنون، یعنی نادیده  ی تئوری نادیده گرفتن ھمهاش  حال، سمت گیری اصلی و شاخص

اجتماعی بلکه ھم چنین آسیب شناسی ھای اجتماعی در  ھای تیعدال در شناسایی نه فقط بی ھا گرفتن تالش

کوشش من این است که . ھای تجانس با چنین سنتی است من پیدا کردن نقطه ی کنونی مشغله. شان است کلیت

  .مجدداً پیوند میان بی عدالتی و آسیب شناسی اجتماعی را آشکار نمایم

به طوری که مقدمتاً و در حال حاضر، من مشغول تدوین . نگھدارمبدین منظور باید آن دو پرسپکتیو را از ھم جدا 



. ھای اجتماعی با کمک مفھوم به رسمیت شناخنن ھستم تحلیلی از جامعه در راستای تشخیص آسیب شناسی

ی امروزی به سویی می رود که شرایط لیبرال -ی نئوردا نشان دھیم که چگونه سرمایهدھد  امری که به ما امکان می

و این را از جمله از طریق کاالئی کردن ھمه چیز، تخریب روابط  برد خشیدن به خود را برای ھمگان از بین میتحقق ب

  .دھد شخصی و غیره انجام می

با  عدالتی بی ی رابطهدادن  نشان کار من بعدی ی ھر آینه که این پرسپکتیو را ثابت کردم، مرحله

مارکس در این راه و برای مدتی . بته کاری به مراتب بغرنج تر استو این ال .خواھد بودھای اجتماعی  شناسی آسیب

امروزه مسأله بر سر این است . انگیز اند مردم شناسی انجام داد که مسأله ھای فرض موفق بود، اما این کار را با پیش

ھدف نامبرده برسیم؟  مارکس را دوباره تجدید کنیم، به) ۶٠(مردم شناسیانگاری  که آیا ما قادریم، بدون آن که ماھیت

، ھمواره این ھدف را در سر )۶٠(بی شک پژوھش ھایی در این جھت انجام می پذیرند و فیلسوف کانادایی، شارل تیلور

  .اما با این حال، چنین ھدفی ھمواره، به دیده ی من، چون چالشی بزرگ در برابر ما باقی مانده است. دارد

  ٢٠٠١اکتبر  –فرانکفورت
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۴١. Georg Simmel ،١٨۵فیلسوف و جامعه شناس آلمانی ١٩١٨ – ٨ ،. 

۴٢. Henri Bergson ،١٨۵١٩ – ٩۴فیلسوف فرانسوی ١ ،. 

۴٣. Maurice Merleau-Ponty ،١٩ – ١٩٠٨۶فیلسوف فرانسوی ١ ،. 

۴۴. Jacques-Marie Émile Lacan ،روانکاو فرانسوی١٩٨١ – ١٩٠١ ،. 

 Intersubjectif: میان ذھنی .۴۵

۴۶. Cornelius Castoriadis  ،ای به  ای نگاه کنید به مقاله. ، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی و یونانی تبار،١٩٧٧ – ١٩٢٢
ُاتوپی، تنھا راھی که به « - الیه دار مرگ یک ط:  ١٣٧۵سال اول ، بھمن  ١٢شماره ی  طرحی نومناسبت درگذشت او در 

 .از شیدان وثیق» واقعیت می برد

۴٧. Claude Lévi-Strauss، مردم شناس، قوم شناس و فیلسوف فرانسوی١٩٠٨ ،. 

۴٨. Jean-François Lyotard ،١٩٢۴ – فیلسوف پسامدرنیست فرانسوی١٩٩٨ ،. 

۴٩. Georges Eugène Sorel ،١٨۴جامعه شناس فرانسوی١٩٢٢ – ٧ ،. 

  Contingeance: رخداد احتمالیتصادف،  .۵٠

۵١. Helmuth Plessner ،١٩٨ – ١٨٩٢۵فیلسوف و جامعه شناس آلمانی در حوزه ی مردم شناسی فلسفی ،. 

۵٢. Arnold Gehlen ،١٩٠۴ – ١٩٧۶، مردم شناس و جامعه شناس المانی. 

 Interaction: میانکنشی .۵٣

 Axiologique: ارزش شناسانه .۵۴

 Essentialisme: ماھیت باوری .۵۵

 Réalisation de soi: شیدن به خودتحقق بخ .۵۶

 alienation: ازخودبیگانگی .۵٧

 Pathologie sociale: آسیب شناسی اجتماعی .۵٨

۵٩. John Rawls ،فیلسوف آمریکایی در حوزه ی اتیک، حقوق و لیبرالیسم٢٠٠٢ – ١٩٢١ ،. 

۶٠. Charles Margrave Taylor ،تحلیلی،  ی کار او در حوزه ی فلسفه .زبان ، فیلسوف کانادایی انگلیسی١٩٣١

 .پدیدارشناسی و ھرمنوتیک است


