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ملخص

تأثريًا أثَّرت التي فرانكفورت ملدرسة النقدية» «النظرية ل ونقدي عرضتمهيدي البحث هذا
قسمني: إىل ينقسم وهو األخرية، سنة الثالثني يف واالجتماعية الفلسفية املناقشات عىل كبريًا
بوجه فرانكفورت مدرسة أعضاء وعند عام بوجه النقد املؤلفمفهوم يتناول األول القسم يف
وجذورها فرانكفورت، بمدرسة أو الجدليَّة النقدية بالنظرية تسميتها ومشكلة خاص،
وأبرز تكوينها، يف ساهمت التي والثقافية السياسية العوامل وأهم والتاريخية الفلسفية
حركة بوصفها تُميُزها التي األساسية والسمات الثاني، والجيل األول الجيل من أعضائها
االقتصادية ماركس بمخطوطات ذلك يف متأثرة التقليدية، املاركسية تجديد حاولت نقدية
الفينومينولوجيا — الظاهرات كفلسفة العرص فلسفات وبعض ١٨٤٤م، لعام والفلسفية
وطوال عرش التاسع القرن أواخر منذ الحضاري والتشاؤم والوجودية، الحياة وفلسفة —
ظلِّ يف األوروبي الفرد أزمة بجانب املاركيس والتطبيق الفكر وأزمة العامليَّتنَي، الحربنَي
لقد حتى رأسمالية، أو شيوعية كانت سواء املتقدمة، والصناعية الشموليَّة املجتمعات
… وصوفية رومانسية أو ووجودية مثالية ماركسية بأنها نُقاِدها أغلب جانب من اتُّهَمت
«كالتشيُّؤ» النقدية النظرية بها ت اهتمَّ التي واملشكالت بعضاملفاهيم البحث ويُناقش
املعرفة أنظمة ونقد «التنوير»، ل الجديل واملفهوم التَِّقنيَّة، أو األداتية والعقالنية واالغرتاب،
والتسلُّطيَّة، القمعيَّة واألهداف الطبقيَّة باملصالح املرتبطة — والرباجماتية كالوضعية —
والسلبية، اإليجابية جوانبها بيان مع النقدية، للنظرية شامل بنقٍد القسم هذا ويُختتم
الواقع عن «اليُوطوبيَّة» البدائل وإخفاق محكم، نقديٍّ نََسٍق تقديم عن العجز سيما ال

عليه. ثاروا الذي امُلتناقض



فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية

أعضاء أهمِّ وأعمال بحياة ًعا موسَّ تعريًفا فيُقدِّم البحث من الثاني القسم أما
ماركوزه وهربرت أدورنو فيزنجروند وتيودور ماكسهوركَهيَْمر وهم فرانكفورت، مدرسة
عليهم، كبري تأثري لهم كان الذين الفالسفة أهم من اثنني إىل باإلضافة هابرماس، ويورجني

بلوخ. وإرنست لوكاتش جورج وهما:
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األول القسم

وتعقيبنقدي متهيد

تمهيد

للواقع د امُلتجدِّ النقد رضورة يف أحد يشكُّ وال النقد، عن الواعية الحياة تَستغني ال (أ)
الحسِّ إحياء إن إذ والسلوك؛ والفعل الفكر وأنماط واالجتماع، والِقيَم املعرفة نظم يف السائد
املستمر. والحوار والتقدم التغيري ورضورة واالستنارة، بالحرية الحسِّ إحياء معناه النقدي
ِره تصوُّ يف فهو وميادينه، تطبيقه أساليب وتنوع النقد مفاهيم تعدد من الرغم وعىل
تنطلق التي واألفعال والوقائع لألفكار والتقييم املراجعة مناهج ن يتضمَّ املبارش البسيط
مع واألفعال والوقائع األفكار تلك تعارض عن الكشف يستهدف كما معينة، معايري من

وتجاوزها. «رفعها» عىل العمل بُغيَة والفساد؛ العجز أصابها التي املعايري هذه
كذلك يكمن القائمة، واألوضاع والوقائع السائدة للمعايري الدائب النفي أو السلب هذا
الظروف مختلف عىل يزاواله أن ينبغي أو املجتمع أو الفرد يزاوله الذي الذاتي النقد يف
وثابتة مطلقة النقدي غري للوعي تبدو قد التي والنظم واملؤسسات واملواضعات والقيم،
الوعي صحوة عن الفعال الحي التعبري هو الذاتي والنقد النقد يظل ولهذا ومستقرة؛
املحافظة النََّزعات مع الدائم الرصاع عليها يعتمد التي األسس وأهم واالجتماعي، الفردي
والتجديد والتطوير التغيري وتقاوم وتباركه، سائد وضع كلَّ تُربِّر التي والسلبية والتقليدية
عيوبه وتعرية ونقضه القائم الواقع بنفي يكتفي الذي النقد يبقى أن وطبيعي واإلبداع.
مواجهة يف «الضدَّ» يضع الذي هو الصحيح النقد ألن النقد؛ مستويات أدنى يف وأخطائه

وخصوبة. وعيًا وأكثر وأشمل أعىل «جديد» يف بينهما ويؤلف «القائم»،
عنرص — النفي أو للسلب الحقيقي باملعنى — «النايف» أو «السالب» النقد هذا مثل
ماركس وحتى تقدير أقل عىل هيجل منذ — أثبت الذي الجديل املنهج تكوين يف أسايس
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يؤدي وأنه وثوري، نقدي بطبيعته أنه — عنهم سنتحدث الذين النقدية النظرية وأصحاب
يقبل ما وتطوير السائد، الواقع يف فاسد هو ما لكل سلبه طريق عن اإليجابي التغيري إىل
املستحيل، ال املمكن حدود يف — وقادرة املستجدة، للحاجات مالئم جديد إىل التطوير منه
األزمات من الخروج عىل — وعشوائية! متمردة عاطفية بصورة ال وعلمية عقالنية وبصورة
جامدة، تقليديَّة أصبحت التي واملعايري الِقيَم محلَّ مختلفة ومعايري ِقيَم وإحالل واملشكالت،
النقد هذا مثل يعمل أن النهاية يف بدَّ وال تَخطِّيها، الثورية أو الجذرية «الجدلية» واقتضت
نظريٍّا تحليًال وتحليله تعريته عىل يقترص وأال فعليٍّا، تغيريًا السائد أو القائم تغيري عىل
ومعريف اجتماعي ببناءٍ يَستبِدل واٍع ثوريٍّ فعٍل إىل ل يتحوَّ أن ا إمَّ ألنه وحسب؛ وفكريٍّا
ينفي مستقبيل لتغيرٍي ًرا تصوُّ ويضع الحي، للواقع وأقرَب أصلَح آخر بناءً منهار وِقيَمي
اإلطالق، عىل نقًدا يكون ال أْن ا وإمَّ املزعومة، ثوابته ويُزلزل الفساد فيه دبَّ الذي السائد
ال التي واإلنشائية البالغية والوعود املستحيلة، واألحالم الزائفة األوهام َقبيِل من شيئًا بل

ويخذُلها. يُكذبها أن العيني الواقع يلبُث
األفكار تقبل لعدم يتَّجه الذي والعميل العقيل الجهد هو النقد يصبح املعنى بهذا
التي العالقات وسائر والتاريخية االجتماعية والظروف والسلوك والفعل القول وأساليب
الحياة جوانب بني للتوفيق يُبْذَل جهد وهو أعمى، تقبًال ومجتمعه بعامله اإلنسان تربط
والبحث الجوهر، من فيها املظهر وتمييز للعرص، العامة واألهداف األفكار وبني االجتماعية
املصالح بهذه املرتبطة واملعارف وراءها الكامنة املصالح ويف وجذورها، األشياء أصول يف
« ِضدِّيٍّ «نموذج َهْدي عىل أساسها من تغيريها إىل تُفِيض ة حقَّ معرفة معرفتها أي إلخ، …
أصحاب عند النقد مفهوم إىل نصل أيًضا املعنى وبهذا واحد.1 آٍن يف وممكن ر ُمتََصوَّ
فلسفة روَّاد كانوا فقد تقدير؛ أقل عىل منه نقرتب أو فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية
أو االجتماعية العلوم مع النظري الفلسفي ل التأمُّ فيه َد تََوحَّ نقدي اجتماع علم أو اجتماعية

االجتماعية «الوظيفة عنوان تحت ت نُِرشَ التي هوركهيمر مقاالت مجموعة املثال سبيل عىل راجع 1

بعدها. وما ص٢٧٣ ١٩٦٧م، الثانية، الطبعة زوركامب، النرش دار املاين، نهر عىل فرانكفورت للفلسفة»،
Horkheimer, Max: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie. Ausgewählte Es-

.says. Frankfurt/M., Suhrkamp, 2te Auflage, 1967, S. 273ff
٤١ صفحة من ١٩٨١م، املعارف، منشأة اإلسكندرية، الفلسفة؟» «ِلَم السطور هذه كاتب كتاب وكذلك

.٦١ صفحة إىل
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–١٨٩٥) هوركهيمر ماكس رائدهم تعبري حد عىل — ونظروا التجريبية، اإلنسانية العلوم
ُسوا وأسَّ والتناقضات، بالرصاعات حافًال ضديٍّا» «كالٍّ بوصفه املجتمع إىل — ١٩٧٣م)
التاريخية حياتهم أشكال عن املغرتبني البرش عىل بحثها موضوع تََركََّز اجتماعية فلسفة
واغرتبوا لها، ِنتاًجا كانوا كما أنتُجوها التي الشمولية والصناعية الرأسمالية املجتمعات يف

اغرتابهم. يف السبََب كانت كما عنها
مجموعة ي نسمِّ فهل إليها، اإلشارة تستحق مشكلة يُثري التمهيد هذا وعنوان (ب)
والتجريبي النظري نشاطه األول جيلهم بدأ الذين — اليساريني االجتماع وعلماء الفالسفة
العلمي» البحث «معهد الشهري معهدهم تأسيس مع القرن هذا من الثالثينيات أوائل يف
ثم األمريكية املتحدة الواليات إىل هجرتهم قبل املاين) نهر (عىل فرانكفورت مدينة يف
وفاة حتى نفسها املدينة إىل ١٩٥١م سنة املنفى أو املهجر هذا من معظمهم عودة بعد
–١٩٠٣) أدورنو فيزنجروند تيودور وهو وأنبغهم، املجموعة هذه أعضاء أهم من واحد
يورجني الصوت املرتفع املشهور الفيلسوف رأسه وعىل الثاني الجيل وبروز ١٩٦٩م)،
االسم وهو فرانكفورت»، «مدرسة باسم نسميهم هل — وتالميذه (١٩٢٩م) هابرماس
يف اتَّبَعوه الذي املنهج ناحية من — نسميهم أم الثانية، العاملية الحرب بعد به ُعِرُفوا الذي
مقوالتها معظم عن االبتعاد مع املاركسية الفلسفة روح إىل فيه واستندوا والتطبيق النظر

النقدية»؟2 «النظرية أصحاب باسم — األساسية
لهذه املشرتكة الجهود يعرف من عند متفاعلتان وهما واردتان، التسميتني أن الحق
أْعَملوا الذين والفن واألدب الحضارة ونقاد االجتماع وعلماء اليساريني املثقفني من املجموعة
يف وتزايدت طريقها، ضلَّْت التي «الربجوازية» حضارتهم أمراض يف الثوري النقد ِمبَْضَع
نفسه عقلها طريق عن املحتوم السقوط وكارثة الالعقل هاوية إىل اندفاعها رسعة رأيهم
عالم سبيل يف والكفاح «الخالص» فكرة عليهم سيطرت الذين هؤالء التقنية. عقالنيتها أو
املبارشة الحياة إنقاذ فيه ويتمُّ والقمع، القهر منه ويختفي والرُّشد، االستنارة تَُسوُدُه أفضل
االجتماعية الرسالة أصحاب والعلماء املفكرون هؤالء امُلبِدَعة، األصيلة الحياة السعيدة،

ميونيخ، السياسية، وداللتها النظري، رها وتطوُّ تاريخها فرانكفورت، مدرسة فيجرسهاوس، رولف 2

ص٩–١٧. ١٩٨٨م،
Wiggershaus, Rolf: Die Frankfurter Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung.

.Politische Bedeutung. München, dtv.; 1988, S. 1–17
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مميزة عالمة به ُعِرفوا الذي فرانكفورت» «مدرسة شعار يكون أن يمكن واإلنسانية
االكتفاء أو النقدية النظرية بأصحاب وصُفهم يمكن كما املشرتكة، وسماتهم لجهودهم
النقدية «النظرية أدق وبصورة النقدية»، «النظرية وهو منهِجِهم عىل يدلُّ الذي باالسم
الدقيقة االختالفات من الرغم عىل هذا كل الجدلية». النقدية «النظرية أو االجتماعية»
الحديث يمكننا بحيث والنظر، البحث يف ُطُرِقهم تفاوت ومن معناها، تحديد يف بينهم
اهتماماتهم تنوعت جماعة أعضاء بني تؤلِّف عامة وِسمات موضوعات عن الحالتني يف
أنها سيما وال ومتماسكة، موحدة علميٍة مدرسٍة عن الحديث إمكاِن من أكثَر َصاتهم وتخصُّ
مفتوحة، فلسفة ذكره) سبق الذي هابرماس (وهو الثاني جيلها رواد أبرز عند تزل لم
فلسفات من فيه عنارصجديدة وإدماج والعلمي، النظري بنائها إتمام إىل تسعى تزل ولم
الظاهرية أو النفيسوالفينومينولوجيا والتحليل التحليلية (كالفلسفة املؤثرة العرصاألخرى
من معه تُتََّهم الذي الحد إىل إلخ)، … التفسري فلسفة أو والهريومينويطيقية والوجودية
أواخر يف أعالمها بعض عند انتهت وأنها ماركسية، وال نقدية تعد لم بأنها خصومها جانب

العدمية! اليسارية من نوع إىل حياتهم
ينحدرون األول الجيل أعضاء أن ذكرناها: التي املشرتكة السمات أهم من كان ربما
القديمة املجتمعات كل يف اليهود الزم الذي الشعور ذلك عليهم ألحَّ وقد يهودية، أصول من
عن باالغرتاب الشعور وهو أال طبيعتهم، من جزء إنه قيل: حتى فيها عاشوا التي والحديثة
املعذَّب وإحساسهم — شيوعية أو كانت رأسمالية — والشمولية «الربجوازية» مجتمعاتهم
الشعور هذا ولعلَّ ومغرتبني، مقهورين مثلهم برش وسط األصيلة الذاتية الحياة بافتقاد
تلك عن واملغرتبة املطحونة العاملة الطبقة من اقرتابهم يف سببًا كذلك يكون أن املعذب
لقضايا االجتماعية بحوثهم من كبري قدر بتكريس أمرهم بداية من واهتمامهم املجتمعات،
أعضاء معظم بأن العلم (مع لها.3 تتعرض التي الظلم وألوان ومشكالتها الطبقة هذه
أسسه قد نفسه االجتماعي البحث معهد وأن ُمورسة، يهودية عائالت يف نَشئوا قد املدرسة

فايل!) فليكس هو يهودي مليونري ابن بسخاء عليه وأنفق

التي االجتماعي البحث مجلة يف املدرسة أعضاء نرشها التي البحوث عناوين بعض نطالع أن يكفي 3

إىل ١٩٣٢م سنة من هوركهيمر»، «ماكس نفسه املعهد مدير ونيويورك فرانكفورت يف تحريرها رأس
وتقارير دراسات وكلها ،(٧٤٢ صفحة إىل ٧٣٦ صفحة من الذكر سابق املرجع (قارن ١٩٤١م سنة
بوصفهم جهودهم عليها ركَّزوا التي األخرى املشكالت وبعض العاملة الطبقة قضايا عىل تنصبُّ بحثية

12



نقدي وتعقيب تمهيد

أصحاب من املدرسة أعضاء معظم كذلك تُميِّز التي العامة السمات أهم من كان وربما
الثانية العاملية الحرب نهاية وحتى األقل عىل طويلة لفرتة — وا التفُّ أنهم النقدية النظرية
بالبيان كبري حدٍّ إىل والتزموا ومجلَِّتهم، معهدهم حول — املهجر من معظمهم ورجوع
«ماكس ومديرهم راعيهم وألقاه والنقدي العلمي اتجاههم وضح الذي (املانيفيستو!)
الوضع بعنوان: ١٩٣١م سنة فرانكفورت بجامعة االفتتاحية محارضته يف هوركهيمر»
األساسية باألفكار التزموا كما االجتماعي، البحث معهد ومهام االجتماعية الحارضللفلسفة
النقدية، والنظرية التقليدية النظرية عن ١٩٣٧م لعام يرجع الذي مقاله يف وردت التي
وأدمجوا خاص)، بوجه (الشاب وماركس هيجل ورثة أنفسهم وا عدُّ أنهم كله هذا إىل أضف
وأفكاًرا الفرويدي، النفيس التحليل من مختلفة عنارص والنقدية التاريخية يَّتهم مادِّ يف
(مثل وامليتافيزيقا العقل نقدوا الذين وأصحابها الحياة فلسفة رواد من عديدة ومشاعر
يصفونهم خصومهم بعض جعل مما وبرجسون) وكالجيس ودلتاي ونيتشه شوبنهور
بالتَّشاؤم مصابون عاطفيون وبأنهم متَمْرِكُسون، وجوديُّون أو وجوديُّون ماركسيون بأنهم
بأجنحة املظلمة الكثيفة أسوارها من الفرار حاولوا التي التاريخية والعدمية الحضاري
أنبياء يد عىل أو حينًا والفن اإلبداع طريق عن والخالص— اإلنقاذ عن الغامضة أحالمهم

… والنازية التسلطية وقياس العنرصي والتمييز للسامية كالعداء مجتمعاتهم، يف مضطهدين» «يهوًدا
يف االجتماعي التكامل ظواهر العمال، أوساط يف للسامية العداء للسامية، العداء نزعة عن دراسات إلخ،
يف الشمولية النزعات األجور، وشكل امليكنة مستوى األملاني، العام الرأي لدى فرنسا صورة القهر، ظروف
واإلرضاب، املوظفون والثقافة، بالتعليم واالهتمام الطبقي للصعود التطلُّع بني العالقة األملانية، الصحافة
محارضات وإيطاليا، أملانيا يف الشمولية الدعاية كتاب عن ألدورنو تقرير املدرسية، للكتب النقدي التحليل
— زمالئه من عدد مع — ومالحظاته بالفنون النازية) (أي الوطنية االشرتاكية فعلته عما أيًضا ألدورنو
وذلك بولوك)، فريدريش الهام املدرسة (لعضو االجتماعية والطبقات التحيز التسلطية، الشخصية عن
اجتماعية موضوعات يف مستقلة وإصدارات كتب يف االجتماعي البحث معهد أصدرها التي بحوثهم بجانب
السوفييتي، واالتحاد الثالث والعالم الصني يف واالقتصاد للمجتمع دراسات (ومنها مختلفة واقتصادية
واملمارسة، والنظر واملصلحة واملعرفة العام، الرأي بنية تحوالت ثم الرشقي، واالستبداد والعائلة، والسلطة
وهو فرانكفورت، ملدرسة الثاني الجيل لرائد وكلها التواصل)، فعل ونظرية التاريخية، املادية بناء وإعادة
تُواصل كما متماسك، نظري نسق صورة يف النقدية النظرية لبناء محاوالته ل وتسجَّ هابرماس، يورجن
أو اإلنسانية والعلوم املختلفة العلوم يف واملنهجية والنقد الجدل معنى تأمل يف أدورنو أستاذه جهود

خاص. بوجه االجتماعية
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فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية

الفنانني وصعاليك والهامشيِّنَي وامُلْضَطهدين املنبوذين من — آخر حينًا الُجدد العرص
املتمردين. الجامعات وشباب

فقد النقدية، النظرية أصحاب ماركسية عن موجزة كلمة من التمهيد هذا يف بدَّ وال (ج)
لم ولكنهم املنهج، وُروح الجوهر حيث من أو املبدأ حيث من املاركسية تبنوا أنهم ذكرنا
كنسق الرأسمالية نقد حول تَركَّزت التي التقليدية ومقوالتها الحرفية بصورتها يتقيَُّدوا
بمختلفجوانبها. (األيديولوجية) الفكرية واملنظومة الفوقية» «البنية عليه تعتمد اقتصادي
الغرتاب واملسببة املغرتبة العالقات نقد عىل — قدمت كما — املبدئية ماركسيتهم قامت لقد
التقنية والعقالنية الشمولية عىل القائمة والصناعية الرأسمالية املجتمعات يف اإلنسان
يف واإلنسانية الطبيعة عىل بالسيطرة وتباهت واالستنارة، التقدمية ادعت التي واإلدارية
هو النقد لهذا األسايس املصدر يكن ولم السواء، عىل الرأسمايل والغرب الشيوعي الرشق
معظم يف — كان ما بقدر العاملة، بالطبقة االرتباط وال مجموعها يف املاركسية النظرية
اكتشاف مع اكتشفوه الذي الشاب ماركس بتجربة التأثر هو — جميعها يف ال األحوال
بحيث باريس، يف القرن هذا مطالع يف ١٨٤٤م» لعام والفلسفية االقتصادية «مخطوطاته
الحقيقية، ماهيته عن الذكر السابقة املجتمعات يف اإلنسان الغرتاب تأكيًدا آراِئه يف وجدوا
تحيق كارثة الرأسمالية أن أدركوا لقد املجتمعات. تلك من مضطهدين كيهود واغرتابهم
ينبغي لها نقدهم أن وعرفوا وسعيدة، ومبدعة حرة حياة يف وآماله بحقيقته باإلنسان،
عىل عليها: الشاملة الثورة يستوجب بل والسيايس، االقتصادي اإلصالح عىل يقترص أال
حياة كل أمام عثرة حجَر تقف التي املزعومة واستنارتها وعقالنيتها السلعية «َصنَِميَّتَِها»
الوضع عن ١٩٣٢م سنة املبكر مقاله يف «أدورنو» فعله الذي هو (وهذا أصيلة إنسانية
التنوير» «جدل عن «هوركهيمر» مع فيه اشرتك الذي الكتاب ويف للموسيقى، االجتماعي

١٩٤٥م).
«رسالة» ب املسئول والوعي الخالص بروح املشبَّعة النقدية النظرة هذه أن غري
العقيل النظر دور يف والتشكُّك والتََّمزُّق االزدواج من نفسه الوقت يف تخُل لم أصحابها،
وتتسلط عقالنية، ال هاوية إىل — رأيهم —يف تندفع حضارة ظلِّ يف والتَِّقني العلمي والبحث
فيهما وتتَحكَّم والطبيعة املادة عىل فيه تُسيطر الذي الوقت يف وتَُزيُِّفه، اإلنسان وْعي عىل
القاتم الفاجع اإلحساس من كذلك النظرة تلك تتجرَّد ولم الرهيبة. والقهر القمع بوسائل
وتحت شبنجلر تعبري حد (عىل للغروب اآلِفِل أو املتدهور العرص روح عليهم فرَضتْه الذي
طريق عن «اإلنقاذ» برضورة الشجاع اإليمان من وال الحياة)، وفالسفة شوبنهور تأثري
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«الرُّواِقي» األمل خالل ومن االجتماعية، واألشكال بالعالقات واملوضوعية العلمية املعرفة
والبؤس والزيف القمع من وبريئة «أصيلة» إنسانية بحياة الواعد يشء، كلِّ رغم الصامد

واالغرتاب.
— املتواضع تقديري يف — تولدت قد الكربى واإلنجازات اإلبداعات كانت وإذا (د)
رشوطها ووعوا العظام األفراد ها أحسَّ التي والفكرية واالجتماعية التاريخية األزمات عن
استثناءً ليست املدرسة لهذه النقدية النظرية فإن والوعي، اإلحساس تمام وإرهاصاتها
واملتناقضات الرصاعات ونتاج األزمات، وعرص العرص أزمات وليدة أيًضا فهي ذلك، من
فرانكفورت مدرسة اسم إن بل ونتائجها؛ وأسبابها ومستوياتها درجاتها اختالف عىل
النظم إفراز من أنها وتؤكد الذهن، إىل الفور عىل تقفُز بتداعيات ويُوِحي مشكالت ليُثريُ
من بينها يبُدو قد مما الرغم عىل املتقدمة، الصناعية املجتمعات يف الحديثة الشمولية
من فراًرا األملان املثقفني وهجرة النازية منها: نذكر أن ويكفي أبعادها، يف ع وتنوُّ تنافر
ة الهشَّ فيمار جمهورية أوروبا، يف اليهود مشكلة الثانية، العاملية الحرب أهوال إرهابها،
نرَْيِ تحت املدرسة أعضاء عاش الذي «مكارثي» عرص النازي، الطُّغيان اكتسحها التي
الرافضني أو امُلتمرِِّدين الطالب حركة أنجلوس، ولوس نيويورك يف وجودهم أثناء مباِحِثه
تجاه األوروبية اليسارية األحزاب عجز يف تمثلت سواء املاركسية أزمة السبعينيات، أواخر يف
ِتها تَزمُّ وتفجري الداخل من تجديدها محاوالت يف الحرب بعد تجلَّْت أو النازي التصاعد
التي «الربجوازي» الفلسفي الفكر أزمات والبريوقراطية، البوليسية وشمولِيَّتِها املذهبي
الظاهرات فلسفة وانسحاب األكاديمية، الفلسفة وجمود املثاليَّة، تهاوي يف واضحة تبدَّت
وتفسريه الحيِّ الواقع إدراك عن منهما عجًزا الباطن، إىل الوجود وفلسفة (الفينومينولوجيا)

االشرتاكي. الثوري املدِّ من خوًفا أو وتغيريه،
الحرب قبل التشكيلية والفنون األدب يف التعبريية الحركة أزمة كله هذا إىل أضف
وطنهم، من للهَرِب واْضِطَراِرهم والزيغ، بالتحلُِّل األملان املبدعني أنبغ واتِّهام وبعدها،
بعض فيها شارك التي والعلمية الفلسفية والخصومات الجدلية النزاعات من عدد بجانب
الوضعية النزعة حول النزاع مثل هابرماس— وتلميذه أدورنو وبخاصة — املدرسة أعضاء
وحول والحضاري، الثقايف النقد وحول األملانية، الجامعات يف التقليديني االجتماع علماء عند
األسد» «نصيب لها كان التي الفلسفة وهي (األنطولوجيا) الوجود يف «هيدجر» فلسفة
الستينيات بني متباعدة فرتات عىل األخريان االسمان عليها صبَّه الذي الحادِّ الهجوم من
هذا عنه يَضيق الذي التفصيل من مزيًدا تستحق ورصاعات أزمات وكلها والثمانينيات،

املحدود. املجال
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أن وهي عادًة، إليها نَنْتَِبه ال كنَّا وإن الوضوح بالغة حقيقة سبق ما عىل يرتتب (ه)
للنقد تخضع أنها هذا ومعنى مطلقة، وال ثابتة وليست «تاريخية» نفسها النقدية النظرية
كذلك ومعناه التاريخ، أمواج وتحرُِّكها رْيُوَرِة الصَّ نهُر يغمُرها التي الظواهر كلِّ شأن شأنُها
أن كذلك وطبيعيٌّ شيئًا، النقِد من نتعلَّم لم فنحن وإالَّ وواجب، وارد أمر النَّقِد» «نقد أن
ومرتَِبًطا واملوضوعية، الذاتية وظروفنا بأوضاعنَا أيمرشوًطا تاريخيٍّا، نقًدا لها نقُدنَا يكون
لن بدوره فهو ولذلك اسِتيعابه؛ عىل قدرتنا وَمَدى والثقايف والسيايس االجتماعيِّ بسياِقنَا
اإلجمايل العرض بعد ما إىل لُه نؤجِّ وسوف النقد، نقد من وال النقد من معصوًما يكون
أعضائها، وأبرز ومعاملها سماتها وأهم التاريخية وجذورها ِرها وتطوُّ النقدية للنظرية

البحث. هذا له يتسع الذي املحدود اإلطار يف قلت كما وذلك

الجدلية النقدية النظرية (1)

ممثليها وأهم التاريخية جذورها (1-1)

للبحث فرانكفورت «معهد ب ارتباط أوثق فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية ترتبط
واالقتصاد االجتماع وعلماء الفالسفة من نخبة ١٩٢٣م سنة يف َستْه أسَّ الذي االجتماعي»
وهدفه وضعه حدَّدوا وقد يهودية، أصول من املنحدرين والجمايل األدبي والنقد والنفس
يتفرغ واألكاديمية، الجامعية بالنظم مقيَّد غري حرٍّا معهًدا يكون بحيث البداية منذ
بصورة االعتماد مع العمال، وحركة والُعنرصية واملاركسية االشرتاكية مشكالت لبحث
أعضائه بني من كان وقد االجتماعي، النقدي التحليل يف املاركيس املنهج عىل عامة
الحياة يف ذلك بعد ُشهرتَُهم ذَاعت الذين األعالم من عدد والثالثينيات العرشينيات يف
–١٩٠٠) فروم» «إريك الفيلسوف والكاتب االجتماعي النفس عالم مثل واألدبية، الفكرية
األدبي االجتماع وعالم (١٨٩٢–١٩٤٠م)، بنيامني فالرت املاركيس األدبي والناقد ١٩٨٠م)،
(١٩٠٣–١٩٦٩م) أدورنو فيزنجروند تيودور الفيلسوفان: أَخصَّ وبوجه لوفنتال، ليو
–١٨٩٥) هوركيهمر ماكس االجتماع وفيلسوف (١٨٩٨–١٩٧٩م)، ماركوز وهربرت
أغلقته عندما ١٩٣٤م سنة إىل ١٩٣٠م سنة من املعهد إدارة توىل الذي ١٩٧٣م)
مدينة يف كولومبيا جامعة إىل ه ضمِّ بعد عليه اإلرشاف يف فاستمرَّ النازية، السلطات
إصدار عىل إرشافه بجانب ١٩٣٤–١٩٥٠م)، (من األمريكية املتحدة بالواليات نيويورك
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وتُْجمع ١٩٤١م. سنة إىل ١٩٣٢م سنة من تحريرها ورئاسة االجتماعي» البحث «مجلة
الجدليَّة» النقدية «النظرية مؤسسو هم األخرية الثالثة األسماء أصحاب أن عىل اليوم اآلراء
وهو وأشهرهم الثاني الجيل من ممثليها أهم إىل باإلضافة األول، الجيل من ممثليها وأهمُّ

١٩٢٩م). سنة (ُولَِد هابرماس يورجني االجتماعي والفيلسوف املفكر
الرأي تفكري وعىل والعقلية الفلسفية الحياة عىل تأثريها ذروة املدرسة هذه بلغت
تبنَّت عندما السبعينيات عقد من الثاني النصف يف الغربية وأملانيا أوروبا يف املثقف العام
اليسارية «أيديولوجيَّتها» يف وأدمجتها النقدية النظرية بعضأفكار املعروفة الطالب حركة
بأفكار الثورية الحركة هذه رواد تأثر وقد والتسلط، السلطة أشكال لكل الرافضة الجديدة
يف الصناعي الرأسمايل للمجتمع النقدية آراؤه راَجْت كما الخصوص، وجه عىل «ماركوز»
التي فيتنام وحرب األقليات واضطهاد العنرصي التمييز عىل االحتجاج مظاهرات أعقاب
النقدية» «النظرية انتشار عىل ساعد مما األمريكية؛ املتحدة الواليات يف العام الرأي هزت

املتمردين. والطالب املثقفني أوساط يف األقل عىل
يف ونََمت النقدية النظرية عليها تَغذَّت التي والعقلية التاريخية الجذور أهم ومن

تربتها:

هيجل ريش فريد فيلهيلم جورج تراث َمِتِه ُمقدِّ ويف األملانية، املثالية الفلسفة تراث (١)
(١٧٧٠–١٨٣١م).

املخطوطات وبخاصة (١٨١٨–١٨٨٣م)، ماركس لكارل املبكر الشباب كتابات (٢)
مجتمع ظلِّ يف اإلنسان اغرتاب فكرة فيها تحتل التي ١٨٤٤م، لعام الفلسفية االقتصادية

كبرية. مكانة الرأسمايل اإلنتاج عالقات
أثر مما (١٨٦٤–١٩٢٠م) فيرب ماكس عند وبخاصة األملانية االجتماعية الفلسفات (٣)

والفن. واألدب املعرفة اجتماع علم يف بحوثهم عىل
(١٨٥٦–١٩٣٩م)، فرويد سيجموند عند الحضارة النفيسوفلسفة التحليل فلسفة (٤)
وماركوز). فروم وإريك رايش فيلهيلم عند اجتماعي بمنظور تطويرها بعد (خصوًصا

من العرشينيات يف عنها عرب التي الجديدة والهيجيلية املاركسية رات والتصوُّ األفكار (٥)
(١٨٨٥–١٩٧١م)، لوكانش وجورج (١٨٨٦–١٩٦١م) كورش كارل من كلٌّ القرن هذا
اإلنسان «تشيُّؤ» لفكرة عرضفيه الذي (١٩٢٣م) الطبقي والوعي التاريخ كتابه يف سيما ال
غري بصورة التأثر بجانب النقدية، النظرية رواد عىل قوي تأثري لها كان التي واغرتابه،
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بلوخ إرنست وهو الحارض العرص يف «يوتوبي» فيلسوف أكرب عند األمل بفلسفة مبارشة
خاللها من نظر أساسية أنطولوجية مقولة األمل مبدأ من جعل الذي (١٨٨٥–١٩٧٧م)
الحضاري والرتاث األوروبي العقل إبداعات كل وإىل املادة تطور إىل موسوعية نظرة
ظلِّ يف إال تتحقق ولن بعُد، تتحقق لم إنسانية «يوتوبيا» نحو حركته ورصد البرشي،
واإلخاء. والعدل والحرية اإلنسانية «وطن» — تقديره يف — سيكون الذي الشيوعي املجتمع
وفلسفة الحياة وفلسفة (الفينومينولوجيا) الظاهرات فلسفة أفكار ببعض التأثر (٦)
كثري يف تُتَّهم فلسفتهم جعل مما فرانكفورت، مدرسة بعضأعالم منها انطلق التي الوجود
هربرت بالذكر منهم (ونخص وجودية ماركسية بأنها — القول سبق كما — األحيان من
ثم (١٨٥٩–١٩٣٨م)، الظاهرات مؤسس ُهرسل يدي عىل شبابه يف درس الذي ماركوز
هوركهيمر وكذلك إرشافه، تحت الدكتوراه يف رسالته أعدَّ الذي (١٨٨٩–١٩٧٦م) هيدجر
–١٨٤٤) ونيتشه (١٧٨٨–١٨٦٠م) شوبنهاور فلسفة تأثري يَخَفى ال اللذين وأدورنو
–١٨٥٨) زيميل جورج االجتماع وعالم والحضارة والتاريخ الحياة وفيلسوف ١٩٠٠م)
البرشي العقل لتاريخ املتشائم ِرهما املأساويوتصوُّ هما وحسِّ الجادِّ تفكريهما عىل ١٩١٨م)
بلغ بحيث مجهولة، وشبه غاِشَمة فظَّة قوى ِقبَِل من وتعذيبه اإلنسان عذاب تاريخ بوصفه
الصناعية املجتمعات ظلِّ يف واغرتابه ِعِه وتصدُّ الحضارية أقِنَعِتِه من وتجرُِّده سلبيَّتِه ذروة

والشيوعي).4 الرأسمايل ثم النَّازي اإلرهاب تصاُعد ومع «املتقدمة»

العامة وسماتها خصائصها (2-1)

واالغرتاب التشيؤ مقولة

يطرحها التي األفكار ملعظم مرجعيٍّا إطاًرا تكون أن واالغرتاب» «التشيؤ مقولة تكاد
وتحليالتهم مناقشاتهم يف األكرب الجانب حولها يدور مركزية ونواة النقدية، النظرة فالسفة
عن أشكالها أبسط يف املقولة هذه وتعربِّ الحديث، «العقالني» والصناعي الرأسمايل للمجتمع

الفلسفة) مساق من العارش (العدد العرشين القرن يف الفلسفة عن وزمالئه كوريت األستاذ كتاب انظر 4
وبعدها. ص١١٠ ١٩٨٦م، كولهامر، شتوتجارت،

Coreth, Emerich und Andere: Philosophie des 20. Jahrhunderts. Grundkurs Philoso-
.phie 10—Stuttgart, Urban—Taschenbücher, Kohlhammer 1986. S. 110
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وإمكاناتهم؛ ماهيَّتِهم بحسب يكونوه أن يمكن ما حياتهم واقع يف ليسوا والبرش املجتمع أن
املتقدِّم الصناعي فاملجتمع املاهية، وتلك اإلمكانات هذه عن مغرتبون الحقيقة يف أنهم ذلك
ظواهر يف وتشيُّئه اإلنسان اغرتاب عن يكشف املقولة هذه عن حديثهم عليه ينصبُّ الذي
الصناعية العمل عالقات ظل يف تحول قد اإلنسان أن الظواهر هذه من ومتنوعة. عديدة
«األتَْمتَة» تحدِّده الذي الهائل اإلنتاج جهاز من ضئيل جزء عنرصأو مجرَّد إىل والرأسمالية
التَِّقِني» «العالم داخل غريُها بها يُستَبَْدل ألن قابلة مجهولة صغرية عجلة وصار و«امَليَْكنَة»،

خيوَطه. تحرُِّك التي بالقوى أو َدة املعقَّ بشبكته اإلحاطة يصعب الذي الضخم
الرَّتِيب، النََّمِطيِّ السلوك من ألوانًا تفرضعليه التي اآلالت ضغط تحت واقع فاإلنسان
َقة. الخالَّ فاعليته وتخنق لذاته، تحديده وتعوق الحرَّة، الشخصية املبادرة منافذ عليه وتسدُّ
وأساليب البريوقراطية النظم تسلُّط يف ذلك بجانب واالغرتاب التشيُّؤ ظاهرة وتتجىلَّ
املجتمع يف والسافرة الخفيَّة القهر ملظاهر نهبًا اإلنسان تجعل التي املختلفة اإلداري القمع
فرِديَّتَهم، البُرش ُسِلَب بحيث عليه، قبضتها «اإلدارة» أجهزة أحكمت الذي املتقدم الصناعي
«اليشء» مستوى إىل اآللية اإلنتاج عملية ضغط تحت والذاتية اإلنسانية قيمتهم وانحطَّْت
اغرتاب مدى ح توضِّ ثالثًة ظاهرًة هذا إىل أِضف شاءت، كيفما املسيطرة القوى تشكله الذي
أنماط وتقنني البرشية الحاجات «توحيد» وهي الحديث، الصناعي املجتمع يف اإلنسان
التسويق وصناعة الضخم السلعي اإلنتاج عملية طريق عن بينها «التَْسِويَة» أو السلوك
وهوركهيمر أدورنو تعبري حدِّ (عىل الفرد لإلنسان ُر ويَُصوَّ نطاق، أوسع عىل واالستهالك
حرص ال التي ووكاالته اإلنتاج رشكات خالل من — التنوير)5 جدل عن املشرتك كتابهما يف
األنماط وحدها هي املقنَّنَة أو املوحدة السلوك أنماط أن — اإلعالمية ثقافتها خالل ومن لها،

املعقولة. املحرتمة الطبيعية

طبعات وله فلسفية. شذرات التنوير. جدل هوركهيمر): ماكس مع (باالشرتاك أدورنو ف. تيودور 5

ص٢٩. ١٩٧١م، فرانكفورت، طبعة منها مختلفة
Adorno, Thendor W. (Zusammen mit Max Horkheimer): Dialektik der Aufklärung.

.Philosophische Fragmente. Frankfurt/M., 1971, S. 29
للتنوير نقدهما (راجع هومريوس «أوديسة» إىل األوروبي بالتنوير الرجوع حاوال قد املؤلفان كان وإذا
ال بما األوديسة تسبق التي جلجاميش ملحمة يف جذوره عن البحث ناحيتي من حاولت فقد بعد)، فيما
ص٣٦–٤٠، املقدمة، جلجاميش، عن مرسحيتي يف هذا تفاصيل راجع سنة، وخمسمائة ألف عن يقل

.٤٩٤ العدد فرباير، ١٩٩٢م، الهالل، كتاب القاهرة،
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تأثري — وهوركهيمر أدورنو وبخاصٍة — النقدية النظرية ممثيل بعض تتبع وقد
املجتمع ظل يف الفني العمل انحطَّ كيف وبيَّنوا واإلبداع، الفنِّ عىل والتشيؤ االغرتاب ظاهرة
حضيض إىل عنها، واإلعالم إنتاجها وأجهزة وعمالئها الثقافة صناعة وظروف الصناعي
القلوب يف املبارش وفعله وشموله أصالته أفقده مما واملزايدة، االستهالك سوق يف السلعة
طحي السَّ االستمتاع االجتماعي بهالبحث يُْقَصد «يشء» مجرََّد أصبح بحيث والعقول،
املبارش للفهم وال الفني، بالعمل الحيَّة للعالقة أثر يبَق ولم الفراغ، أوقات يف والتَّسلية
يف هوركهيمر قول حد (عىل الحقيقة باسم يوًما ى يُسمَّ كان عما تعبريًا بوصِفِه لوظيفته

األَداِتي).6 العقل نقد عن كتابه
للنظام ترجع التي واالغرتاب التشيُّؤ أسباب النقدية النظرية أصحاب ويحدد
السلع» «عبادة عن املسئولة هي الرأسمالية والسوق اإلنتاج فعالقات الرأسمايل، االقتصادي
طابَع بعًضا وببعضهم باألشياء الناس عالقات عىل أْضَفْت التي (الفيتيشية) «صنِميَّتِها» أو
إنسانية، أو شخصية ملسٍة كلِّ من املجرَّدة والوسائل املنافع نطاق يف وحرصتها السلعة،
نفسه العمل وميَْكنَة اإلنتاج عملية خالل ِص التخصُّ يف امُلوِغل العمل تقسيم ذلك إىل أضف
يف ويأتي إلخ. … الجماهريية ووسائطهما واإلعالم الدعاية وصناعة اإلدارة وبريوقراطية
الصناعية املجتمعات ظل املعارصيف اإلنسان اغرتاب إىل أدت التي واألسباب العوامل مقدمة
«العقل باسم النقدية النظرية أصحاب يِه يسمِّ التفكري من معني نمط أو أسلوب املتقدمة،
النظرية أن والواقع قليل. بعد ذكره سرَيُِد ا ممَّ آخر، حينًا التقنية» و«العقالنية حينًا األداتي»
التي اللينينية املاركسية النظر وجهة عن أساسيٍّا اختالًفا النقطة هذه يف تختلف النقديَّة
عىل بالقضاء مرهونًا عليه القضاء تجعل كما مْحَضة، اقتصادية ألسباب االغرتاب تُْرِجع

اإلنتاج. لوسائل الخاصة امِلْلكية

شميت ألفريد ترجمه ثم العقل»، «أفول عنوان تحت باإلنجليزية نيويورك يف ١٩٤٧م عام صدر وقد 6

سنة فرانكفورت مدينة يف وظهر األداتي، العقل نقد عنوان تحت األملانية إىل فرانكفورت مدرسة عضو
١٩٦٧م.

Horkheimer, M: Eclipse of Reason, New York 1947 (deutsch: Zur Kritik der instru-
.mentellen Vernunft)

.Übersetzt von ALfred Schmidt. Frankfurt/M., 1967, s. 47
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التَِّقِنيَّة العقالنية أو األداتي العقل

التفكري من نوًعا التقنية» «العقالنية أو األداتي» «العقل ب النقدية النظرية فالسفة يَقصد
والتَِّقِني الذاتي العقل اسم كذلك عليه يطلقون الحديث الصناعي املجتمع يف السائد
الواحد». البُْعد «ذي بالتفكري — الشهري كتابه يف ماركوز لسان عىل — ويصفونه والشكيل،
الفلسفة عنه تعرب كما والتَِّقِني، العلمي التفكري أسلوب يف صورة بأجىل التفكري هذا ويتَّضح

(العملية). الرباجماتية والفلسفة املعارصة بأشكالها الوضعية
النزعة من التجرُّد من عليه تنطوي بما — الحديثة التنوير فلسفة كانت وإذا
النوع بهذا دفعت قد — الطبيعة عىل الكاملة السيطرة محاولة ومن والخرافية األسطورية
الغربية الفلسفة يف جذوره َس نتََلمَّ أن الصعب من فليس القصوى، حدوده إىل التفكري من
إلخضاع امليِل يكشفعن األُرْسِطي املنطق أن — ماركوز رأي —يف هذا عىل والدليل القديمة،
بالطبيعة، أو باملجتمع تعلقت وسواء جسميًَّة، أو عقلية كانت سواء املوضوعات، جميع
يف نفسه عن اليوم ُ يعربِّ امليل هذا واالستنتاج. والحساب للتنظيم العامة القوانني لنفس
هذا ُ يعربِّ كما الحديث، والتَِّقِني العلمي التفكري أسلوب يف الكامن السيطرة» «منطق صورة
«القبيل من نوًعا ويمثل عنه، تنَفِصل وال تميُِّزه التي السيطرة إرادة عن بدوره األسلوب
املمكنة، الوسائل أو للوسائط مجاًال بوصفها معها ويتعامل للطبيعة ينظر الذي التَِّقِني»
تحت أيًضا فيضعها البرشية والعالقات البرش عىل سلطانه يمدُّ ثم والتنظيم، للتحكم ومادة
قيمته وتصبح أداتي، طابع إال النهاية يف للعقل يكون ال بحيث وسيطرته، وتحكُِّمه فه ترصُّ
يف (راجع األوحد» «املعيار هو الطبيعة وعىل البرش عىل السيطرة إحكام يف ودوره اإلجرائية
أيديولوجية عن دراسات الواحد، البُعد ذي اإلنسان عن املشهور ماركوز كتاب َدد الصَّ هذا
وكذلك وبعدها، ١٦٧ ،١٦١ ص١٥٢، ١٩٦٧م، وبرلني، نويفيد املتقدم، الصناعي املجتمع
ص٣٠، ١٩٦٧م، فرانكفورت، األداتي، العقل نقد عن الذكر السابق هوركهيمر كتاب

ص٣٣).7 التنوير، جدل عن وهوركهيمر ألدورنو املشرتك والكتاب

لألملانية: ترجمته قبل األمريكية املتحدة بالواليات بوسطون يف باإلنجليزية الكتاب صدر 7

Marcuse, Herbert: One dimensional man. Studies in the ideology of advanced indus-
.trial Society. Boston (deutsh: Der eindimensionale Mansch. Neuwied/Berlin 1967)

اآلداب، دار بريوت الواحد»، البُعد ذو «اإلنسان طرابييش جورج األستاذ بقلم عربية ترجمة وللكتاب
١٩٧١م. الثانية، الطبعة
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اتجاهات عن الحديث والعلمي التَِّقِني للعقل «األداتي» االتجاه هذا ينفصل وال
الظواهر جميع إخضاع ومحاولة الواقع، عىل الكميَّة املقوالت فرض يف تتمثَّل أخرى
التَّكِميم» أو الكمية النزعة «طغيان ويتَّضح القياسية. والقواعد الشكليَّة للقوانني والوقائع
العرص يف ص٥١) ١٩٦٦م، فرانكفورت، السلِبي، الجدل عن كتابه يف أدورنو تعبري حدِّ (عىل
اإلنسانية حتَّى املختلفة العلوم «تَرِيِيض» إىل املتزايد واالتجاه الريايض، املنطق الحارضيف
فرصالعمل، تقييم عىل الَكميَّة املعايري تطبيق يف بل الرياضية)، بغة بالصِّ َصبغها (أي منها
ملختلف والرياضية الشكليَّة الَعْقَلنَة هذه عىل ترتََّب وقد الفراغ، أوقات يف السلوك وتنظيم
اإلنسان، لحياة عنها ِغنَى ال ٍة هامَّ َكيفيٌَّة جوانُب تَضاءََلت أن اإلنسانية الحياة ميادين
والتعبري الحرية إمكانات عىل والتَّضييق األساسية، الفردية الفروق بني التَّسويَُة وتمت
أن َدد الصَّ هذا يف النقدية النظرية فالسفة ويؤكد بغريِها. الحياة تَستقيم ال التي الحرِّ
الطبيعة عىل املتجددة تقنياته يفرض ينفكُّ ال التَِّقِنيَّة العقالنية فيه تحكَّمت الذي اإلنسان
فرضسيطرته ثم ومن مقوالته، يف ظواِهِرهما وصبِّ عْقَلنَِتهما يف إلرادته تحقيًقا واملجتمع؛
تفكريه، نتاج هي ذاتها التقنيات هذه أن إىل أخرى ناحية من ينتبه ال أنه غري عليهما،
واقع كأنه معها ويتعامل عنه، ومستقلة ثابتة موضوعية حقائق النهاية يف يُعدُّها كان وإن
قائم هو ما كلِّ إزاء العاجز الوقوف إىل هذا ويُسوُقه لسلطانها، وخاضع رحمتها تحت
السائدة التفكري أساليب هي واملستقرِّ بالقائم (واملراد معه التصالح موقف إىل أو ، ومستقرٌّ
النظرية فالسفة ويلحُّ إلخ). … والسياسية االجتماعية والعالقات والقيم والنظم واملؤسسات
أو التَِّقِني للعقل ُمَميَِّزة أخرى وخصائص بسمات ترتبط التي الفكرة هذه عىل النقدية
معني، مجتمع يف يادة والسِّ القوة عالقات وتأمني السلطة، دعائم لتثبيت كاالتجاه األََداِتي،
إىل تطمح التي الَجُسور املبدعة واألفكار َقة الخالَّ التِّلقائية النَّزعات اْضِطهاد إىل وامَليْل
واالقتصادية والسياسية االجتماعية العمليات إدراك عن والعجز واملعتاد، املألوف تجاوز
والنزوع املعزولة، واألحداث الجزئية الجوانب يتخطَّى الذي الشامل التاريخي ِسيَاقها يف
واإلعالم الدعاية وسائل تأثري تحت السلوك وأنماط والحاجات التفكري أساليب توحيد إىل
وتؤكِّد والرأسمايل، الصناعي املجتمع يف واالستهالك اإلنتاج بنظام ترتبط التي والتسويق
القهر ظروف مع التكيُّف عىل الناس وَحْمل والسلوك، التفكري أشكال «تَنِْميط» يف مصلحته
استبعاد إىل أخريًا االتجاه ثم رشحها، سبق التي وامليَْكنَُة الَعْقَلنَُة تفرضها التي والقمع
مجال إىل تنتمي ألنها شأنها؛ من والحطِّ املعقول، دائرة من والسياسية األخالقية القرارات

«املوضوعية». عن البعيدة «الذاتية» والقرارات الالمعقول
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املتقدمة الصناعية امُلجتََمعات يف والتسلط القمع

أهمِّ من بطابَِعِه املتقدم الصناعي املجتمع يَْطبَع الذي والتسلط القمع يكون أن وطبيعيٌّ
واإلْلَحاح املقولة هذه ترويج يف الفضل ويَرِجع النقدية، النظرية تؤكِّدها التي املقوالت
عن «فرويد» كتابات من معقوًال مربًرا لها يَِجَد أن حاول الذي ماركوز» «هربرت ل عليها
— فرويد زعم إىل استند فقد عام، بوجه النفيس التحليل فلسفة ومن الحضارة، فلسفة
حققته الذي والحضاري االجتماعي التطور أن — بالحضارة»8 يق «الضِّ كتابه يف وبخاصٍة
القمع هذا ويرسي األوَّلية، اإلنسانية والحاجات للدوافع املستمرِّ بالقمع إال يتمَّ لم البرشية
طفولته منذ يتعلَّم أن إنسان لكلِّ بدَّ ال إذ الفرد، شخصية تطوُّر عىل الرضوِريُّ «الَكبْت» أو
حدَّ ال إشباًعا والسعادة اللذة إىل حاجته إلشباع بطبيعتها امُلتَّجهة دوافعه يف يتحكم كيف
القواعد احرتام يكون هنا ومن غريه. مع والتعايش بقائه عىل امُلحاَفَظة له يَتَسنَّى لكي له؛
والرغبات للدوافع الواعي غري أو الواعي القمع من نوًعا الدوام عىل االجتماعية والنظم
قمع من الرضوري الَقْدَر هذا أن إىل فيذهب فرويد عىل ماركوز ويزيد األوَّليَّة. والحاجات
«فائض» أو رضوري غري آخر قْدٌر إليه أُِضيَف قد البرشية املجتمعات جميع يف الدوافع
ومجتمعات وتنظيماتها. َساتها ومؤسَّ الحاكمة السلطة مصالح َفَرَضتُْه الذي القمع من
غري القمع هذا من جعلت إذ القاعدة؛ هذه من تُْستَثْنَى ال الحديثة الصناعية «الرخاء»
من الرضوري القدر ذلك عىل تقيض أن من وبدًال وسيطرة، قوة ذات مؤسسة الرضوري
اإلنتاجية معدل الرتفاع نتيجًة — التاريخي ر التطوُّ اْستَْلَزَمه الذي والرغبات الدوافع قمع
والسيطرة، والهيمنة للقمع شامل نظام إىل تحوَّلت — إليهما وصلت اللذين الرخاء ومستوى
الواعي غري أو الواعي والقمع والباطن، الظاهر الَقْهر من مْختَِلَفة ألشكال اإلنسان وعرَّضت
واالستهالكية والبريوقراطية اإلدارية واملؤسسات الضخمة، اإلنتاج أجهزة من ينطِلُق الذي
ومطالبها، ضغوطها مع أنفسهم يكيِّفوا أن الناس يُحاول هائلًة آالٍت تُشِبه التي واإلعالمية

أن فرويد فيه يزعم الذي Unbehagen an der Kultur وهو الكتاب لعنوان الدقيقة الرتجمة هي هذه 8

الغريزيَّة، الجنسية للدوافع الحرِّ اإلشباع حساب عىل يتمُّ ومطالبها والثقافية الحضارية اإلنجازات تحقيق
لصالح وَكْظِمَها كبْتَِها عن للتعويض وعلِميَّة فنية صور يف و«إعالئها» الدوافع هذه إنكار طريق عن أي
قيمة والثقايف الحضاري للنشاط بأن القول إىل األخرية كتاباته يف اتََّجَه قد كان وإن والثقافة، الحضارة
عادل الدكتور ترجمة الحضارة» «ُعْرس هما العنوان ُمْختَِلَفتَا عربيَّتَان ترجمتان وللكتاب األنَا، عن مستقلَّة

بريوت. اآلداب، دار طرابييش، جورج لألستاذ الحضارة وقلق ١٩٧٥م، دمشق العوا،
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— األحيان من كثري يف — األمر بهم يبلغ بل طبيعتهم، قمع إىل ذلك سبيل يف ويُضطرُّون
تتحكم التي املخيفة التقنية األجهزة تلك عليهم تمارسه الذي بالقمع اإلحساس عدم إىل
حاجات فيهم وتخلق سلوكهم، أنماط د وتوحِّ دوافعهم، فتشكل الخاصة، حياتهم يف حتى
أنهم فيتوهمون السبل، ة بكافَّ والرفاهية االستهالك مجتمع يُْشِبعها زائفة، وروحية مادية
وتُضاِعف وشقائهم، عبوِديَّتِهم أَمَد فيه تُطيل الذي الوقت يف هاِنئَة، سعيدة حياة يحيَْوَن
املسيِطَرة القوى أن األمر وواقع الحقيقية. وحاجاِتهم لدوافِعهم الرضوري غريَ الَقهر
إقرار يف مصلحتها لتحقيق امُلزيََّفة؛ بالحاجات إليهم أْوَحت التي هي املجتمعات تلك عىل
التي الجماهري عىل التأثري وتقنيات اإلعالم بوسائط ذلك عىل ُمستَعينًَة القائمة، األوضاع
َدتْها َوَوحَّ األوَّليَّة حاجاتهم شكلت كما بالسعادة الفردي إحساسهم تُشكِّل أن استطاعت
أن األمر يف ما وأخطر والرفاهية. والتسلية اللذة وصناعة االستهالك ملطالب وأْخَضَعتْها
هذا أنَّ ِرين ُمتصوِّ لتغيريها، ثوريَّة محاولة أي ويقاومون األوضاع لهذه يَْستَسِلمون الناس

عليهم. امُلَسيِْطَرِة الُقوى مصالح ضدَّ ال مصالحهم ضدَّ التغيري

للنظرية الثوري الطابع

عن بديًال تكون أن تريد فهي ثورية، نظرية أنها النقدية النظرية خصائص أبرز ومن
التفكري؛ يف وأسلوبها النظري موِقِفها بحكم القائم الواقع تقرُّ التي التقليدية النظرية
(كالوضعية األخرى الفلسفية لالتجاهات الحادَّة انتقاداتهم النظرية أصحاب ه يوجِّ ولذلك
الذي الصناعي املجتمع وأوضاع عليها، امُلتََّفق العلمي التفكري ومناهج والربجماتية)،
النقد هذا خالل من ون يعربِّ وهم قليل. قبل رأينا كما الشامل الِجذِْريَّ النقد عليه يسلُِّطون
وتنظيماته أشكاله يقترصعىل ال ثوريٍّا تغِيريًا أساِسِه من املجتمع هذا بتغيري مطالبتهم عن
واللغة والحاجات واملواقف التفكري ِبنْيَِة إىل يمتدُّ بل والسياسية، واالجتماعية االقتصادية
ما أوَضَح الجذرية النقدية الروح هذه وتظهر املجتمع، ذلك يف الناس يستخدمها التي

التحرر).9 عن محاولة كتابه يف (وبخاصة ماركوز عند تكون

Marcuse, Herbert: An Essay on Liberation. Boston, 1960 (dt. Vērsuch Uber die Befreiung. 9

.Frankfurt/M., 1969)
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لها َهة امُلوجِّ واملصالح امَلعِرَفة أنماط

وتتعلَّق حوَلَها، الجدال َكثَُر مقولة عن النقدية للنظرية امُلَميَِّزِة الخصائص هذه آخر ويُعربِّ
هذه بيان يف الفضل ويرجع العلمي، البحث عمليات يف املعرفة ُه تَوجِّ التي باملصالح
يف مبدئيًَّة صياغة وصاَغَها إليها تَنَبََّه من أول هو هوركهيمر يكن (وإن لهابرماس املقولة
ويحدِّد ١٩٣٧م)،10 سنة نرشه الذي النقدية والنظرية التقليدية النظرية عن امُلبَكِّر مقاله
وهي العلمي، التفكري أساليِب من باألْحَرى أو العلوم من أنماط ثالثة إَِطارها يف هابرماس
وعلوم (الهريومينويطيقية) والتفسريية التاريخية والعلوم والتحليلية، التجريبية العلوم
املصالح من أنواع ثالثة العلوم من الثالثة األنماط هذه ويقابل املنهجية، والسلوك الفعل
هذه يف والنظريات املعارف لطبيعة َدة واملحدِّ املعرفة لعملية — ُمتَعاِليَة بصورة — َهة امُلوجِّ
يف دائًما ف «تترصَّ ِتَقنية معرفية مصلحة والتحليلية التجريبية العلوم تُنَاِظر بحيث العلوم،
العلوم تُنَاِظر كما املواقف»، ُمختَِلِف يف السلوك نجاح وتَْكُفُل ِتَقنية، نظر وجهة من الواقع
الذوات بني العمل عىل القائم التَّفاُهم تَضَمن علمية معرفية مصلحة والتفسريية التاريخية
كتابه وباألخصِّ أيديولوجية هما حيث من والعلم التقنية هابرماس كتاب (راجع املشرتكة
والسياسة واالقتصاد كاالجتماع املنهجية والسلوك الفعل علوم أما واملصلحة)،11 املعرفة
وتْمِكينه الِفْطريَّة القهر ألوان من اإلنسان تحرير هي آخر، نوع من مصلحٍة لتحقيق فتتَِّجه
أن ومع . املستقلِّ الذاتي ل التأمُّ طريق عن الرُّشد بلوغ عىل بمساعدته منها الخالص من
للَوْهَلة يبدو العلمية املعرفة أنماط ُه تَُوجِّ التي والعملية الحياتية للمصالح ر التصوُّ هذا
عن فضًال معانيه، والِتباَس غموَضه تكتشف امُلتَأَنِّية النظرة أن إال الجاذبية، شديد األوىل
َهة امُلَوجِّ املصالح تلك بطبيعة املتعلقة األسئلة من كثري عن شافية إجابة يجيب ال أنه

١٩٣٧م. النقدية، والنظرية التقليدية النظرية ماكس: هوركهيمر، 10

Horkheimer, Max: Traditionelle und kritische Theorie, in: Max Horkheimer, Kritische
Theorie. Bd. II Eine Dokumentation. Hrsg. Von Alfred Schmidt. Frenkfurt, 1968. S. 137–

.200
Habermas, Jürgen: Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt/M., 1968, s. 146. 11

.Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M., 1968, s. 241
إىل هوركهيمر من فرانكفورت مدرسة طاهر، عالء د. خاص: بوجه هابرماس عن كذلك راجع

ت. د. القومي، اإلنماء مركز منشورات بريوت، هابرماس،
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املقوالت طبيعة ح يوضِّ ال هابرماس فإن وأخريًا العلمية. املعرفة يف الفعيل ودورها للمعرفة
(سيكولوجية تجريبية مقوالت هي وهل للمعرفة، َهة املوجِّ املصالح فيها تْدُخل التي
منذ ونشأتَها العلمية املعارف تكوين تحدِّد وهل متعالية؟ مقوالت أم وأنثروبولوجية)

قيمتها؟ وتفسري صدِقَها تربير عىل دوُرها يْقتَِرص أم البداية

نقدي تعقيب (2)

والثوري النقدي الدور أكَّدوا أنهم النقدية النظرية ألصحاب يُذَْكر ما أهمِّ من لعلَّ (أ)
«املتقدم»، والرأسمايل الصناعي للمجتمع النافذة تحليالتهم خالل —من ُدوه وحدَّ للفلسفة،
االغرتاب ظواهر عن رأيهم يف املسئولة والتَِّقنية العلمية لعقالنيته املحرِّكة واملصالح وللُقوى
واملناهج واملعارف والِقيَم األوضاع بتجاوز — أنفاسه عىل الجاثمة والقهر والقمع والشقاء
من لتغيريها تمهيًدا ومقاومتها بنقِدَها االلتزام ورضورة فيه، السائدة التفكري وأساليب
الفيلسوف مطالبة ويف والثورة، الفلسفة بني التوحيد يف كبري حدٍّ إىل نجحوا وبذلك جذورها،
— الحال بطبيعة — كالُهما يلتَِزَم أن برشط فيلسوًفا، يكون بأن والثائِر ثائًرا، يكون بأن
بالتفاعل البداية منذ ناَدوا أنهم هذا عىل والدليل الكافية، العلمية واملوضوعية بالدِّقة
التَّالية أجيالهم زالت وما حاولوا التي — االجتماعية الفلسفة أو النظرية بني والتكامل
معظمهم كان ولذلك التجريبية؛ واالجتماعية اإلنسانية العلوم وبني — بَْلَوَرتَها تحاول
معهد توىلَّ عديدة ودراسات بحوثًا جهودهم وأثمرت واحد، وقت يف اجتماع وعلماء فالسفة
قام مستقلة كتب صورة يف أو مجلته يف — القول12 سبق كما — نرشها االجتماعي البحث
املعهد، هذا برنامج عن أعلنوا أن منذ العلمية األنظمة تفاعل إىل تنبهوا ولقد بإصدارها.
والعلوم االجتماعية الفلسفة بني التفاعل تحقيق طريق عن املاركسية أزمة تجاوز وهو
خاصيف بوجه وأدورنو وماركوز هوركهيمر مثل — بعضهم إن بل التجريبية، االجتماعية
— الجدلية — النقدية نظرهم وجهة طبَّقوا قد — املوسيقى جماليات عن العديدة أعماله
لألعمال االجتماعية الدالالت يستخِرجوا أن وحاولوا واإلبداع، واألدب الفن عىل االجتماعية
فيه، نشأت الذي واالجتماعي والحضاري التاريخي السياق عن وتعبريها والفنية األدبية

.(٣ (رقم السابق الهامش انظر 12
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للفلسفة والثوري النقدي الدور أن شك وال وتخلُِّفها. رْجِعيَّتِها أو وحداثتها ِميَّتِها تقدُّ ومدى
العالم ويف العربي عاملنا يف بالفلسفة املشتَِغلُون وال التََّفْلُسف إليه يلتَِفت لم ا هامٍّ بُعًدا يمثِّل
عجلة بَِقيت ما عنه غائبني ونظلُّ عنَّا غائبًا يظل وسوف اآلن، حتَّى كافية بصورة الثالث
مهاوي إىل وامُلتعلِّمني امُلعلِّمني وتجرُّ العِقيَمة دْوَراِتها تدور للفلسفة األكاديمي التعليم
املادة، وتجميع والتعريف والتقديم بالعرض واالكتفاء والتقليد، واالْجِرتَار ِديد والرتَّ النقل
يف الزائفة والثوريَّة واإلنشائيَّة البالغيَّة إىل باالنِْزالق أو والتَّمحيص، والنقد الفحص دون
والتحديد ة الدقَّ تفتقد بل وموضوعي، علمي أساٍس كلِّ إىل تفتِقر رنَّانة أيديولوجية خطب
الحرِّ الوعي لتكوين األهمية بالغ أمر النقدية النزعة تنمية إن فلسفية. لغة أليِّ الرضوِريَّنْي
حصان أي عىل يْصُدق الذي سقراط تعبري حدِّ عىل — األثيني الحصان وإيقاظ عنه والدفاع
بالفلسفة مشتغٍل لكلِّ أهميَّة يكون ما أشدُّ وهو النعاس، إىل أخلد أو استسلم كلَّما — آخر
أصحاب من نتعلم أن املمكن من كان وإذا السائد. والفكر الواقع نقد يف دورها يدرك
نقديٍّا موقًفا ونقرأ ونكتب ونفعل ونقول نجرِّب ما كلِّ من نِقُف كيف النقدية النظرية
ويكشف وآمالهم، بهمومهم ويلتحم واآلن»، «هنا األحياء والناس بالواقع الوعي عىل يقوم
عىل ة هامَّ خطوة يكون النقدِّ نقَد فإن تجاوزها، عىل ويعمل الواقع هذا يف التناقضات عن

. بحقٍّ نقديًَّة الفلسفة وتصبح فلسفيٍّا النقُد يُصبَح ألن املَؤدِّي الطريق
نَسِقيًَّة أو منهجيًة أبنِيًَة تُِقيَم أن تستطع لم أنها النقدية النظرية عىل يُؤَخذُ ربما (ب)
أكثَر الثَّاِقبَِة ُحُدوِسِهم عىل تعتمد مفتوحة، حرَّة فلسفة بَِقيت ولذلك ُمتماِسكة؛ ُمحكمة
مقاالت صورة يف نفسها عن وتعربِّ لألفكار، الصارم التصوُّري التطوير عىل تعتمد ا ممَّ
اهتماماتهم ع تنوُّ إىل هذا يف السبب يرجع وربما دقيق، مرتابط بناء يف ال ُمتفرِّقة وَشذَرات
العاطفي الفنان وبني الصارم والجديل االجتماعي العالم بني شخصياتهم وتمزُِّق ومواهبهم،
الحريف باملعنى والعاِلم الفيلسوف صورة عن البُعد عىل وحرصهم الحالم، الرومانتيكي أو
يف منهم رغبًة — الجامعة يف األستاذية منصب شغل قد بعضهم أن من الرغم عىل —
الثوري وِمَزاجهم الَقِلَقة لطبيعتهم واستجابًة ، الحرِّ والعاِلم الفيلسوف بصورة االحتفاظ
تْشِخيصها ويحاولون وأمراضه وأزماته عرصهم تناقضات يف ينخرطون جعلهم الذي

منها. للخالص الحاسم العالج ووصف
باملعنى اجتماع عاِلم وال فيلسوًفا يكون أن — املثال سبيل عىل — «أدورنو» يشأ لم
الشهريين: وكتابيه وهيجل، كريكجارد عن دراساته وباستثناء للكلمة، امِلَهِني أو الحريف
نكاد ال الب، السَّ الجدل أو ْلب السَّ وجدل هوركهيمر) صديقه مع (باالشرتاك التنوير جدل
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جيِّدة طبعًة وُطِبَع للثالثينيات يرجع (إذ ُمبكر واحد كتاب سوى ًصا متخصِّ كتابًا له نجُد
دراسات املعرفة، لنظرية البَْعِدي «النقد هرسل ظاهريات عن كتابه وهو الستينيات)، يف
واالجتماعية الفلسفية كتاباته يف األول ُه همُّ كان لقد الظاهراتية». والنقائض هرسل عن
باألبنية معه تحسُّ الذي الحدِّ إىل العارفة الذَّات عقالنية تصعيد هو والجمالية واألدبية
شامًال نقًدا بل رية، تصوُّ معرفة ُمجرَّد عنده الفلسفة تكن ولم واألشياء، الوعي يف امُلتناِقَضة
أي حوله، من الناس وعذَّبَت عذَّبته التي االجتماعية وللتناقضات الحيِّ اإلنساني للواقع
عليها. تقف ُصلبة أرَض وال قرار بال هاوية يف الوقوع َقَلِق من خالية حرَّة، واقعية فلسفة
العارفة الذات فيه تشتِبُك الذي الحيِّ الواقع تجربة إال تكون لن التي لبة الصُّ األرض هذه
االغرتاب أشكال كلِّ من ويُخلُِّصها الواقع هذا يَُخلُِّص ونقدي جديلٍّ نحو عىل املوضوع مع
عىل تعتمد أُوَىل فلسفة عن والوهمية األسطورية النزعات كل من ويجرُِّده والقلق، والقهر
يقصد متعاليًا محًضا وعيًا أو هيجل، عند كما مطلًقا روًحا أكان (سواء ُمطلق ِيلٍّ أوَّ ٍر تصوُّ
املوجودات كلَّ يضمُّ اإلطالق عىل ووجوًدا ًة عامَّ كينونًة أو هرسل، عند كما املوضوعات إىل
ُمغِرتبَة جوفاءَ، َجْرَداء مثالية إىل تنتهَي أن بدَّ ال الفلسفة هذه مثل ألنَّ هيدجر)؛ عند كما

واء. السَّ عىل الحيَِّة الواقعية الفلسفة وعن الحيِّ الواقع عن
ِة بِدقَّ وتحتفظ املجتمع، عن نقدية نظرية يف تتمثَُّل التي الفلسفة بهذه يَِعُد أدورنو ظل
من وتغيريه الواقع تفسري عىل وبقدَرتِها ناحية، من بامَلضُمون وِغنَاها واستقاللها النظرية
من عدٍد عىل منها أنَجَزه ما يزد ولم أبًدا، تَكتمل لم النظرية هذه أن غري أخرى، ناحية
القول. سبق كما ناقصة وشذََرات نماذج صورة عىل بقيت التي املتنوعة واملقاالت امُلحاوالت
القارئ تُذَكِّر كما املشكلة، صعوبة لب» السَّ «جدل كتابه يف الواردة العبارة هذه وتوضح
قد الفالسفة أنَّ من األملانية» «األيديولوجيا عن كتابهما يف الشهرية وإنجلز ماركس بعبارة

تغيريه: أَواُن آَن وقد العالم، بتفسري اليوم حتى اكتَفْوا

الحياة يف تستمرُّ انقىض، قد زمانها كأنَّ األوقات من وقٍت يف بَدا التي فالفلسفة
عىل اقترصت بأنها امُلبْتََرس والحكُم َمَىض، فيما أُْغِفَلت قد تحقيِقَها لحظَة ألن
أماَم الِخذْالن بمرارة اإلحساس بسبب لِل بالشَّ ذاِته هو عليه ُحِكَم العالم تفسري
ربما العالم. تغيري محاوالت فشلت أن بعد للعقِل هزيمة إىل َل وتحوَّ الواقع،

العميل. بالتغيري َوَعد الذي التفسري قصور إىل ذلك) يف السبب (يرجع
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الرِّثَاء من أو األمني الذاتيِّ االعرتاف من نوًعا تكون أن تُشِبُه الَعِسرية العبارة هذه
لم وقتها ألن ا إمَّ فيها، فكر التي املستقلَّة النظرية يقدِّم أن «أدورنو» يَستطع فلم الحزين؛
الالعقلية وأساطريه وتحيَُّزاته العرصوأَزَماِتِه تناُقَضات يف اختَنََقت ألنها وإما حان، قد يكن
الذي «الكل» إدراك من الفلسفة وال الفالسفة تمكِّن ولم الحرِّيات عىل َحَجَرت التي البَِشَعة
الزَّيِف من ا حدٍّ رأِْيِه يف بلغ قد األوروبي الواقع كان لقد الفكرة. يف به اإلمساك إىل دائًما تَْطَمُح
الذِّْكِر السابقة الكتب يف — جهوده رصف ولذلك بالعقل؛ إدراُكه معه يَْصُعب والالمعقولية
مناطَق يف النجاة واْلتََمس والعلم، العقل بأقنعة املقنَّعة عقالنيته ال تحليل إىل — الجدل عن
خصوًصا — ِحه وَمْرسَ وشعره الحداثة أدب ويف املوسيقية النظرية (يف حدوِده وراء تَقع
بالسعادة الوعد له َق ليتَحقَّ الفني)؛13 العمل وجماليات — وبيكيت سيالن پاول عند
عىل «هيدجر» بفلسفة جمعه ما أهمِّ من كانت (التي املزيفة غري األصيلة الذَّاتية والحقيقة
يف الجديدة الوجود) نظريات (أي األنطولوجيَّات كلِّ وعىل عليه البَِشع هجومه من الرَّغم
أصًال الحديث جاز إذا — يوتوبياه بَِقيت ثم ومن السلب)،14 وجدل األصالة لغو كتابيه:

فلسفية تاريخية نظر وجهة من الشعر تفسري إىل األدب) عن مالحظات كتابه (يف أدورنو يذهب 13

خالل من باملجتمع الفرد تربط التي التاريخية للعالقة تسجيًال بوصفه الفني العمل وتفسري واجتماعية،
الصوت َس يتحسَّ وأن التاريخي، بالواقع ممتلئ وهو يكتب أن رأيه يف للشاعر بدَّ فال الذاتي»، «العقل
الفردية ذاتيته يف يغوص أن بدَّ وال عينيه، نُْصَب يضعه الذي والحلم يعانيه الذي العذاب فيه يتزاوج الذي
لم إنساني هو وفيما املجموع لغة يف موضوعية مشاركة ويشارك الذاتية، هذه تجاوز من يتمكن لكي
أدورنو وقف ولهذا القصيدة؛ يف تدقُّ التي التاريخية» «الساعة يقرأ أن باختصار عليه إن بعُد. يتََشوَّه
نغمة عرشة االثنتي ذات — الجديدة املوسيقى يف تمثَّلت سواء ُمْطلقة، بصورة الفنِّ يف الحداثة صفِّ يف
يف بيكيت عند املرسح يف أو سيالن، باول عند عر الشِّ يف أو — بريج ألبان أستاذه عند أو شونيربج عند
امُلَمزَّق، االجتماعي الواقع عن األصيل التعبري هي عنده فالحداثة خاص، بوجه النهاية لعبة مرسحيته
يف واإلمعان الفاسدة، عقالنيَّتِه عىل للتغلُّب الالعقالنية يف بالتطرُّف الواقع هذا مقاومة إىل السبيل وهي
وسعيد حرٍّ إنساني واقع إىل تحويله يتم أيًضا وبذلك الطبيعة، من لالقرتاب الطبيعة عن والبُعد التَّْجِريد

فيه. العام واإلنساني «اليوتوبي» الجانب اكتشاف بمحاولة أي وُمتَجاِنس، وعادل
بمناسبة ١٩٥٩م سنة يف ثم ١٩٥٣م، سنة يف جادٍّ بشكل النقد هذا بدأ من أول هو هابرماس كان 14

تحت فرانكفورت صحيفة يف األوىل املرة يف مقاله نرش وقد بعني، السَّ عاَمه األكِرب الوجود فيلسوف بلوغ
عنوان: تحت نفسها الصحيفة يف الثانية املرة يف مقاله نرش كما هيدجر، ضد هيدجر مع التفكري عنوان:
بداية يف النقد هذا إىل رجع وقد عمره، من السبعني هيدجر بلوغ بمناسبة تأريخية مالحظة الكبري، التأثري
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أفراٌد فيه يَْحيَا «ُمتَصالح»، إنساني بواقع الحلم هي — لديه! الدقيق باملعنى يوتوبيا عن
ال اجتماعيٍّ كلٍّ يف خوٍف بال ويشاركون األشياء، عالم وعن األحياء الناس عن مغرتبني غريُ

العامة. الفلسفية الحقائق إىل الخاصة تجاربهم من وينطلقون يْقَهُرهم،
أعضاء سائر حياة يف وال حياته يف ْق تتَحقَّ لم امُلتواضع املعنى بهذا «اليوتوبيا» أن غري
الظاملة األوضاع عىل الحقيقية الثورة إمكان من اليأس تََصاُعِد ومع فرانكفورت. مدرسة
تمرُّد حركة ويف َعة امُلتَصدِّ اليسارية األحزاِب يف الشكِّ وتزايُِد املتقدِّم، الصناعي املجتمع يف
بقي هذا كل مع فكِرهم، عىل وتغذَّْوا ِشعاراتهم بعض البداية يف رفعوا الذين الطالب
لة امُلَؤجَّ الثورة إحداث يف الدَّقيق والتَّنِْظري العلمية املعرفة دور تأكيد عىل اإلرصار لديهم
النقدية النظرية إلقامة امُلخِلَصة جهودهم وواَصلُوا الجديد، اإلنساني باملجتمع والتعجيل
لم الِجذْري. التغيري برضورة الوعي ونِرش السائدة، لألوضاع التربير أشكال كلِّ وتعرية
وكأنه البرشي التاريخ إىل الفاجعة نظرتِهم من الرَّغم عىل الخالص— يف األمل عن يتََخلَّوا
، الحبِّ وقوة اإلنساني بالتَّضاُمن إيمانهم عن وال — والتعذيب والتَّسلُّط الرعب تاريخ
يف املاركسية بالنظرية والتزامهم وامُلْستََغلِّني، وامُلضَطَهدين والفقراء العمال مع وتعاطفهم
التاريخي اإلطار ويف ١٨٤٤م»، لسنة «املخطوطات يف تجلَّت كما العامة اإلنسانية روحها
عليها أدخلوا لقد بل وماركس، هيجل إىل الفرنيس والتنوير كانط من يمتدُّ الذي الواسع
امُلَعذَّب للفرد والجسدي املادي الشقاء عن التعبري هذا جاز (إذا املادية الوجودية من نوًعا
تأكيد مع جنب إىل جنبًا وتعاستَه وفناءَه اإلنسان تناهي يؤكد بما املطحونة والجماهري

إليه). النقدية واالجتماعية التاريخية النظرة
املمارسات كل يف أملهم وخيبة السيايس، العمل يف االشرتاك عن عزوفهم أن واملهم
— ماركوز تعبري حد —عىل جعلوها التي بالنظرية تشبُّثِهم من زاد قد عهدهم، عىل الثورية
ُمتماسك واضح نََسق يف النظرية هذه بَْلَوَرِة عن عجزوا قد كانوا وإذا املمارسة، صور أعىل

بتأكيده والناِزيَّة، هيدجر عن كبرية ة ضجَّ أثاَر إسبانيٍّ ملؤلٍف لكتاٍب طويلة َمًة مقدِّ كتب عندما التسعينيات
للوجود دعوته َهت َوجَّ التي السلطوية» «العنارص عن وكشفه هيدجر، تفكري يف الكامنة الفاِشيَّة للنَّزعة
وكينونته وقلِقه الوجود «عَدِميَّة» ويف العادي الرجل تفاهة يف السقوط لتَجنُّب والنخبة الفرد عند «األصيل»
وقَلبَْت والنازية الفاشية عىل سيطرت التي والعدميَّة والحيويَّة البطولية بالنزعات اإلشادة إىل أي للموت؛
الدَّقيق العنوان وال املؤلف اسم أتَذَكَّر أالَّ (ويؤسفني ُمرِعبَة عقالنية وال َرة مدمِّ أُسطورية نزعة إىل عقالنيتها
يَِدي). تحت العدد يعد ولم ١٩٨٨م لسنة ليرتير) (ماجازين األدبية» «املجلة يف مقاًال عنه قرأُت الذي لكتاِبِه
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الجيل ألنَّ تقدير؛ أقلِّ عىل منهم األول الجيل جهود يف يطعن ال ذلك فإن القول، سبق كما
هابرماس نظرية يف املثال سبيل عىل نرى (كما بنائها عىل العمل يواصل يزال ال الثاني
أَُسَس ُد تحدِّ التي واملعايري املبادئ من نَسٍق إقامة ومحاولته (١٩٨١م) التواصل فعل عن
ُمتََعذَِّرة أصبحت قد نفسها «النسق» فكرة كانت وإن ،( الحرِّ اإلنساني والتَّفاهم الحواِر

الحارض. عرصنا يف ُمْستََساَغٍة وغري التحقيق
عن النقدية النظرية أصحاب معظم عند مختلفة بصورة ترتدَّد التي األفكار تستحق (ج)
الطبيعة عىل وهيمنة وإدارة ومنهجية وتصنيع تقدم من بهما يرتبط وما والعقالنية التنوير
هوركهيمر عند (خصوًصا والطبيعية األسطورية النزعة من وتجرٍُّد والخارجية الداخلية
ذي كاإلنسان امُلختلفة ُكتُِبِه يف ماركوز وعند التنوير، َجَدل عن امُلشَرتَك كتاِبهما يف وأدورنو
نقدية وقفًة عندها نِقَف أن تستَِحقُّ التحرر)؛ عن ومحاولة والحضارة والحبِّ الواحد البُعد

ذاِتِهما. يف والتنوير العقالنية أعداء كانوا أنهم القارئ َر يتصوَّ ال حتى قصريًة؛
التنوير مفهوم يف الكامنة االزدواجية بيان هو وأدورنو هوركهيمر هدف كان لقد
والالعقالنية األسطورة إىل مستِمرٍَّة بُصورٍة وارتَِداِده األوىل، بداياته منذ وتمزُِّقِه الغربي
هي كانت التي النازية الرببرية يف لهما وتَمثَّلت منها نفسه يَنتَِزَع أن باستمرار حاول التي
تسقط الغربية البرشية جعلت التي «العقلية» األسباب معرفة حاَوَال ولذلك والكارثة؛ اللعنة
والتَّعذيب والقتِل والَقهِر بالرُّعِب امُلبْتََىل تاريخها طوال «الالعقلية» الرببرية هذه أمثال يف
وبني وبينهم البرش بني والتَّصالح عادة السَّ تَُسوُده حقيقيٍّا إنسانيٍّا وضًعا َ تبَدأ أن من بدًال

الطبيعة.
تجريد أي التعقيل، أو العقلنة تاريخ بوصفه الغربية الحضارة تاريخ َرَصَدا ولقد
عىل الدائم واإلرصار فيرب)، ماكس قال (كما القديم األسطوري سحرها من الطبيعة
بحيث كالجيس)، لودفيج الحياة فيلسوف ذلك يف أفاَض (كما فيها والتَّحكُّم عليها السيطرة
والطبيعة. اإلنسان بني العَدائيَّة أو يَِّة الِودِّ العالقة ناحية من رأِْيهما يف العالم حالة ُد تتَحدَّ
أو الذاتي» «العقل سيطرة استمرار عن تقديرهما يف تكشف الغربي التاريخ وفلسفة
وتَردَّى مصاعب من ذلك يف لِقيَه مما الرغم عىل الطبيعة عىل وتََسلُِّطِه األداتي» «العقل
الباطنة الطبيعة عىل السيطرة وتلك التَّسلُِّط هذا امتداد عن تكشف كما عثرات، من فيه
اْستَنْتََجا امِلحورية الفكرة هذه ومن وزيََّفتَْها. لِيَّة األوَّ دوافعه يف تحكمت بحيث لإلنسان
والفن وللثقافة واألخالقية، واالجتماعية السياسية والسلطة لالقتصاد املختلفة األشكال
املختلفة. بصورهما والرباجماتية كالوضعية التَّفلُسِف أشكال وبعض العلمية واملعرفة
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من االجتماعيَّان الفيلسوفان تَتَبََّعه (وقد الِقَدم منذ العقيل التنوير هدف كان وإذا
البرش تحريَر هو عرشوحتىعرصهما) الثامن القرن يف هومريوسإىلعرصالتنوير أوديسة
ديكارت)، قال (كما لها مالكني أو عليها وملوًكا األرض عىل َساَدًة وَجْعَلهم الخوف من
األرض فإن التنوير)،15 عن الشهرية مقالته يف كانط عرب (كما الرُّشد بلوغ عىل ومساعدتَهم
سيادة هي مفهومهما يف والكارثة — الكارثة ظالل تغمرها تزال ال تنويرها تم التي
ولكن التنوير، من نوًعا نفسها األسطورة كانت هكذا الالعقالنية). (النازية األسطورة
من ْرها يدمِّ لم الحقيقة يف وهو بنفسه، نفسه ُر ويدمِّ األسطورة إىل دائًما يرتدُّ كان التنوير
خطوة تكن لم الطبيعة من للتحرُِّر األسطورة مع بدأت التي األوىل الخطوة ألن الخارج؛
إن أي املدمر؛ التنوير طريق عىل السري بداية نفِسِه الوقت يف كانت بل فحسب، فاشلة
التنوير أن كما فيها، مطويٍّا أو باألسطورة ُمتلبًِّسا ظلَّ اليوم حتى والتنوير ِن التَمدُّ تاريخ
عىل كذلك ويَقِيض األسطورة، من للخروج محاولٍة كلِّ ِبذَرَة الِقَدِم منذ يَُخرُِّب َفِتئَ ما نفَسه
الفكرة كحركة دائمة حركة يف يزال ال التنوير وكأن َمهِدَها، يف منها للتحرُِّر محاولة كلِّ
تُفِيض حركته أن غري عرش، الثامن القرن يف التنوير حركة هيجل بها وصف التي املستمرَِّة
الذي التنوير ُق وتحقِّ تُولُِّد األساطري أن هذا ومعنى األسطورة. أَْرسِ يف الوقوع إىل دائًما به
تَه، مادَّ منها استمدَّ التي األسطورة يف ويَرتَدَّى ُخطواته، من خطوة كلِّ مع ذلك بعد يتعثَُّر
وهكذا أخرى، مرة فيها سقط وبذلك عليها، ُمَهيِمنًا قاضيًا نفسه من وجعل َرها َدمَّ ثمَّ

دواليك.
النقدية النظرية أصحاب بعض هه يوجِّ الذي النقد أن هو توضيحه ينبغي ما وأول
كما ذاته، يف العقل إىل وال نفسه التنوير إىل ًها موجَّ نقًدا ليس والعقالنية التنوير إىل
بلغ الذي املستمرِّ وتْحِريِفهما َفْهِمِهَما وإساءة إفساِدِهَما إىل ه موجَّ هو وإنََّما القول، سبق
والصناعي الرأسمايل املجتمع ظلِّ يف والالإنساني الالعقالني َحِضيَضه باألحرى أو ذُْرَوتَُه،
ُره، ينوِّ وإنما التنوير يُلِغي ال النقد هذا فإن ولذلك اإلنسان؛ الستعباد امُلَكرََّسة وعالقاته
عقليٍّا، نقًدا يَنُْقُدها وإنما الغربية، «العقالنية» إليها انتهت التي «الالعقالنية» ُد يَُمجِّ وال

وأديبًا فيلسوًفا محمود نجيب «زكي كتاب ضمن السطور لكاتب بحٍث يف الشهرية املقالة هذه راجع 15

١٩٨٧م. الكويت، جامعة الكويت، ،٢٩٢ ٢٧٧–صفحة صفحة من ومعلًِّما»،

32



نقدي وتعقيب تمهيد

ذلك العقالنية؛16 لتلك عقلية ُمراجعة بعملية القيام هي للفلسفة األساسية ة امُلهمَّ ويجعل
الداخل يف يشء كلِّ عىل امُلتََسلَِّطة الذاتية سلطان مدَّت التي العقالنية هذه يف ما أخطر أن
الوعي تَْشِييءِ إىل ذلك تعدَّت بل «الطبيعة»، تَْشِييء عىل تقتَِرص لم أنها هو والخارج،
أفراد بني الحيِّ التَّواصل عىل القضاء إىل أدَّى الذي األمر وتغريبه، واالجتماعي الفردي
النقدية النظرية فالسفة يُركِّز أن وطبيعي القول. سبق كما الطبيعة وبني وبينهم املجتمِع
املجتمع عىل امُلهيِمنَة والتَِّقنية العلمية وعقالنيته «األداتي» أو «الذاتي» العقل عىل هجومهم
موضوعية عقالنية أو «موضوعي» عقل إىل تَجاوزه يحاولوا وأن الحديث، الغربي الصناعي

ُمختَِلَفة. ومياديَن آفاٍق يف ومعاِلَمها مالِمَحها ويَتَتَبَّعون لُونََها يَُؤصِّ
امُلنحِرصة الغايات بتحقيق الكفيلة الوسائل إليجاد يُوظَّف الذاتي العقل كان وإذا
الذي هو املستقلَّ املوضوعي العقل فإن وتفوُِّقها، وهيمنتها الذات وجود عىل املحافظة يف
بمعقوليَّة الحكم عىل يَْقِدُر كما الذات، وجود عىل املحافظة من وأبعد أشمل غايات يعرف
الكلية املوضوعية ويؤكِّد واألفعال، لألفكار املوضوعية للِبنيَِة ويتَِّجه الشاملة، الغايات هذه
جزءًا تكون أن عن الذاِتيَّة تخرج وال حياة، كلِّ معايري منها تُستََمدُّ التي وهي الوجود، يف
أي يف الحقيقة اسمه يشءٍ إىل نَِصل أن أرْدنَا إذا تَجاُوِزه أو «رْفِعه» من بدَّ ال منها َمحدوًدا
حياة ذلك يف بما يشء كلُّ معه يتالءم أن يجب موضوعي نظام الفهم بهذا فالعقالنية يشء،
عن املسئول هو وحدها الذاتية العقالنية تأكيد أن كما للبقاء، الِفطِريُّ ونُُزوُعِه اإلنسان
والظاهراتية امِلثَاليَّة «الباطن» َفْلَسفات يف وانغالقها الغربية امليتافيزيقية املذاهب َضالل
بعضالوجوه من — انتهت التي الَحْدِسيَّة) الحياة فلسفات إىل (نسبًة والحياِتيَّة والوجودية

الالعقالنية. تربير إىل —
يردُِّد ظلَّ الذي هيَْدجر بفلسفة األفكار هذه تَأَثُِّر مَدى اآلن يرى القارئ أن شكَّ وال
الذَّاتية ميتافيزيقا هي — نيتشه إىل أفالطون من — الغربية امليتافيزيقا أن حياته طوال
شئت إن (راجع معناه يف فكرت وال نفسه الوجود عن أبًدا تسأل ولم طريقها ضلَّت التي

فرانكفورت ص٨٧ األول الجزء الفلسفية، املصطلحات عن كتابه يف أدورنو به رصح الذي هو وهذا 16

١٩٧٣م. زوركامب، املاين، عىل
Adorno, Theodor W., Philosophische Terminologie. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1973,

.Band I, s. 87
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الثقافة، دار القاهرة، نصوصلهيدجر، ثالثة مع الحقيقة، نداء ُمَؤلََّفه السطور هذه لكاتب
١٩٧٦م).

من إليه نظروا أنهم هي والتنوير للعقالنية نقدهم عىل الثانية النقدية واملالحظة
— تصورت التي الغربية الذاتية حول التمركز يف وقعوا وبذلك وحسب، غربي منظور
هي حضارتها وأن العاَلِمي، «التاريخ» هو تاريخها أن — كبري حدٍّ إىل تتصور زالت وما
حسابهم، من الرشق أسقطوا ملا ا حقٍّ موضوِعيِّني كانوا ولو امُلطَلق، والنموذج «الحضارة»
العرص حتى القديمة الرشقية الحضارات منذ أُخرى وبناءاٍت آخر تاريًخا للعقل أن وألدركوا
وتبنَّت الغربية الذاتية العقالنية َفَلك يف الحضارات هذه ُمعَظم دخلت (عندما الحديث
عىل وسيطرة وتَِقِنيَّة وصِفيٍّ علم من عنها نَتَج ما بكلِّ العلمية وأَنَْساقها العقلية مناهجها
لم للعالم القديمة الرشقية الرَُّؤى أو الحضارات هذه موقف أن أخريًا ولعرفوا الطبيعة)،
واسِتْغَاللها فيها والتحكم واألشياء الطبيعة عىل التَّسلُّط موقف هو األحوال من بحاٍل يكن
النهضة عرص منذ الغربي التاريخ يف حدث (كما والسيطرة التَّسلُّط من للَمِزيد كوسائل
الشعوب ونَْهِب واالستعماري ناعي العرصالصِّ بداية منذ وأفظع أوضح وبصورة األوروبية،
والتََّجانُس والتوافق والرعاية التعاطف موقف هو عامٍّ بوجٍه كان بل األخرى)، والحضارات
وراءها للتفكري، أخرى وِبنًى أشكاًال هنالك أن أخريًا لهم َ لتبنيَّ ذلك فعلوا ولو واملحبة،
األقلِّ (عىل عنها َسِمعوا أنهم بدَّ ال لإلنتاج أخرى وأساليب وِبنًى والنَّظر، للحياة أشكال
كله هذا من وامُلِهمُّ اآلسيوي). اإلنتاج نََمط إىل امُلوجزة وإشاَرتِهما وإنجلز ماركس من
يف ووْضِعِه عنهما قالوه ما مراجعة عىل َزنا تَُحفِّ أن بدَّ ال والعقالنية العقل «تاريخية» أن
يف وضعهما عىل أخرى ناحية من تَُحثُّنا كما به، الخاصِّ واالجتماعي التاريخي ياق السِّ
ِره وتطوُّ تكوينه وعوامل وتحوُّالِتِه ظروفه يف يختلفعنه الذي واالجتماعي التاريخي سياقنا
لحظة ر نتصوَّ وال البَبَْغاوات، ترِديَد املفاهيم لتلك نْقَدهم ُد نَُردِّ ال بحيث إلخ، … اعه وِرصَ
والتَّعِميَِة الالعقالنية إىل املستمرَّ وانحراَفُهما الغربي والتنوير العقالنية َضالَل أن واحدة
والعلم والتنوير العقِل يف التَّشكيك إىل بالرضورة يَؤدِّي الالإنسانية يطرة والسَّ األسطورية
وخرَّبَتْها َدتْها هدَّ التي القوى أن كما قليل، ِجدَّ يزال ما كله هذا من حظَّنَا ألن ذلك والتقنية؛
مصالح ولها آخر نوع من قَوى وتَخرِّبُها، ُدَها تَُهدِّ تزْل ولم واإلسالمي العربي تاريخنا يف
امُلتََغلِغل والتَّسلُِّط األشخاص وعبادة الدولة، أو الفرد جانب من امُلطلق (كاالسِتبداِد أخرى
العصور، مرِّ عىل امتة الصَّ امُلستَْسِلَمة قاعدته إىل الظلم هرم ة ِقمَّ من و«نُُظِمنَا» حياتنا يف
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يف أُشدَّها بلغت التي و«الالإنسانية» و«الالعلمية» «الالعقليَّة» ل امُلختلفة األشكال بجانب
عسكرية كانت سواء خاص، واملعارصبوجه الحديث تاريخنا يف الطَّاغية الفرديَّة النُُّظم ظلِّ
حقوًقا لنفسها تَْزعم ُمتخلَِّفة رجعية أو األصولية، أو االشرتاكية أو ِميَّة التََّقدُّ تدَّعي باطشة

الطاهرة). النبويَِّة الشجرة يف ح تَتَمسَّ أو ُمطلقة إلهيَّة
عىل الهجوم تعميم أن — التَّفصيل من املزيد تستحقُّ مسألة وهذه — أخريًا ننَس وال
عن يكشُف كما النازية، الالعقالنية عىل للهجوم خاصٌّ «يهودي» دافع وراءَه العقالنية
واإلسالمي. العربي الوجوِد قلِب يف املغروَسِة ودوَلِتها الصهيونية لالعقالنية ٍد ُمتَعمَّ تجاهٍل
والتنوير والعقالنية والتقنية للعلم الصحيح الفهم إىل نكون ما أَْحَوج أنَّنا والُخالصة
الحرَّة الديمقراطية الحياة إىل حاجتنا الرَّاهنة، والحضارية التاريخية ِمْحنَِتنا ظروف يف
التي — والضمري والفكر العقل محنة ولعلَّ بغريها، كلِّه ذلك من يشء َق يتحقَّ لن التي
لكلِّ رة امُلدمِّ آثاَرها اليوم نعايش التي العربية والكوارث» امِلَحن «أم يف ُصورها أبَشَع بلغت
املفاهيم لتلك واالستخدام الفهم سوء بنا وصل مدى أيِّ إىل تُِريَنَا أن — وأحالمنا وجوِدنَا
تحليًال تحليلها عىل تَُحثُّنا ولَعلَّها شعاراِتَها، تْرِديد عن نتوقَّف لم التي امُلِضيئة واملعاني
بدقِّ نْكتَِفي فال والعقيل، والحضاري التاريخي ِرنا تَطوُّ ِسياِق يف يََضُعَها نقديٍّا اجتماعيٍّا
يُمكن عندئٍذ الزَّائَفِة. األمجاد عىل ًفا وتلهُّ هرة الشُّ وراء وسعيًا ِميَّة للتَّقدُّ ادعاءً لها الطبول

الصحيح. باملعنى نقدية «فلسفتنا» تكون كما ، بحقٍّ وعلميٍّا فلسفيٍّا نقدنا يكون أن
املجتمعات يف االغرتاب لصور النظرية أصحاب نَْقُد السابقة بالنقطة ويرتبط (د)
االغرتاب صور أن إىل باإلشارة السياق هذا يف وأكتفي الغربية. والشمولية الرأسمالية
تكون فقد إليه؛ نقدهم وجهوا الذي النوع نفس من بالرضورة كذلك ليست نعانيها التي
صور أن كما مختلفة، وأسباب أخرى جذور الطويل تاريخه مدى عىل العربي لالغرتاب
اليوميِّ ُخبزنا بمثابة صارت التي — إلخ … واالكتئاب والتعاسة والقهر واإلحباط القمع
يُْرِجعونها التي غري والهيمنة التسلُّط من أخرى ألوان عن نتجت قد تكون ربما — امُلر
كما منها األيدي ِصفر نزل لم (التي والتقنية العلمية والعقالنية الطبيعة عىل السيطرة إىل
الفكر يف وأبعاده مفاهيمه ر وتطوَّ االغرتاب صور نتَتَبَّع أن أبًدا يكفي وال القول). سبق
كانط وحتى االجتماعي والعقد التنوير فالسفة إىل والرومان اليونان عهد منذ الغربي
باِحثينا بعض فعل ما نحو عىل أنفسهم، فرانكفورت مدرسة وفالسفة وماركس وهيجل
االغرتاب نفَحَص أن جميًعا الُهويَّة عىل والِحرص الواجب علينا يُحتِّم وإنما مشكورين،
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إن قلت: إذا أبالغ (وال الحارض اليوم حتى الخاص وتاريخنا ثقافتنا يف املختلفة وُصَوَره
والحضارة الرَّافدين وادي وحضارة القديمة املرصية الحضارة منذ موجودة الصور هذه
عندي شكَّ وال واآلن)، هنا واغرتاِبنا ُغربَتِنا يف ُمختلفة بأشكاٍل نفسها وتكرِّر الكنعانية،
وأَدِبنَا وبحوثنا فكِرنَا يف كبري حدٍّ إىل ُمْفتََقًدا يزل لم واالجتماعي التاريخي النقد هذا أن
أصيلة بصورة له التصدِّي عىل القدرة يملك من وأَُدبائنا ومفكِّرينا ُعلمائنا من وأنَّ الحديث،
الجاهزة امَلذَْهبيَّة القوالب إىل الهروب أو النقِديَّنْي، غرِي ديد والرتَّ النقِل عىل االقتصار من بدًال
يَتَنَكَُّب الذي الطَّنَان الصاِرِخ والبالغي األيديولوجي «الخطاب» إىل اللجوء أو تَمِحيٍص، بغري

جميًعا. والنقد العلم ُسبََل
«اليوُطوبية» النظرة تلك النقدية للنظريِة ه تُوجَّ أن يُمكن التي االنتقادات ُجملة ومن (ه)
َسْوءَاته بكلِّ مويل والشُّ الصناعي املجتمع عن البديلة «املثالية» باملجتمعات امُلرتبطة
والثوري الِجذري التغيري رضورة عىل مستمرَّة بصفة ون يُلِحُّ النظرية ففالسفة ومظامله،
شبه وأحالم الخالص، عن غامضة أفكار عىل اعتماًدا فيه، القائمة لألوضاع الشامل
ماركوز مثل — بعضهم أن صحيح مًعا. واملمكن الواقع عن غريبة هي ما بقدر مستحيلة
وهوركهيمر وبعدها)17 ص٦٧ ١٩٧٣م، فرانكفورت، والتَّمرُّد، امُلضادَّة الثورة عن كتابه (يف
أحالمهم ُخطوط وا ُ َقرصَّ قد — النقدية) النظرية عن الذِّْكر السابق لكتابه مقدمته (يف
الظروف ِ تغريُّ وبعد السبعينيات، يف الطُّالب ثورة به ُمِنيَت الذي الفشل بعَد اليوطوبية
جديد، إنساني بمجتمع حلمهم عن يتخلَّْوا لم ولكنَّهم واالجتماعية، والسياسية التاريخية
ما بقدر تَفاُؤلِهم عن الحقيقة يف هذا يعربِّ وال واالغرتاب. والقهر القمع من ُمربَّأٍ وُمستْقبَل
ووجودية جديدة رومانتيكية عنارص تكوينه يف لت تدخَّ عميق، حضاري تََشاُؤم عن يعربِّ
قبالية وصوفية هيجلية مثالية أخرى عنارص عن فضًال الحياة) فلسفة إىل (نسبًة وحيوية
النهائي التَّدمري اشرتطوا قد النظرية فالسفة وكأن اليهودية). الصوفية الكتابات إىل (نسبًة
املجتمع سطور عليها ستُْكتَب التي البيضاء» «الصفحة ظهور قبل القائم الصناعي للعالم

الجديد. اإلنساني

Counterrevolution and Revolt. عنوان: تحت بوسطن يف باإلنجليزية مرة ألول الكتاب ظهر 17

.Boston, 1972
Konterrevolution und Revolte. Frank- نفسه: العنوان تحت األملانية إىل التايل العام يف تُْرِجَم ثم

.furt/M., 1973, s. 67 ff
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«غري البديلة املجتمعات عن محدَّدة رات تصوُّ تقديم عن َعَجزوا أنهم هذا عىل والدليل
البرش وحاجات والعلمية الفكرية ومناهجها وفلسفتها ومؤسساتها نُُظمها عن أو املغرتبة»
أو الت تأمُّ مجرََّد ونقيِضِه املوضوع عن الجدليَّة التهم تأمُّ بقيت ولذلك فيها؛ «الحقيقية»
وِقيَُمهما وُمثُلُهما التنوير» و«جدل السلبي» «الجدل معايري ظلَّت كما غامضة، تمِنيَّات
ر يصوِّ «ماركوز» طرحه الذي اليوتوبي املرشوع أن ومع محددة. غري غامضة كذلك
بحساسية يتمتع ُمبدع إلنسان جديًدا ونموذًجا والبُؤس، والقمع القهر من خاليًا مجتمًعا
تحقيق علَّق فقد ق، الخالَّ اللعب إىل أقرب عمًال ويعمل جديدة، لحاجات ويتطلَّع جديدة،
الفئات أكتاف عىل مسئوليته ووضع القائم، املجتمع عىل الِجذرية بالثورة املرشوع هذا
ولم ال، الفعَّ الحقيقي باملعنى الواعية الثورية الفئات دون وامُلضطهدة وامَلنبوذة الهامشية
وال الشيوعي، املجتمع بقيام ماركس ربََطها التي اليوتوبية رات التصوُّ عن النهاية يف يخرج

امُلمكن. عن بُْعَدها الواقع عن البعيدة األحالم»18 «أرض عن
املفهوم نقد يف فرانكفورت مدرسة فالسفة بفضل اإلشادة من بدَّ فال ذلك ومع (و)
تماَم ومستقلٌّ القيم من ُمتَحرٌِّر العلم أن أصحابه يتصور الذي وهو العلم، عن الزائف
واأليديولوجية، واالقتصادية والسياسية االجتماعية واملصالح االهتمامات عن االستقالِل
من كبري عدد عىل « عاِجيٍّ «بُرج يف العلم يَضع الذي ر التصوُّ عىل الشديد هجومهم أثَّر وقد
نشاطهم عىل تؤثر التي واملصالح والدوافع العوامل أهمية إىل ونبََّههم ني، امُلختصِّ العلماء
من كثري يف — تُشارك كما النظر، ووجهات واملشكالت للموضوعات واختيارهم البَحثيِّ
إدراك عىل أخرى ناحية من العلم ملفهوم ُه امُلوجَّ النقد ساعد وقد تحديدها، يف — األحيان
واملواقف السياسية القرارات من كثري وراء تكمن التي التكنوقراطية» «األيديولوجيا أهمية
بأنها ُمتَذَرَِّعة الحديثة، الصناعية املجتمعات يف املصلحة ذات القوى تتخذها التي األخالقية

التقنية. والخربة العلمية املعرفة تَُحتُِّمها «موضوعية» قرارات
نحو العاِلم واِجب فمن للعلم، االجتماعية املسئولية تأكيد السابقة بالنقطة ويرتبط (ز)
أُُسِسها وتربير العلمية معارفه تكوين يف تفكريَه يَقِرَن أن ٍة بعامَّ البرشي واملجتمع مجتََمِعه
وال املجتمع. عىل تؤثر أن يمكن التي ونتائجها قيمتها يف بالتفكري واملوضوعية املنطقية

املثالية املدن أو اليوطوبيات بعض فيه تناول محمود، نجيب زكي الجليل ألستاذنا مشهور كتاب عنوان 18

ولز) ج. وه. مورس ووليم بتلر وصمويل مور (لتوماس الحديث العرص إىل النهضة عرص منذ الفاضلة
١٩٧٧م. مارس ،٣١٧ العدد الهالل، كتاب الهالل، دار القاهرة،
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نتائجها يتدبَّروا أن عليهم ينبغي بل املعرفة، إنتاج عىل َجهدهم العلماء يَِقَف أن يجوز
يَّتهم حرِّ تُكبِّل التي واملعنوية املادية والضغوط القيود من الرغم عىل ضمائرهم، من بَوْحي
عىل امُلتَعذِّر من كان وإذا العام، الرأي عىل وإعالنها األخالقية القرارات اتَّخاذ عن وتُعوقهم
وعٍي عىل يكون أن من أقلَّ فال وكشوفه، بحوثه عىل امُلرتتِّبة النتائج جميع يُقدِّر أن العالم
الَعاِلِم شجاعة بكلِّ يحميها، وأن اآلخرين وعَي إليها يُنَبِّه وأن وامُلمِكنَة، املبارشة بتأثرياتها
جانب من أو السلطة ِقبَل من واالستغالل االستخدام سوء عواقِب من ، األخالقيِّ والتزاِمه

طاقته. قدِر وعىل َجهده بقدر وذلك ثمن، بأيِّ والربح التجارة مؤسسات
عىل كبريًا تأثريًا أثَّروا قد أنهم النقدية النظرية لفالسفة تُْحَسب التي األفضال ومن (ح)

أزمتها. من والخروج تجديدها ومحاوالت املاركسية حول الدائر الجدل
واتَّهموهم عليهم، الهجوم يف اشتدُّوا قد الحرفيُّون أو التقليديُّون املاركسيون كان وإذا
فإن ماركس، ألعمال التجزيئية والنظرة الحضاري والتشاؤم «الربجوازية» الذاتية باملثالية
واإلنسانية الفلسفية ماركس أفكار إىل األنظار هوا وجَّ قد بأنهم القول يقتضينا اإلنصاف
للمجتمع ونقدهم تحليلهم يف عليها واعتمدوا تقدم)، كما واالغرتاب التََّشيُّؤ مقولة (وبخاصة
جدَّدوا كما ألعماله، واألُحادي االقتصادي بالتفسري يْكتَُفوا ولم والصناعي، الرأسمايل
التقليدي غري فهمهم من يكن مهما فيها، الكامنة النقدية الطاقات عن وكشفوا املاركسية
والدول للمجتمعات األخرية الزلزلة عارص الذي القارئ أن يف شك وال األساسية، ملقوالتها
لفالسفة كان إن سيتساءل صورة، أبَْشع عىل فيها ُطبَِّق الذي املاركيس وللنموذج االشرتاكية
كان أم داخلها من وتخريبها املاركسية أزمة تصعيد يف مبارش غري دوٌر النقدية النظرية
لكي قة وخالَّ حرَّة إنسانية صورة يف وبعثها تجديدها محاوالت يف املشاركة فضل لهم

الرأسمايل؟ الغول أماَم تَصمد
والتقدُّم والرخاء الرفاهية مجتمع نقد يف النقدية النظرية بمآثر اإلشادة وينبغي (ط)
العالم يف حتى — الناس كان وإذا امُلْزِريَة. الالإنسانية وأوضاعه َعْوَراته وتعِريَِة املزعوم،
والحاجات، األذواق تشكيل عىل واإلعالم الدِّعاية أجهزة تأثري من يَْشُكون — النَّامي أو الثالث
رون يتذَمَّ كانوا وإذا نهار، ليَل واإلرسال البثِّ مع متجدِّد بوقود االستهالك سعار وتغذية
وإذا للبيئة، واملَلوِّثة رة املدمِّ آلثاِرِه اعتبار دون اإلنتاجية للقدرات األعمى التصعيد من
مدِّ يف ثَمَّ ومن الشامل، الدَّمار أسلحة ُصنع يف العلمية املعرفة استخدام سوء كان
وامُلستََغلِّني ِرين وامُلسخَّ امُلضَطَهدين ملاليني املعيشية الظروف وتردِّي الشاملة، السيطرة
الشعور وخلِق الَوْعِي لتَْزييِف الُجهنَّمية واملحاوالت والصناعية، الرأسمالية العالقات ظلِّ يف
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أقدام تحت امُلبِدعة الطاقات واختناق الناس، من املاليني لدى والسعادة بالحرية الوهمي
اإلنسانية ُمثُِلِه وانعدام «املتقدِّم» العالم ونفاق وامَلبَاِحِثيَّة، واإلدارية البريوقراطية األجهزة
غريها وكثري كلها هذه كانت إذا «امُلتََخلِّف»؛ العالم مع تعاُمِله يف املزعومة الحضارية وِقيَِمِه
كبري قدر إشاعة يف النقدية النظرية بفضل نعِرتَف أن بدَّ فال يوم، كلِّ حديَث أصبحت قد
يكون هذا وليت الدويل. املستوى عىل العام الرأي أوساط يف والثوري النقدي الوعي هذا من
املفاهيم هذه مراجعة إىل والعقالنية واملوضوعية العلمية ُدعاة من عندنا للكثريين حافًزا
الحضاري سياقها يف وضعها إىل — القول سبق كما — يدفعهم وأن نقدية، مراجعة كلها

عنه. ُمختَِلف وحضاري تاريخي سياق عىل فرضها يحاِولوا أن قبل واالجتماعي
مناقشاتهم يُِديرون فالسفتها أن يُالحظ أن النقدية النظرية ناقد يفوت وال (ي)
هذه وتتجىلَّ القاطع، والجزم التعميم يف اإلرساف عليها يغلب بطريقة أفكارهم ُمون ويقدِّ
اسمها تحت يُْدِرجون التي «الوضعية» عىل هجومهم يف املثال سبيل عىل الخطرية النزعة
والعقالنية والتحليلية املنطقية أو الجديدة (كالوضعية التَّبايُن شديدة فلسفية اتجاهات
املعرفة ُخلوِّ عن الخاطئة للفكرة املرشوع نقدهم يف أيًضا وتَظهر والرباجماتية)، النقدية
نفسه، العلمي التفكري يف كامن معيار الِقيَِميَِّة النظرة من التَّحرُّر أن نَاِسني القيمة، من
تحليل أثناء دق الصِّ أو الحقيقة عن امُلَحايد البحث منطُق يقتَِضيه أسايسٌّ َمْطَلب وأنه
الفكرة لتلك نقدهم يف ون محقُّ أنهم ومع العلمية. والقضايا املعارف وتربير الظواهر
ذاِتَها) املعرفية للعملية بالنسبة ال العلمية املعرفة عىل املرتتبة للنتائج (بالنسبة الفاسدة
األحيان من كثري يف يُوِحي عنها حديثهم فإن والسيايس، االجتماعي التحليل ضوء عىل
يخلطون وأنهم والسياسية، االجتماعية الجدلية النظرة لحساب باملوضوعية ون يُضحُّ بأنهم
للمنطق نقدهم يف أيًضا ع امُلترسِّ التَّعميم تأثري نلَمس أن ويُمِكنُنا باأليديولوجي. العلمي
والتطبيقية، الطبيعية العلوم يف السائدة التفكري وملناهج والحديث، القديم االسِتنْبَاِطي
َقبَضة إحكام يف التِّقنيَّة والخربات العلمية املعارف استخدام سوء مسئولية تتحمل وكأنها
وقد طبيَعِتِهما. يف كامنان عنرصان والتَّسلُّط القمع كأنَّ أو امُلعاِرص، اإلنسان عىل الَقهر
الواحد، البُعد ذي اإلنسان عن املعروف كتابه يف سيما (ال خاص بوجه «ماركوز» بالغ
هذه أمثال يف ص٩٢) الثاني، الجزء واملجتمع، الحضارة عن كتابه ويف وبعدها، ص٢٥
الثاني الجيل ُمَمثِّيل بعض جعل ا ممَّ بأرسه؛ «املتقدم» االجتماعي النظام عىل التَّعِميمات
شديدة انتقادات إليه ُهون يوجِّ — وتالميذه هابرماس مثل — النقدية النظرية لفالسفة
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طرحها التي البدائل عىل قاسية حملة ويَحملون ماركوز)،19 عىل ردود امُلشرتك كتابهم (يف
يف آماله تُعلِّق بدائل وهي الصناعي، املجتمع عن رسمها التي املطلقة السلبية للصورة
والفنانني واملنبوذين امُلضَطهِدين من «الهامشية» والجماعات األفراد والخالصعىل التحرُّر

والرَّافضني. ني وامُلحتجِّ ِدين املرشَّ
الثمانينات، بداية مع فرانكفورت مدرسة من األول الجيل أبناء تشتََّت فقد وأخريًا (ك)
امُلتمرِّدين، الطالب حركة عنهم ت وانفضَّ ملموس، علمي أثر بغري الثورية أفكارهم وبقيت
األمور زمام عىل والبريوقراطية البوليسية قبضتها الليربالية الرأسمالية الدولة وأحكمت
املدرسة ُروَّاد رأسه وعىل — كلَّه الجديد اليسار تُطارد وراحت القائمة، األوضاع لتَثبيت
للغرب! املسيحي اث الرتُّ وتدمري واإلرهاب، الفوىض نريان بإشعال وتتَّهمهم — وتالميذهم
نسَجها التي بالخيوط ُمْمِسكني ُمَمثِّلوه يزال ما الذي التايل الجيل يف حيَّة ظلَّت املدرسة ولكن
ُمتمسكني النقدية، نظريتها وبْلَوَرة الثوري النقدي تراثها ُمواصلة عىل عاكفني الرُّواد،
بني والتضامن والتفاهم واالستنارة، والعقل الحرية يسوده جديد إنساني واقع يف باألمل
روَّاد َلِقيَه الذي املصري كان وإذا الوعي. وتزييف والظلم والقهر القمع منه ويختفي البرش،
جهود استمرار فإن واألدب،20 الفن يف التعبريية الحركة بمصري كبرٍي حدٍّ إىل شبيًها املدرسة
نيجت)، وأوسكار هابرماس يورجن رأسهم (وعىل النقديِّني املنظِّرين من الحارض الجيل
معظم إىل أعمالهم وترجمة واالجتماعي، الفلسفي البحث دوائر يف بهم االهتمام وتزايد
املتواضع التمهيد هذا يساعد أن يف السطور هذه كاتب أمل من كذلك يُقوِّي الحية، اللغات
بتغيري ل يُعجِّ أن ذلك لعل منهم؛ والثوري) (العلمي النقدي التفكري وتعلم دراستهم عىل

عنه. واغرتابنا عنا اغرتابه من ويُنقذنا الجامد، الرَّاكد واقعنا

مع ١٩٨٠م سنة يف ذلك بعد ت ونُِرشَ هابرماس َكتَبها ُمقدِّمة مع ١٩٦٨م سنة يف الكتاب هذا ظهر 19

وسياسية. فلسفية شخصيات لكتاِبه الثانية الطبعة يف نفسه للُمؤلف أخرى مقاالٍت
Hebermas, Jürgen: Philosophisch-Politische Profile. Frankfurt/M., 1980 (darin u.a.

.Beiträge zu Marcuse: Einleitung zu dem Band Antworten auf Herber Marcuse)
الزاحفة، النازية الجحافل سنابك تحت ُسِحَقت ثم األوىل، العاملية الحرب بعد التعبريية الحركة ازدهرت 20
أصحابها واختنق أصداؤها تبدَّدت أن تلبث لم واالضطهاد والظلم الحرب ضد نبيلة رصخة وكانت
واملرسح، والقصة الشعر يف احتجاج رصخة التعبريية: السطور: هذه لكاتب راجع املوت. أو بالصمت
الهيئة القاهرة، التعبريي، املرسح كتابه: وكذلك ١٩٧١م، الثقافية، املكتبة للكتاب، العامة الهيئة القاهرة،

١٩٨٤م. للكتاب، العامة
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الثاني القسم

النظرية فالسفة تعريفبأهمِّ
عليها رين املَُؤثِّ وبعضاألعالم

(١٨٩٥–١٩٧٣م) Horkheimer, Maxماكس هوركهيمر، (1)

وروادها فرانكفورت» «مدرسة ل النقدية النظرية يس ُمؤسِّ وأحد اجتماع وعالم فيلسوف
األول. الجيل من

حصل التي فرانكفورت جامعة يف ودرس ١٨٩٥م، سنة أشتوتجارت مدينة يف ُولَِد
١٩٢٥م، سنة الجامعي للتدريس املؤهلة الدكتوراه وعىل ١٩٢٢م، سنة الدكتوراه عىل منها
أستاذ ووظيفة ١٩٣٠م، إىل ١٩٢٦م من االجتماعية للفلسفة ُمدرِّس وظيفة يف بها َ وُعنيِّ
االجتماعي» للبحث فرانكفورت «معهد إدارة ١٩٣٠م سنة توىلَّ ١٩٣٣م. إىل ١٩٣٠م من
عىل وأرشف االجتماعي» البحث «مجلة مجلته َس أسَّ كما النظرية، ُمَمثِّيل ضمَّ الذي
سويرسا إىل هاجر ١٩٤٠م. سنة يف الظهور عن فها توقُّ حتى ١٩٣٠م سنة من تحريرها
السلطة مقاليد عىل النازيني استيالء بعد ١٩٣٤م سنة األمريكية املتحدة الواليات إىل ومنها
مع نيويورك بمدينة كولومبيا جامعة يف االجتماعي البحث معهد أقام وهناك أملانيا، يف
ُعمره صديق مثل به، لِحُقوا أو معه هاجروا الذين فرانكفورت» «مدرسة أعضاء بعض
الذِّْكر السابق املعهد بحوث يف معه واشرتك به اسمه ارتبط الذي أدورنو» «تيودور
جامعة إىل رجع التنوير». «جدل وهو النقدية النظرية عن معربِّ ِكتاب أهم تأليف ويف
كما ١٩٥٨م، سنة حتى عليه واإلرشاف املعهد تأسيس وأعاد ١٩٤٩م، سنة فرانكفورت
أدورنو فَخَلَفه التقاعد إىل أُِحيل ثم ١٩٥٣م، إىل ١٩٥١م من الجامعة مدير منصب توىلَّ
من شيكاغو بجامعة زائًرا أستاذًا للعمل األمريكية املتحدة للواليات ورجع املعهد، إدارة يف
١٩٥٣م، سنة «جوته» بميدالية فرانكفورت مدينة َكرََّمتْه ١٩٥٩م. سنة إىل ١٩٥٤م سنة
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ومنحته ١٩٧٠م، سنة املواطن ميدالية — رأسه مسقط — أشتوتجارت مدينة أهدته كما
سنة نورمربج مدينة يف املوت ه َحَرضَ أْن إىل ١٩٧١م، سنة ليسينج جائزة هامبورج مدينة

١٩٧٣م.
ملعهد رئاسته بجانب االجتماعي النقدي وتنظريه بفلسفته هوركهيمر ُعِرَف
االجتماعي) للبحث الدويل باملعهد بعد فيما ي ُسمِّ (الذي الذكر السابق فرانكفورت
لها كان التي وكتاباته تفكريه ر تطوُّ عن بالحديث ونبدأ ١٩٥٨م. عام إىل ١٩٣٠م عام من
والطُّالب الشباب أوساط يف وبخاصة الستينيات، يف الجديد اليسار حركة عىل ملحوظ تأثري
األعمال أصحاب من يهودي ألٍب ُولَِد فقد األمريكية، املتحدة والواليات الغربية أوروبا يف
املجتمع نقد يف وتوظيفها بالثقافة االهتمام إىل الباكر شبابه منذ اتَّجه ولكنه األثرياء،
للدكتوراه رسالته يف النقدي اتجاهه ظهر وقد فيه، نشأ الذي والرأسمايل الربجوازي
فلسفته بني الوصل حلقة بوصفه لكانط، الحكم َمَلكة نقد كتاب عن وضعها التي
التزامه بدأ كما أشتوتجارت)، مدينة يف ١٩٢٥م سنة ت (نُِرشَ العملية وفلسفته النظرية
الذي بولوك» «فريدريش عمره بصديق عالقته وتَوثَّقت طالبًا كان أن منذ باملاركسية
االقتصاد ميدان يف مجلته يف نرشها التي ببحوثه وتميََّز «املعهد»، أعضاء أنشط من كان
«املدرسة» أعضاء بني من الوحيد كان «بولوك» بأن القول من هنا بدَّ وال السيايس،
وعىل — أعضائها سائر وإن بحوثه، يف التقليدية املاركسية بأصول تقيُِّده يف و«النظرية»
التقليدية والعنارص األصول هذه لديهم تَربُز لم — وأدورنو نفسه هوركهيمر رأسهم
وحتمية االقتصادية والحتمية والفوقية، التحتية والبنية والجدلية، التاريخية (املادية
التغيري وإحداث قيادة يف الربوليتاريا أو العاملة الطبقة ودور الطبقي، والرصاع التقدُّم،
مفهومها عن مختلف وبمفهوم عامة بطريقة جميًعا استخدموها إذ الثوري) االجتماعي
ماركسيتهم فإن ماركسيون، بأنهم يُوَصفوا أن عىل حرصهم من الرغم وعىل الحريف.
— املنهجية والطاقة التنويري املضمون بغرِي املاركسية من تحتفظ تََكْد لم «الجديدة»
عن بعيًدا وعمليٍّا علميٍّا تحليًال السائد االجتماعي الواقع تحليل عىل — الَجَدليَّة النَّقدية
االجتماعية والفلسفات املثالية املذاهب عليه سارت الذي املجرَّد والفكري النظري التحليل
وكأنها البرشية للعالقات نظرته يف الِعْلِميَّة ِعي يدَّ الذي «الوضعي» التحليل وعن التقليدية،
يف بُعدها والقياس، للتحكم خاضعة وطبيعية موضوعية ظواهر أو أشياء بني عالقات
الحزبي النشاط إزاء ظها وتحفُّ العملية، السياسية املمارسة يف االنخراط عن نفسه الوقت
األحزاب من ويأسهم العرشينيات، يف األملانية الشيوعية الثورة فشل بعد سيما (ال املحدد
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واكتشافهم الحاكمة، الربجوازية السلطة مع تواطأت أو تهاونت التي األوروبية االشرتاكية
عىل املشهورة التصفيات بعد الشيوعية وتجربتها الرُّوسية أكتوبر ثورة تعثُّر النهاية يف

والحزب). الدولة وشمولية بالبريوقراطية واختناقها استالني، عهد
تيودور صديقه كتابات يميِّز كما هوركهيمر، كتابات يميِّز آخر عامل سبق ملا يَُضاف
وتغلب الفنية الحساسية فيها تَِرسي النقدية واالجتماعية الفلسفية الكتابات فهذه أدورنو،
أنه هذا عىل يدلُّ وموضوعيَّته، العالم عقالنية من أكثر األديب وضمري الفنان روح عليها
أو ذلك بعد تأثََّر وأنه شبابه، يف قرأه الذي شوبنهاور بتشاُؤم ُمتأثًرا حياته طوال ظلَّ
مثل إنسانيُّون، أو جماليُّون أو ذاتيُّون بأنهم وصُفهم يمكن فالسفة من األقلِّ عىل اقرتب
بالواليات املهجر إىل طريقه يف باريس يف به التقى (الذي وبرجسون وفرويد ودلتاي نيتشه
فضًال بحوثه)، أفضل من يَُعد عنده الزمان ميتافيزيقا عن بحثًا وكتب األمريكية، املتحدة
الِحَكم ألسلوب ة الهامَّ كتاباته بعض يف وإيثاره و«النََّسقيَّة»، «املذهبية» من نفوره عن
زيوريخ يف ١٩٣٤م عام ها نَرشَ التي أملانيا عن مالحظاته يف يتجىلَّ الذي امُلوَجَزة الت والتأمُّ
ويضيف فيها ع يتوسَّ أن قبل ريجبيوس، هينريش هو ُمستعار باسٍم «الفجر» عنوان تحَت
يف ت (نُِرشَ و١٩٦٩م ١٩٥٠م عامي: بني عاشها التي السنوات عن أخرى مالحظات إليها
١٩٧٩م سنة نيويورك يف الكاملة اإلنجليزية ترجمتها وظهرت ١٩٧٤م سنة فرانكفورت
إنه يَُقال التي الروايات سلسلة عن النظر غضِّ مع هذا وكل وتدهور)، فجر عنوان تحت
تحت موته بعد ت نُِرشَ التي واليوميَّات األَقاِصيص وعن أبًدا، النور تََر ولم شبابه يف كتَبَها

١٩٧٤م). سنة ت (نُِرشَ املراهقة» فرتة «من عنوان
فرانكفورت معهد تأسيس يف فعالة مشاركة — القول سبق كما — هوركهيمر شارك
مجلته عىل واإلرشاف إدارته تولِّيه بجانب عنه، ة املعربِّ النقدية والنظرية االجتماعي للبحث
رايموند (مثل البارزين الباحثني من غريهم ودراسات أعضائه دراسات نرش تابعت التي
وهربرت بولوك وفريدريش كرينيك وإرنست وأدورنو بنيامني وفالرت فروم وإريش آرون
هو أمرهما بداية يف واملجلَّة املعهد من الهدف كان وقد إلخ)، … لوفنتال وليو ماركوز
عىل القائم النقدي االجتماعي والتحليل األملانية العمالية الحركة تاريخ بدراسة االهتمام
أهمها ومن لوكاتش، جورج بكتابات — خاص بوجه — واملتأثر عامة ماركسية أسس
الرأسمايل واإلنتاج والفلسفة املاركسية عن كورش كارل وكتابات الطبقي، والوعي التاريخ
بناء نحو املعهد أعضاء ه توجُّ ازداد العرشينيات أواخر ومع السلبية. وعالقاته وظروفه
هذا واقرتن عامًة، الرأسمالية للثقافة النقدية نظريَّتهم وتأسيس االجتماعية فلسفتهم
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ظهر التي الثورية واملمارسة العملية السياسة يف االنخراط من ظهم تحفُّ بتزايد االتجاه
ذلك. إىل اإلشارة سبقت كما وفشلها تخبُّطها لهم

ُجِمَعت (وقد املعهد بمجلة مقاالته سلسلة نرش يف ١٩٣٠م سنة هوركهايمر بدأ
النقدية، النظرية عنوان تحت بنرشها شميت ألفرد األستاذ وقام مجلدين، يف ذلك بعد
اإلنجليزية ترجمتها صدرت كما ١٩٦٨م، عام فرانكفورت يف فيرش النارش لدى وظهرت
متفرِّقة موضوعات املقاالت هذه وتناولت ١٩٧٢م)، عام نيويورك يف هريدر النارش لدى
الخطُّ وبِقي املنطقية، والوضعية الجماهريية والثقافة الجدلية واملادية والعائلة كالسلطة
(املنظومة األيديولوجية نقد بوصفها النقدية النظرية تحديد هو يَنْتَِظُمها الذي الفكري
أربع نرش ثم حر، وإنساني عقالني مجتمع سبيل يف سلبها، أو ونِفيها السائدة الفكرية)
(ُجِمَعت النقدية والنظرية التقليدية النظرية عنوان تحت ١٩٣٧م سنة يف أخرى مقاالت
يستكمل أن الكتاب هذا يف هوركهيمر استطاع وقد ١٩٧٠م)، سنة فرانكفورت يف وصدرت
الفلسفة يف بُِذَلت التي املحاوالت بني لة ُمَفصَّ مقارنة يعقد وأن الخصب، النقدي منهجه بناء
وبني لية، التأمُّ النظرية امليتافيزيقية األنَْساق أو األنظمة خالل من الواقع لتفسري الحديثة
االجتماعي للواقع النفي أو السلب موقف تتَّخذ التي النقدية» «النظرية ل النقدي املرشوع
لم التي «الحقيقية» حاجاتهم وعن «الَخفيَّة» الناس أشواق عن التعبري وتُحاول السائد،
األساسية لوكاتش بأفكار التأثُّر ظاهرة بنغمة — هوركهيمر ويؤكد ُق. التَّحقُّ لها يُْكتَب
الفكر يف التقليدية النظريات انفصال أن — الطبقي والوعي التاريخ عن الشهري كتابه يف
يف الحديث الفكر سقوط وأن للعيان، واضح أمر املادي الواقع عن والفلسفة والعلم
القهر أشكال مع التواطؤ ُصور من صورة الحقيقة يف هو الذات خداع من النوع هذا
الفرتة هذه يف اقتنع أنه والظَّاهر االجتماعية. واملؤسسات األنظمة تمارسها التي والقمع
للوعي التاريخي» «الحامل اعتبارها املمكن من يَُعد لم (الربوليتاريا) العاملة الطبقة بأن
عىل الطبقة هذه قدرة من يئس وأنه اإلنتاجية، العملية يف دورها ملجرد والثوري التقدُّمي
التي النازية الرببرية زحف ِحيَال عجزها َ تبنيَّ أن بعد الِجذري، االجتماعي التَّغيري إحداث
انِحَصار بداية أن أيًضا والظاهر السلطة، زمام عىل وقبضت األملاني املجتمع اكتسحت
نماذج عن والكشف الفاسدة، االجتماعية «الرشوط» تَْعِريَة يف النقدية النظرية جهود
يف أيًضا بدأ قد التسلطية، الشمولية األنظمة ظلِّ يف الزائف والجماعي الفردي الوعي
واملدرسة فرانكفورت معهد أعضاء معظم مع — هوركهيمر فيها أدرك التي الفرتة هذه
والسعادة. والعقل الحرية تحقيق عىل القادر البرشي العنرص غياب — االجتماعية النقدية
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تتحول — التقليدية للنظريات «السالب» باتِّجاهها — النقدية النظرية نجد هكذا
تعبري حدِّ عىل — االجتماعي بالتغيري التزامها يَنبُع جديدة، تنوير حركة إىل بالتدريج
الوقت يف تذَكِّرنا كما إليها، معرفية إضافة مجرد وليس نفسها طبيعتها من — هوركهيمر
القضاء يف ال فعَّ بدور وتُشارك السائد الظلم تُقاوم دائًما كانت التنوير حركات بأن نفسه
أدورنو صديقه مع هوركهيمر اشرتك الذي التنوير» «جدل كتاب يف هذا تمثَّل وقد عليه.
ألول ظهر (وقد نيويورك، يف مهجرهما يف أمضياها التي األربعينيات فرتة أثناء تأليفه يف
الجديد مقره يف االجتماعي البحث معهد عن ١٩٤٤م سنة فلسفية شذرات بعنوان مرة
١٩٤٧م، سنة أمسرتدام يف السابق بالعنوان وصدوره مراجعته قبل األخرية املدينة بهذه

١٩٧٢م). سنة لإلنجليزية ترجمته ثم
كما بحتميَّتِه املاركسية تؤمن الذي التاريخي م التقدُّ مفهوم الكتاب هذا ينتقد
املتزايدة «العقلنة» أن إىل املؤلفان يذهب ففيه عليه؛ نفسه التنوير مفهوم ينطوي
أفضت بحيث الفرد، استقالل تناقص إىل أدَّت قد الحديث العرص يف االجتماعية للعالقات
تعدُّ التي — الرأسمالية وجعلت الساميَّة، ومعاداة الشمولية النزعة فظائع إىل النهاية يف
يف َد تجسَّ الذي امُلخيف الواقع إىل املعروفة التنوير ُمثُل ل تحوِّ — تطورها ذروة النازية

االعتقال. معسكرات
عىل يقوم وتحريري، تنويري فاألول للعقل؛ نََمطنْي بني هنا النقدية النظرية ُق وتُفرِّ
أما والسالم. واإلخاء والسعادة والحرية العدالة يف وُمثُلها وِقيَمها الفرنسية الثورة أفكار
الفيلسوف من األداتي» «العقل ب تسميتَه املؤلفان أخذ وقد األول، نقيُض فهو الثاني
يف الشمويل والتسلط السيطرة أهداف لتحقيق يُستغل أنه وزَعَما فيرب، ماكس االجتماعي
عىل األضواء التنوير» «جدل ويُلِقي امُلتحكمة، السلطة لصالح وعيه واحتواء الفرد استعباد
الحديثة واإلدارة الصناعة يف السائد والتَِّقني العقيل التفكري يف امُلتَمثِّل «األداتي» العقل هذا
— التنوير تََدْهَور أْن النتيجة كانت وقد والتحرُّر. التحرير ال والتسلُّط السيطرة يخدم بما
منه تَْغَرتف َمسموًما نَبًْعا وأصبح — الغربي والعلمي العقيل الرتاث يف املعروف بمعناه
أداة إىل — خاص بوجه الوضعي التفكري يف — العقل ل وتحوِّ واالستعباد، التحكُّم إرادة

واإلنسان. الطبيعة عىل الكلية للسيطرة
النََّزعات عنها تولَّدت التي انهياره بذور فيه تكمن كانت «األداتي» العقل أن بَيَْد
هذه تأِت ولم الرببرية. إىل وانتهى نفسه التنوير دمر وبذلك واالستبدادية، الشمولية
نفسه، العقل من جاءت بل خارجية، قوى من وال اإلنسانية، الحضارة أعداء من الرببرية

45



فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية

عقلية، ال اتجاهات وليدَة امُلْختلفة النظم يف والتسلطية الشمولية النزعة تكن لم ثَمَّ ومن
أرسطو منطِق ويف األسطوري العرص يف بجذوره الضارب «التنوير» عن نشأت وإنما
يف كامنة وأداتية شكلية ألصول النهائية النتيجة إال تكن لم بحيث ديكارت، وذاتيَّة
عليها، سيطرتها لتُحِكم منفصلة وذرَّاٍت موضوعات إىل الطبيعة فتَّتَت التي عقالنيته
والبريوقراطية اإلدارية ومؤسساتها يَّة الكمِّ ملقاييسها وأخَضَعتْه الفرد عالم يف وتحكَّمت
الرأسمالية عمر من أطول عمرها فإن ولذلك الجماهريية؛ ثقافتها وتصنيع دعايتها وأجهزة

التسلُّطيَّة. النظم وسائر
لسان عىل — األداتي والعقل للتنوير هة املوجَّ االتهامات هذه أن الواضح من
الفاسدة التَِّقنية لتطبيقاته ه توجَّ أن ينبغي كان — وماركوز وأدورنو هوركيهمر
مع يتفق بما األداتي العقل توجيه يُعاد أن ع امُلتوقَّ وكان اإلنسانية. غري وممارساته
إىل األداتي للعقل نقِدهم يف َمَضوا النقدية النظرية أصحاب ولكن التَّحرُّري، العقل أهداف
وبأهدافها بنفسها استَقلَّت هائلة وتقنية وعلمية فكرية عملية صورة يف دوه وجسَّ النهاية،
رأيهم يف العقل أتمَّ بذلك واإلنسان. الطبيعة عىل الشامل والتسلُّط السيطرة يف تصبُّ التي
صورة يف له تمثلت قاهرة، عقلية ال قوى مواجهة يف وحيًدا الفرد وأصبح نفسه، تصفية
األداتية للعقالنية السلبية الجوانب تزايدت وكلما والبريوقراطية. التقنية أعدائه: أعتى
السائدة، الثقافة نقد يف األخرية مرحلتهم يف جهودهم وتركزت املستقبل، يف أَملُهم َضُعَف
الفلسفة مهمة وا وَقَرصُ واألدبية، والفنية واالجتماعية والسياسية االقتصادية عنارصها بكلِّ
هذا تحت ا هامٍّ مقاًال ضمَّ كتاب يف هوركهيمر تعبري حدِّ عىل — االجتماعية وظيفتها أو
وعدم السائد الواقع مقاومة من وتمكينه اإلنسان تحرير عىل — أخرى مقاالت مع العنوان
العرص مرض تشخيص وعىل راسخة، أبديَّة أنها «النظم» له ر تصوِّ التي لِقيَِمه االستسالم
الرأسمالية — يْن امُلعاِرصَ الشموليَّنْي النظامني يف املسترشي املرض هذا يكن ولم وعالجه.
وعلميٍّا)، وفلسفيٍّا (فكريٍّا عقالنيٍّا تربيًرا نفسها تُربر التي التسلُّطية غري — والشيوعية
الوجود من اإلنسان تجرد التي أوضاعها لتسويغ وطاَقتَهما والجماعة الفرد وْعَي وتحتوي

املبدعة. الحميمية املبارشة والحياة املستقل، الحر
للمجتمع، الجذري التغيري إىل السعي عن وا يكفُّ لم وزمالءه هوركهيمر أن والحق
واملمارسة بالعمل ِثَقتهم ضياع من الرغم عىل أفضل، إنساني مجتمع يف األمل يفقدوا ولم
التَّشاُؤم َغَلبَة ومن بها، القائمة السياسية واألحزاب الجهات إخفاق لهم تَبنيَّ التي الثورية
للتاريخ مأسوية رؤية من تَنبُع بأنها للقارئ تُوحي بصورة األخرية كتاباتهم عىل القائم
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امُلالزم والرش والظلم العذاب تاريخ باعتباره إليه ينظرون جعلتهم البرشي، االجتماعي
قبل. من ذلك إىل أرشنا كما اإلنسان، لطبيعة

يف آمالهم وضع من األخرية رهم تطوُّ مرحلة يف يمنعهم لم الفاجع الحسَّ هذا ولكن
إنسانيتهم، البرش فيه يَستعيد الذي «املفقود» الفردوس أو «اليوتوبيا» من نوع تحقيق
دون وذلك والشقاء، الظلم أحمال من ُفون ويتخفَّ واالغرتاب، التَّشيُّؤ من ويتخلَُّصون
الكبري اليوتوبي الفيلسوف معارصهما فيهما أرسف اللذين واألمل التفاؤل يف إفراط
مطلع يف عليهم أثَّرت التي البدايات إىل رجوعهم من نَْعَجب ال ولهذا بلوخ، إرنست
والحركة الحياة فلسفة يف نَِجُدها التي بتلك شبيهة نزعة إىل النهاية يف وتحوُّلهم حياتهم،
شوبنهور تشاؤم إىل يعود هوركهيمر نجد نحن وها الجديدة. والرومانتيكية التعبريية
مع إليها وسفره تقاُعِده بعد — سويرسا يف ويعكف حياته مطلع يف عليه أثَّر الذي
ن يدوِّ كما ماركس، وعن عنه املقاالت بعض كتابة عىل — ١٩٥٨م سنة بولوك صديقه
النقدية»: «النظرية عنوان تحت إحداها يف يقول التي ويوميَّاته الته وتأمُّ ِحَكِمه من عدًدا
َلَدليل ذاتها، يف الحقائق عالم يف الل للضَّ كانط تحريم أو هللا، لتصوير اليهود تحريم «إن
النقدية النظرية عىل أيًضا هذا ويصدق تحديده. يَستحيل الذي بامُلطلق اعرتافهما عىل
يمكن — األفراد يف أيًضا وكذلك االجتماعي، املجال يف وبخاصة — الرش أن تَُقرِّر عندما
النقدي التحليل إن له. بالنسبة ذلك يتعذَّر الذي الخري من العكس عىل هويته، تحديد
باستمرار أدَّت قد الظلم هذا عىل االنتصار ومحاولة عليه، الغالب الظلم إىل يشري للمجتمع
غضب، نوبة بساطة بكل هو املوت حد إىل شخص وتعذيب الظلم. من أعظَم قْدٍر إىل
الخري يَُعرِّف أن أحد شاء وإذا إنساني. واجب فهو — ُممكنًا ذلك كان إن — إنقاذه أما
الدرس هو وهذا ممكن، أمٌر تحديده أن معناه ذلك فإن ، الرشِّ عىل القضاء محاولة بأنه
١٩٥٠–١٩٦٩م من السنوات عن مالحظات كتابه (عن «… النقدية النظرية تُعلُِّمه الذي
تنطق تكاد السابق النص يف ترسي التي التشاؤم نَغَمة إن ١٩٧٤م). عام يف نُِرشَ الذي
تاريخية تطورات نتيجة يأت لم فهو وماِهيَّتِه، وجوده يف كامن يشء اإلنسان شقاء بأن
هوركهيمر اتجاه أن بدَّ وال والشيوعية. والرأسمالية الفاشيَّة بانتهاء ينتهَي ولن معينة،
األوضاع لكل الحاسم والنفي الِجذري السلب إىل — أدورنو مقدمتهم ويف — وزمالئه
واِهنة أمل أشعة (باستثناء العدميَّة حد إىل االكتئاب يف اإلغراق إىل بهم أدَّى قد القائمة،
من أبصارهم خطفت عزاء أو رجاء وبُروق املستقبل، يف يتحقق قد أفضل مجتمع يف
الناقد صديقهما كلمة عليهما تَْصُدق أن يمكن ولذلك (… العظيمة واألدبية الفنية األعمال
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وصفهم عندما امُلتطرِّفة الالعقلية االتَّجاهات ذوي اليساريني عن بنيامني» «فالرت األدبي
لتغيري ثورة إىل لِها تََحوُّ فرصة أضاعت قد الفلسفة وكأن امُلكتِئب. اليسار يمثِّلون بأنَّهم
يف تنحرص نظرية نقديًة مهمًة الوحيدة تها ُمهمَّ فصارت ماركس، لها أراد كما العالم
وتسمية القائمة، األوضاع عىل احتجاجها إعالن ويف بعُد، يتغري لم العالم بأن الناس توعية
بكلِّ التشبُّث مع اإلنسان عذابات عن والتعبري الالعقل، أقنعة وتمزيق بأسمائها، األشياء
بعجزها العميق شعورها يف — للفلسفة يبق لم وكأن عليها، العثور يمكن أمل بذرة
وتكون له، الباسلة مقاومتها عىل وترصَّ وتتَِّهمه، الفاسد الواقع تَسلب أن إال — ويأِْسها
هذه كانت وقد يشء. كل يُغرق الذي التسلُّط محيط وسط للمقاومة جزيرة بمثابة
يتجاوز لم الذي الثوري ومرشوعه «الربجوازي» املاركيس ِف للمثقَّ الطبيعية النهاية هي
رس هو يكون أن هذا ولعلَّ الجماعية، واملمارسة العمل إىل والنظرية الفردية الحدود
الطالب حركة وبني فرانكفورت مدرسة من النقدية النظرية أصحاب بني التامة القطيعة
الدَّوافع عنهم أخذوا فقد السلطة؛ أشكال كل عىل ١٩٦٨م سنة يف ثاروا الذين امُلتَمرِّدين
ُصِدَم ولذلك بأنفسهم؛ إليه يَهتَُدوا أن عليهم كان الذي العمل» «دليل وافتقدوا الثورية،
وَعَرفا شخصيٍّا، يهاجمونهما الطالب وَجَدا عندما عميقة صدمة و«أدورنو» «هوركهيمر»
ورفضوُهَما. خذلُوُهما قد االجتماعي التغيري يف الوحيد أملهم عليهم علَُّقوا الذين الشباب أن

(١٩٠٣–١٩٦٩م) Adorno, Th. W. فيزنجروند تيودور أدورنو، (2)

املوسيقية. النظرية وبخاصة الجمال، وفلسفة األدبي والنقد االجتماع يف وباحث فيلسوف
التنوير» «جدل كتاب تأليف يف معه اشرتك الذي هوركهيمر ماكس صديقه بجانب — يعدُّ

النظرية. هذه رواد أهم من — النقدية النظرية عن املعربِّ
«ألبان املوسيِقي املؤلف عىل فيينا يف التَّتَْلُمذ إىل حياته بداية يف املوسيقية ُميولُه دفعته
األصيل موطنه إىل فرجع ١٩٢٨م، عام تفكََّكت التي «شونربج» لحلقة واالنضمام بريج»،
١٩٣٠م سنة توىلَّ الذي هوركهيمر جماعة إىل وانضمَّ املاين، نهر عىل فرانكفورت مدينة يف
وعندما ١٩٢٣م، سنة املدينة هذه يف َس تأسَّ قد كان الذي االجتماعي البحث معهد إدارة
بمعظم لحق ثم أكسفورد، يف سنوات عدة وأقام إنجلرتا إىل لجأ املعهد بحلِّ النازيون قام
«الربجوزاي» املجتمع نقد يف دراساِتهم هناك وواصلوا نيويورك إىل هاجروا الذين أعضائه
انتهاء وبعد والتسلطية. والقمع بالشمولية دمُغوها التي «امُلَصنَّعة» الرأسمالية وثقافته
مع إليها فانتقل فرانكفورت، جامعة يف للتدريس دعوة ى تلقَّ الثانية العاملية الحرب
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(مجلة مجلَّته يف ونرش عليه، اإلرشاف معه وتوىلَّ االجتماعي، البحث ومعهد هوركهيمر
والجمالية االجتماعية والنقدية التجريبية ودراساته مقاالته معظم االجتماعي) البحث
— للمجتمع مميًزا وطابًعا شخصيًة سمًة بوصِفَها «التَّسلُّطية» تحليل حول تَركََّزت التي
يف للسامية» «املعادية جذُورها وتتبع — واالشرتاكي الرأسمايل الشمويل املجتمع وبخاصة

النازي. الطغيان نظام
فلسفة فيه (ويناقش ١٩٣٦م املعرفة، لنظرية البعدي النقد مؤلفاته: أهم من
فلسفة هوركهيمر)؛ ماكس مع (باالشرتاك ١٩٤٧م التنوير، جدل لهورسل)؛ الظاهرات
هيجل، عن دراسات ثالث ١٩٥١م؛ صغرية، أخالقية دراسات ١٩٤٩م؛ الجديدة، املوسيقى
شديد هجوم (وهو األصالة رطانة ١٩٦٣م؛ واملجتمع، الثقافة نقد موشورات، ١٩٦٣م،
الجدل ١٩٦٩م)؛ ١٩٥٨م، جزأين (يف األدب عن مالحظات ١٩٦٤م؛ هيدجر) فلسفة عىل
(ويقوم ١٩٧٤م الجمايل، تكوين كريكجور، ١٩٧٠م؛ الجمالية، النظرية ١٩٦٦م؛ السلبي،

١٩٣٣م). لسنة الدكتوراه يف رسالته عىل

عليها تقوم أساسية مقوالت فثمة «أدورنو»، اهتمامات تعدُّد من الرغم عىل (أ)
يف والفن والثقافة واملعرفة االجتماعي للوعي النقدية وتحليالته التاريخ، يف فلسفته
قد أنه ويبدو عام. بوجه اإلنساني واملجتمع خاص، بوجه واالشرتاكي الرأسمايل املجتمع
تاريخ أن من (١٨٥٨–١٩١٨م) زيميل جورج الحياة فيلسوف الحظه بما كبريًا تأثًُّرا تأثَّر
أدورنو جعل وقد املأساوية. ومعاناته اإلنسان عذاب إىل اإلشارة من يخلو يكاد الفلسفة
عرب الفرد انكسار عن بالتعبري واهتم لتفكريه، ًها موجِّ شعاًرا العميقة املالحظة هذه
مجهولة. غاشمة قوى بفعل وتحطيمه خاصًة، املعارص والتاريخ كله االجتماعي التاريخ
النازية وأملانيا أوروبا يف اليهود باْضِطهاد وإحساسه يهودي أصل من انحِداره أن شك وال
تتخطَّى فلسفية بطريقة عليه ويرد السؤال هذا يطلق جعله قد — يشء كل قبل —
من أمام للحياة فرصة بقيت «هل بأكمله: «املخرب» الغربي التاريخ إىل النازية الرببرية
مقضيٍّا كان وقد يعيش أن له يحقُّ هل أو الرهيب)، النازي املعقل (وهو أوشفيتس من نَجا
ذروَة إال الفاشية تكن ولم البرشي، التاريخ يَْدَمَغان والشقاء الرعب إن بالهالك؟ عليه
املستقبل يف سيظلُّ «أوشفيتس»، يف َفاُه َفَغر الذي البرشي الرشِّ وجحيم والعذاب. التعاسة
والفني الفلسفي الرتاث من الرغم عىل — حدث ما حدوث فمجرَّد جديدة، ضحايا يْلتَِهم
إلخ … والثقافة الروح وأن العلوم بأن القول من أكثر شيئًا يعني — املستنري والعلمي
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إىل باإلضافة — أوشفيتس بعد كلها الثقافة إن وتغيريهم. البرش عىل التأثري عن عجزت قد
من وتجرَّد قناعه، عن «الروح» كشف لقد قمامة». تكون أن تعدو ال — لها الحادِّ النقد
يحدث أن إذن أمكن كيف لها. قرار ال التي «سلبيَّتِه» يف سقوطه واتَّضح الثقافية، ِثيابه

النازية؟ الفاشية ظلِّ يف حدث ما كل
كتاِبهما يف السؤال هذا عىل يُجيبَا أن «هوركهيمر» زميله مع «أدورنو» ويحاول
تفسريه ومحاولة األسطورية، بداياته منذُ الغربي التاريخ بتَتَبُّع التنوير» «جدل األسايس
هو حقيقته يف التاريخ بأن قولهما يف ماركس، إىل واستناًدا الحارض، تجارب من انطالًقا
السلطة تاريخ تفسري يف ماركس يخالفان أنهما غري والسلطة، السيطرة أو القوة تاريخ
جميًعا جذورهما يُمدَّان إذ السائدة؛ وعالقاته وأدواته اإلنتاج ظروف أساس عىل والتسلُّط
نظام إىل واإلنتاج امللكية نظام نقدهما يتجاوز ولذلك منها؛ األسبق السلطة» «إرادة يف
املعرفية بأدواته العقل طريق فعن التسلُّط»، «أداة يتصورانه الذي والعقل والتفكري املعرفة
ذاتًا. بوصِفها نفسها وتجرِّب الطبيعة عىل الذات تتسلَُّط إلخ … ومقوالت مفاهيم من
— بالسلطة «االعرتاف عىل الواقع يف يقوم اإلنسان ذاتية به ُق تتحقَّ الذي األسلوب وهذا
وهوركهيمر أدورنو ويعتقد العالقات»، جميع عليه تقوم الذي املبدأ بوصفها — القوة أو
البرش ألن ِق؛ التحقُّ عن أبًدا يكفَّ لم الذي املبدأ هذا يف يكمن التاريخ جدل يف األصل أن
أي والسلطة»، القوة عليه يمارسون ا عمَّ باالغرتاب وسلطتهم قوَّتهم تََزايُِد ثمن «يدفعون

الطبيعة. عن
عىل الذات «انتصار أن إال األسطورة، مع بدأت قد الطبيعة إخضاع محاولة أن ومع
فالتنوير واالنهيار؛ بالتحلُِّل األسطورة عىل قىض الذي «التنوير» مع َق تحقَّ قد املوضوع»
الخِفيَّة، السحرية خصائصها وهم من وتجريدها املادة عىل النهائية السيطرة إىل يهدف
املنطقية َمُقوالته تحت َدة املتعدِّ األصيلة معانيها بإدراج الهدف هذا تحقيق إىل يصُل وهو
والحساب للقياس يُْخِضعها وبذلك راته، وتصوُّ مفاهيمه َوْفق وتصنيفها وتحليلها العامة،
نفسه هو يصبح لسلطته، يشء كل أخضع الذي التنوير أن غري عليها. سيطرته ويُْحِكم
عليه هو ما عىل الواقع أسطورة وهي — والوضعية «أسطورة»، ويرتد السلطة من نوًعا
طريق عن — السلطة هذه وتحقيق سلطة، إىل ل تحوَّ الذي التنوير أشكال أحدث هي —
املنهج وبواسطة العامة، املفاهيم خالل من ومبارش وخاص فريد هو ما كل «تسوية»
عن الحديث اإلنسان اغرتاب مضاعفة عىل عمل قد — واإلدارة والتقنية العلم يف والنظام
تُمثِّل أصبحت املذكورة التسلُّط أدوات شكلتها التي املدنية أو الحضارة إن بل الطبيعة؛
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نهاية يف واملدنية الحضارة تؤدي وهكذا العاجز. الفرد مواجهة يف عمياء طبيعية قوة
هو «املستنرية» الربجوازية الحضارة ظلِّ يف اإلنسان وكأن املخيفة. الطبيعة إىل املطاف
هومريوس ملحمة به تُذَكُِّرنا (كما امُلَساوم املاكر العقالني «أوديسيوس» من جديدة صورة
املارد هذا عىل بدهاِئه انترص الذي الواحدة) العني ذي بوليفيم العمالق كهف يف وهو
منه خرج أنَّه غري ووجوده، بحريَّتِه بالوعي عليه انتصاره من وخرج ش، امُلتَوحِّ الطبيعي
عليه تقوم الذي «املقايضة» مبدأ د جسَّ وبذلك الحقيقية، لذاتيَّتِه ُهويته بُفقَدان كذلك
يُخدَع ذلك ومع الَعقد، ويُْربَم يُرام ما عىل يشء كلُّ يتمُّ إذ الربجوازي، امُلجتمع يف الحياة

الرشيك.
يف اغرتابه أو واسِتالبه اإلنسان «تََشيُّؤ» عن وفكرته ماركس إىل «أدورنو» ويرجع (ب)
فيها، الناس بني والتعامل السلوك نماذج وتصوير والرأسمالية، الربجوازية العالقات ظلِّ
مجرََّدٍة بقيمٍة تُقاس وإنما االستخدام، يحدِّدها التي الواقعية بقيمتها تُقاس ال فالسلع
ويَُقايَُض آخَر يشء بأيِّ فيَُقاَرن املجرَّدة، القيمة هذه إىل يشء كل ويُردُّ السوق، ُدها يحدِّ
ويتسع بينها، للتوحيد قابلة وغري متفاوتة وإنجازات مفردة كائنات بني التوحيد ويتمُّ به،
هو ما كل ي ويُضحِّ والشمول، (الهوية) بالوحدة فيطبعه كله العالم عىل املبدأ هذا تطبيق
محصور تفكري عليه سيطر الذي املجتمع هذا يف املتفردة، الخاصة بقيَمِتِه وفريد خاص
َكيِْفيٌّ هو ما كل واستبعاد والخاص، العام بني الفاسد والتوحيد واملقايضة، الثمن يف
مويل الشُّ أو الكيلِّ بطابعه ويطبُعه املجتمع يف يتحكَّم الذي املبدأ ذلك يف واحتوائه وتِلَقائي
بصورٍة يحِرُمهم بينما ُمتميَِّزة، فاعلة ذواٌت بأنهم ويوهمهم البرش عىل قبضته ُد يشدِّ الذي
حضيض إىل بها فيهبط الذاتية قدر من ويحطُّ حقيقية، ذواتًا يصِبُحوا أن من َقبِْلية

فحسب. السلعة أو املوضوع
للفرد يكون فال والحكم، التفكري إىل جوهري هو ما لكلِّ والتسوية التعميم ويمتدُّ
اه يتعدَّ بل املجتمع، يف الفرد انغماس عىل األمر يقترص وال املجتمع، يكوِّنْه لم مضمون
فكلُّ الوجود، لكلمة الحريف باملعنى وجوده يف املجتمع) إىل (أي إليه الفضل إرجاع إىل
هيجل مقولة يعكس «أدورنو» نجد وهكذا باملوضوع. عالقته من أو منه ُمْستََمدٌّ مضمونه
يف املمكن من يَُعد لم إذ الحقيقي»؛ غري هو «الكيل لتصبح: الحقيقي»؛ هو ُّ «الكيلِّ الشهرية:
ولذلك كلية؛ بصورة واملتسلِّط امُلسيطر االجتماعي السياق يف إال الكل عىل التَّعرف نظره
ولكن سبيل، من إيجاده إىل كان إن بنفسه، ويوجده الحق هذا يخلق أن اإلنسان عىل يبقى
رأي هو كان ذلك أن يبدو مثًال؟ «الربوليتاريا» يد عىل الثوري بالتغيري هذا؟ يتمُّ كيف
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التجريبية ودراساتهما العلمية بحوثهما وأن حياتهما، بداية يف و«هوركهيمر» «أدورنو»
العاملة الطبقة تمكني إىل الثالثينيات يف اتجهت قد االجتماعي» البحث «معهد يف والنظرية
يف االجتماعي التاريخ إىل املتشائمة املأسوية النظرة ولكن االجتماعية، الثورة إحداث من
وبعد السلطة، عىل االستيالء يف الفاشيني نجاح بعد عليهما غلبت أن تلبث لم جملته

الثانية. العاملية الحرب أثناء منَفاُهما يف بها مرَّا التي األليمة التجارب
فالتناقضات قصرية، وقفة إىل منا يحتاج الذي السلبي» «الجدل ب كله هذا ويرتبط (ج)
أضداد إىل املجتمع يُمزِّق وما التفكري، عىل تأثريها تواصل املجتمع أساس يف الكامنة
وبني املفهوم بني االختالف يُسبِّب الذي نفسه هو — التسلط مبدأ أي — متصارعة
واملفاهيم التصورات خالل من (أي التصوري التفكري أن ذلك له؛ الخاضع (املوضوع)
تفرُّد «ترفع» أو تُلِغي التي هي تَفهم التي فالذات للموضوع، االغتصاب من نوع العقلية)
وتستوِعبه به د وتتوحَّ العام مفهومها يف وتحتويه — هيجل تعبري حدِّ عىل — املوضوع
يكون أن واملفاهيم التصورات خالل من التفكري يستطيع ال ولذلك «مثالية»؛ بصورة

«يفهمها». التي للموضوعات ُمنصًفا
وهي — بالِفْكر واستيعابه املوضوع «تملُّك» ل الذات جانب من املحاولة هذه إزاء
إليها التوصل يف نجح أنه املجتمع ر يتصوَّ التي الُهوية أو الوحدة َوْهَم تعكس محاولة
ما وِبَقْدر ُهويته. عدم أو املوضوع وحدة» «عدم عىل بالحفاظ أدورنو يُطالب —
الوعي هو الجَدل يصبح كما جدليٍّا، تفكريًا يُصبح الهدف، هذا لتحقيق التفكري يسعى
أن يبدو أال املفاهيم؟ طريق عن إال الالوحدة هذه تحديد يُمكن هل ولكن «الالوحدة»، ب
أن عليه يَتَعنيَّ الجدل من النوع هذا إن والجواب: ُمستحيل؟ يشء الجدل هذا مثل تحقيق
بحيث مفهوم، كلِّ من يخلو ا ممَّ اإلمكان بَقْدِر َب ويقَرتِ املفهوم بواسطة املفهوم يُجاِوَز
بها يتَّصُل التي الظواهر يف واعية غري بصورة — التعبري هذا َصحَّ إذا — الوعي يستغرق

عالقة. يف معها يدخل أو
عليه، والحفاظ «اآلخر» اختالف عىل اإلبقاء إىل السالب الجديل التفكري يهدف بهذا
عن االغرتاب من تحرَّرت إنسانية ه تتوالَّ وإنما وحده، الفردي الوعي قه يحقِّ ال هدف وهو
الحتواء بحاجٍة تَُعد لم ذلك لها تمَّ فإذا نفسها، مع التَّصالح إىل وَوَصلت والناس األشياء
اختالفه احرتام يف سعادتها َستَِجُد ألنها الفلسفي»؛ «االستعمار ب عنها امُلختِلف «اآلخر»

لها. تابًعا جعله أو تََملُِّكه عن وتَستَْغِني عنها،
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املوضوع بأولوية التَّسليم خالل من السالب أو السلبي الجدل من الهدف ويتَّضُح
— املوضوع أولوية أدورنو ويُربِّر أخرى. ناحية من النََّسِقي التفكري ورفض ناحية، من
إىل دائًما تحتاج «الذات» بأن — واملوضوع الذات بني املعروفة الجديل ط التوسُّ عملية يف
بالنسبة املطلق» «اآلخر هو أبًدا يكون ال ثم ومن ذاتًا، تصبح لكي «املوضوع» ط توسُّ
هو دائًما يظلُّ ولكنَّه الذات، طريق عن إال املوضوع يف التفكري يمكن ال أنه صحيح لها.
ُطموِحها عن لتخلَّت عنها باختالفه اعرتفت ولو عنها، املختلف اآلخر بوصفه لها امُلْعَطى
الذي الطُّموح وهو مَفاِهيمها، يف الدخول عىل ه وَقْرسِ واحتوائه «الكل» تملُّك إىل الفاسد
بأنَّه الشمويل االجتماعي النظام وأَْوهَم والوضعي)، والعقيل (املثايل الفلسفي النََّسق أغَرى
النظام هذا تناقضات عن يكشف الذي هو الحقيقي الجديل والفكر تماًما. عليه انترص قد
الرتكيب) (أو التأليف عن يبتعد الذي وهو والشمول، الكليَّة ِعيَان يدَّ اللذين النسق وذلك
ال حتى نهائي وال ُمكتمل وغري مفتوًحا يظلَّ أن عىل ويَحرص األضداد، بني يُصالح الذي
مقاومته من بدًال تربيره إىل ينزلِق وال الالمعقول، والواقع العالم تعقيل وهم يف يسقط
عليها يرتَِكز التي والعلمية والفلسفية املنطقية الدعائم أن ويُثبت تسلُِّطيَّته، وتعِريَة
فلسفة إن بل باالنهيار»؛ ُمهدَّد مجتمع عىل يَستويل الذي والدوار الرُّعب «صور هي إنما
ومفاهيَمُهما منطَقُهما ويقاوما نفسهما عىل يَثُورا أن عليهما ليَتََحتَُّم السلبي وجدله أدورنو
األمل ويبقى إليها». ِه املوجَّ النقد ومن الكلية الَعَماية من «نسخة النهاية يف ألنهما العقلية؛
ألوانه بريق يُِشعُّ الذي «اآلخر» حقيقة اكتشاف عىل الذات بقدرة مرهونًا الخالص يف
— املايض يف استطاعوا الذين األفراد بعض ببطولة معلًَّقا يظلُّ كما الفني، العمل من
االستسالم وعدم الشاملة االجتماعية الَعَماية اخرتاَق — املستقبل يف يستطيعون وسوف
قضاءً يُقىض أن تريد ال التي العني «صمود بفضل التَّسلُّطي املقايضة عالم ومقاومة لها،
تجارب أن من الرَّغم عىل امُلْمِكنني، والخالص الحقيقة يف وباألمل العالم»، ألوان عىل ُمربًما
معه نَشعر واحٍد أمٍل باستثناء أمل، أيِّ يف التفكري علينا تُحرِّم البرشي واالجتماع التاريخ
امُلنبَِعث األمل وهو ُممكنًا، أصبح قد امُلستحيل وأن يُوَجد، أن أمكن قد «الالموجود» أن
بنور يتألَُّق الذي الخالد جمالها ومن وتذوُّقها، إبداِعها عىل والُقدَرة الفنيَّة األعمال من
والتَّثْوير، والنقد الرفض يف الحقيقية الفن بوظيفة ُمرتبط هذا وكلُّ مًعا. والواقع اإلمكان
يَخِنُقه الذي االسِتالب أو االغرتاب من َوْعِيه وتحرير الفرد مقاومة عن الجمايل وبالتعبري

عليه. املتسلَِّطة الشمولية العقالنية النُُّظم ظل يف ويحارصه
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أو بالتسلُّط وتعذيبه اإلنسان لعذاب الحساسية شديدة فلسفة ُمجَمل هو ذلك (د)
وهي نفسه، عىل بنفسه فرضه الذي أو االجتماعي تاريخه طوال عليه ُفِرَض الذي القهر
خاص بوجه كامي وألبري ونيتشه وشوبنهاور كريكجور فلسفة يف بعنارصأساسية تُذكِّرنا
بأن صاحبها إيمان عن النهاية يف تُعربِّ إذ — جميًعا بينهم االختالفات من الرغم عىل —
كما جانب، كل من به امُلحيطة العبثيَّة برغم عبثًا، أو ُمحاًال يكون أن يمكن ال الوجود
ِجذرية، نقدية بطريقة العقل استخدام عن نتوقف أو نَستسِلم وال نُهاِدَن أالَّ بنا تُهيب
طريق من املعوِّقات وإزالة التَّسلُّط، من القائم الواقع تحرير عىل النقُد يُساعد أن أمٍل عىل
لذلك كلها املناِقَضة اليوطوبي والحلم والفن املستقبل آفاق عىل ق الخالَّ الفرديِّ التَّفتُّح

الواقع.
من تحذِّرنا إذ َعِميَقنْي، ويأس تشاُؤم عن أيًضا تعرب الفلسفة هذه فإن ذلك ومع
دائًما تَصَطِدم الذات» «فقوة ذاتي، تحرٍُّر وكلِّ أمٍل كلِّ من تَْسَخر التاريخية التجربة أن
بأغالل مكبَّلة أنها باستمرار تشعر واإلبداع املقاومة عىل ترصُّ التي الذاُت وهذه بحُدوِدها،
تصل اللذين والوجود الحقيقة وأن منه، ومحرومة الحرِّ اإلبداع عن عاجزة وأنها املوضوع،
اعتصمت وإذا العاجز، عقلها إىل تلجأ عبثًا واالنكسار. التَّمزُّق بطابع مطبوعان إليهما
لتجميل «أيديولوجية» محاولًة أو لعجزها تأكيًدا ذلك يكون أن َخِشيَْت «العايل» أو باهلل
تجارب أهم من (وهي الناقص العريض بوجودي األليمة التجربة إن ثم الناقص، الواقع
تَُحول وبلوخ) وهيدجر ياسربز إىل وكانط ديكارت واملعارصمن الحديث الغربي التَّفلُسِف
أن ومع والفجاجة. ذاجة السَّ شديدة صورة يف وتُظِهرها بالحياة، الحقيقية البهجة دوَن
— رأيه يف — تسمح لم التي التقليدية امليتافيزيقا مع تَضاُمنه عن أحيانًا يُعربِّ أدورنو
أمام الحائر امَلذهول وقفَة يقف فإنه امُلطلق»، السلب أو للعدم األخرية الكلمة تكون «أن ب
الرشِّ بقوَِّة االعرتاف وترفض والخري، الوجود وحدة تؤكد التي الكالسيكية مقوالتها إحدى
«الطمأنينة تلك من ى يتبقَّ الذي األمل بذلك إيمانه إىل يعود أنه غري امُلخيفة، وفاعليته
له ُمربَِّر ال هشٍّ غامض أمل مجرَّد — سبق كما — وهو سقوطها»، لحظة امليتافيزيقية

الدين. أو الوجود) (نظريَّة األنطولوجيا أو التاريخ من
بأنها وصفها يف الحقَّ تعطينا ربما وجودية بعنارص الفلسفة هذه تَمتزج هكذا (ه)
وهي الذات، ِخداع من بنوع إال إليهما سبيل ال واألمان فالحقيقة وجودية»، «ماركسية
التي كالربوق — الخاطفة أضوائها وإلقاء الشامل الخداع هذا تعرية جهدها تحاول
من تَْربَأ لم أنها بَيَْد وأكاذيبه، تناُقضاته بكلِّ الواقع حقيقة عىل — تنطفئ ثم تَْسطع
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تَجارب ُم تعمِّ فهي الشديد، والغموض التَّهاُفت من تَْسَلم ولم الذاتية، تناقضاتها معاناة
اضطهاد يف يُمِعنُوا أن قبل ُمضَطَهِدين «كانوا» الذين قومه وتجارب — ة الخاصَّ صاِحبها
واضح معيار تقديم عن وتَعجز املنطقية، الناحية من مرشوع غري تعميًما — غريهم!
السلبي الجديل فكَرها وتَستثِني الزائفة، وحاجاته الحقيقية اإلنسان حاجات بني للتفرقة
املجتمع بها تْدَمغ التي الشاملة العَماية من — إليها أرشنا التي الضيِّقة الحدود يف إال —
قواعد صياغة من الهروب مع االجتماعية ور الرشُّ بنقِد وتَلتِزم استثناء، بغري البرشي
من نوع كله ذلك أن َزْعم عىل دقيًقا، عرًضا املعريف مضمونه عرض أو النقد لهذا َدة ُمحدَّ

الكاذب. االدَّعاء
يبدو ولكن أوشفيتس، معتقل تجربة من التاريخ يف «أدورنو» فلسفة انطلقت لقد
(عىل كلها التاريخية للتجربة مطلًقا مقياًسا أهواله من وجعلت أيًضا، إليها انتهت أنها
املطلقة، السلبية مقياس هو كان ولو مطلق، مقياس أي بوجود اعرتافه عدم من الرغم
التعاطف وجود عىل نفسه املعتقل ذلك يف الحياة واقع من عديدة شواهد ر تَوفُّ ومن
الذي امَلوضع يكون أن يمكن نفسه الجحيم إن .(… يشء كلِّ رغم واألمل والحب اإلنساني
عقيدة يف — جلجثة يف املسيح موُت كان ما نحو عىل األمل، فيه ويولد امُلطلق منه ينبعث
ولذلك جديٍد؛ وبعٍث بميالٍد إيذانًا بعده أو قبله شهيد كل موت وكذلك — املسيحية الفداء
أن يستحيل الذي التاريخ مجرى يف ثابتة تاريخية نقطة «أوشفيتس» يكون أن يمكن ال
بتجارب نوره يخبو ال الذي األمل هذا عىل نستشهد أن اليوم ويكفي أمل، كل من يخلو
رساييفو يف الصامدين للمسلمني الوحشية اإلبادة وممارسات الصومال، يف الفاجعة الجوع

الرصب. بذئاب املحارصة
وَصْحبَه «أدورنو» يسأل أن إال العربي العالم من املفكر أو الكاتب يملك ال وهنا
الجحيم هي وحَدَها أنها الحقِّ أِمَن بالذات؟ «أوشفيتس» ملاذا يهودي: أصل من املنحدرين
إرسائيل دولة قيام عارصتم لقد اإلنسان؟ عىل اإلنسان لتسلُّط املطلق واملقياس امُلطلق
حتى وغريهما، قاسم وكفر ياسني دير مذابح تتذكَّروا لم فلماذا العنرصية، الُعدوانية
١٩٦٧م)؟ سنة (يونيه) حزيران من املشئوم السادس يف الصهيوني الدفاع» «جيش فظائع
إنسانيٍّا وتًرا تحرِّك لم فلماذا أدورنو، يا وفاتك قبل بالتأكيد عنها وَسِمْعَت سمعتم ولقد
ونسائها وشبابها الحجارة أطفال مع إرسائيل ُجند بفظائع ناهيك نفسك؟ يف واحًدا
يف واحًدا وتًرا كذلك تحرِّْك ولم بطولتهم، مأساة أنت تشهد لم الذين الُعزَّل وعجائزها
وِملَِّتك. جلدتك أبناء من و«العلماء» و«املفكرين» «الفالسفة» من الُعظمى األغلبية نفوس
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تحيُّز من الرغم عىل حاسمة نقدية بنزعة كت تمسَّ أنَّها الفلسفة لهذه يبقى ذلك ومع
اجتماعية بصورة الجديل هيجل تفكري جدََّدت قد وأنها قليلة، غري جوانب يف النقد هذا
يف متأثرًة تناقضاته ة حدَّ عىل وحافظت املثايل، والتصالح ط التوسُّ من وعَصَمتْه شاملة،
الرأسمالية أقنعته وكشف املغَرتِب الوعي تحليل يف النقدي العقل ووظَّفت بكريكجور، ذلك
املنطقية ألغلفتها االستسالم وعدم مقاومتها مسئولية الفرد اإلنسان لت وحمَّ واالشرتاكية،
ظلَّ الذي والفن اإلبداع يف الوحيد األمل عىل أبقت قد أنها أخريًا مآثرها ومن والعلمية.
أن تحاول لم وإن والفناء، املوت يُد إليه تصل أن يستحيل ا عمَّ امُلعربِّ املظهر هو عندها
أمًال «بلوخ» صديقه وعند عنده فبقي وطيد، «أنطولوجي» أساٍس عىل األمل هذا تضع
— تشاؤمهما! من تنُج لم التي اآلمال من كغريه — الدوام عىل ُمهدَّد لكنه اذًا، أخَّ ساخًرا

األمل. لخيبة بالتعرُّض

(١٨٩٨–١٩٧٩م) Marcuse, Herbertهريبرت ماركوز، (3)

ومواطنيه زمالئه مع اشرتك أملاني، يهودي أصل من وسيايس اجتماعي فيلسوف
يف وقام النقدية»، «النظرية تأسيس يف فرانكفورت» «مدرسة أعضاء من الُجدد املاركسيني
املتحدة الواليات يف والطالب الشباب وثورة الجديد لليسار وامُللهم املنظِّر بدور الستينيات
ى وتلقَّ ثريَّة، يهودية لعائلة ١٨٩٨م سنة يف برلني يف ُولَِد الغربية. وأوروبا األمريكية
االشرتاكي للحزب االنضمام إىل للحرب عداؤه دفعه «أوجستا»، مدرسة يف الثانوي تعليمه
كان اللذين ليبكنشت وكارل لوكسمبورج روزا زعيميه: اغتيال بعد عنه انفصل ثم األملاني،
األملانية الربوليتارية الثورة فشل بعد — الفلسفة لدراسة واتجه معهما، ويتعاطف ُرهما يَقدِّ
الدكتوراه عىل منها حصل التي وفرايبورج برلني جامعتَي يف — الحزب يف أمله وخيبة
«رواية عن هيدجر مارتن الوجود فيلسوف إرشاف تحت أعدَّها برسالة ١٩٢٢م سنة يف
النرش بأعمال أعوام عدة اشتغل ثم واملجتمع، الفن بني والعالقة األملاني» األدب يف الفنانني
النرش دور إلحدى املقدم لإلنتاج فاحص أو قارئ وظيفة وتوىلَّ برلني، يف الكتب وتجارة
بينه والسياسية الفكرية االختالفات ولكن فرايبورج، جامعة يف الفلسفة دراسة عاود بها.
مع ملحوظة بصورة يتعاطف الفرتة تلك يف كان الذي — (هيدجر) السابق أستاذه وبني
للتأهيل الدكتوراه رسالة إتمام وبني بينه حالت — (النازي) االستبدادي الرجعي اليمني
(الفينومينولوجيا) الظاهرات فلسفة مؤسس — «ُهرسل» ل وتدخَّ إرشافه، تحت الجامعي
إدارة يتوىلَّ كان الذي هوركهيمر عند له فتوسط — نفسها بالجامعة املرموق واألستاذ
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مجلة يف النرش فتابع ١٩٣٠م، سنة منذ فرانكفورت يف الشهري االجتماعي البحث معهد
بعض مع هاجر نفسها. فرانكفورت» «مدرسة وُمَمثِّيل أعضائه أهم من وصار املعهد
املتحدة الواليات إىل ومنها ِجنيف إىل املعهد وإغالق الحكم عىل النازية استيالء بعد زمالئه
باملعهد عمله واستمرَّ بنيويورك، كولومبيا جامعة يف املعهد تأسيس أعادوا حيث األمريكية
بمكتب والتحاقه ١٩٤٠م، سنة األمريكية الجنسية عىل حصوله حتى الجديد موطنه يف
ية الرسِّ املخابرات بوكالة ثم ١٩٤٤م، سنة إىل ١٩٤١م سنة من االسرتاتيجية الِخدمات
سنة من أوروبا وسط بشئون الخاص القسم رئيس وظيفة فيها شَغل التي األمريكية
لجامعة التابع الروسية الدراسات معهد يف عضًوا أصبح ثم ١٩٥٠م، سنة إىل ١٩٤٦م
بوالية هارفارد لجامعة التابع الروسية البحوث ومركز ١٩٥٢م، إىل ١٩٥١م من كولومبيا
براندايس بجامعة السياسة وعلم للفلسفة وأستاذًا ١٩٥٢-١٩٥٣م، من ماساشوسيتس
من كاليفورنيا بجامعة للفلسفة فأستاذًا ١٩٦٥م إىل ١٩٥٤م سنة من نفسها الوالية يف

١٩٧٩م. سنة يوليو شهر يف وفاته سنة إىل ١٩٦٥م سنة
االجتماعي تفكريه نضع أن املحدود املجال هذا يف «ماركوز» عن الحديث يقتيض
الفلسفية واتجاهاته تياراته وَمْجرى عرصه، يف البارزة السياسية األحداث إطار يف النقدي
تأكيد عىل كبري فضل له كان التي — الهيجيلة من بدأ أن منذ جيله، وعىل عليه املؤثرة
مدرسة أعضاء من زمالئه مع انخرط أِن إىل — للمجتمع والنقدية الثورية أُُسِسها
للواقع النقدية نظريتهم يف تبْلَوَرت التي الجديدة املاركسية نَْزَعتهم يف فرانكفورت
والفاشية (الرأسمالية الشمولية واألنظمة املجتمعات يف السائد والالعقيل الالإنساني
املاركسية واألحزاب القوى فشل اليساريني املثقفني من جيله مع جرَّب فقد والشيوعية)؛
السوفيتية أكتوبر ثورة قيام بعد السلطة إىل الوصول يف واألوروبية األملانية واالشرتاكية
إيطاليا يف الحكم مقاليد عىل والنازية الفاشية استيالء ثم األوىل، العاملية الحرب وانتهاء
رشع وقد األوروبية. املجتمعات بقية يف الرجعية اليمينية النظم قوة وازدياد وأملانيا،
مع وهجرته بالده مغادرة بعد النقدية ونظرياته املاركيس تحليله صياغة يف «ماركوز»
املاركسية عىل تة امُلتََزمِّ الحرفية النزعة سيطرة وبعد األمريكية، املتحدة الواليات إىل زمالئه
األوروبيني املاركسيني من غريه مع يتَّجه جعله مما االستاليني، اإلرهاب ظلِّ يف السوفيتية
مجتمع وتْعِريَة وأوروبا، األمريكية املتحدة الواليات يف االستهالكية الرأسمالية تحليل إىل
الكرامة وصيانة والديمقراطية والعقالنية الحرية يدَّعي الذي — والرفاهية» «الوفرة
الدور كان وقد والديمقراطية، واإلنسانية للحرية امُلعادية الزَّائفة أْقِنَعته من — الفردية
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اإلشارة سبقت الذين زمالئه من عدد فيه وساهم «ماركوز» به قام الذي الحقيقي
النقدية طاقتها عىل والحفاظ رأيهم، يف «األصيلة» املاركسية إحياء محاولتهم هو إليهم،
الفلسفة برسالة واإليمان امُلبَكِّر، واإلنساني الفلسفي ماركس تفكري عىل امُلرتَكزة الجدلية
وبديل ُمضاد نظام أو «يوتوبيا» ب والتبشري والقهر، القمع نظم من والخالص التحرير يف

عنها.
من تمتدُّ األوىل فاملرحلة ثالث: إىل ماركوز تفكري يف التطور مراحل تقسيم يمكن
أما ١٩٤١م، سنة إىل ١٩٣٣م سنة من والثانية ١٩٣٢م، سنة إىل ١٩٢٨م سنة حوايل
نتحدَّث وسوف الثانية. العاملية الحرب نهاية أعقبت التي الزمنيَّة الفرتة فتَستغِرق الثالثة
طرأت التي ات والتغريُّ تفكريه، عىل املختلفة امُلؤثرات مُلتابعة بالرتتيب املراحل هذه عن

إليه. هت ُوجِّ التي النقد وأوُجه أصدرها، التي الكتب وأهم عليه،

األوىل املرحلة (1-3)

— الجديدة الهيجلية بالنزعة املرحلة هذه يف تأثَّر قد ماركوز تفكري بأن القول يُمكن
(١٩٢٣م) الطبقي» والوعي «التاريخ الشهري «لوكاتش» كتاب أساسها حَجر وضع التي
زمالئه معظم عىل بعد فيما ملحوظ تأثري النقدية والجدلية الذاتية ِلِمثاليَّتِها وكان —
عند وبخاصة — الحياة بفلسفة كذلك املبكر تفكريه ن تلوَّ وقد فرانكفورت، مدرسة من
«الروح» لعلوم وتأِْسيسها الحْدِسيَّة، بنزعتها تميزت التي — (١٨٣٣–١٩١١م) «دلتاي»
التأويل أو التفسري ومنهج الوجداني م والتَّفهُّ الحيَّة املشاركة عىل اإلنسانية العلوم أو
كما «الهريمينويطيقا»، باسم اليوم ويُْعَرف أيامه منذ ُعِرَف الذي والذاتي التاريخي
هذا وضع ومحاولته املاركيس، (الديالكتيك) الجدل ملفهوم بمراجعته املرحلة هذه تميزت
عند الوجود فلسفة عليها تقوم التي «األنطولوجية» األُسس عىل والتاريخي املادي الجدل
إرشافه تحت الدكتوراه يف رسالته وإعداد معه، الدراسة بدأ قد كان الذي هيدجر أستاذه
الذي الفشل بعد يبدو فيما شغلتْه فقد الجدل مفهوم مراجعة عن أما فرايبورج. جامعة يف
حول شكوكه وظهرت، العرشينيات، يف الثورية والحركات االشرتاكية األحزاب به ُمِنيَت
(١٩٣٠م) الجدل مشكلة عن بحثه يف واضحة بصورة التاريخية واملادية املاركيس الجدل
كتاب يف وردت ما نحو عىل الطبقي الوعي فكرة يناقش كما لنقدهما، فيه يتعرَّض الذي
التي الرشوط أو للظروف الكايف التفسري م يقدِّ ال املاركيس فالجدل الذكر؛ السابق لوكاتش
كتاب حولها يدور التي الطَّبَقي الوعي فكرة أن كما الطبقي، الوعي ظهور عىل تعمل
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واإلحاطة للفرد، املركب االجتماعي الوجود طبيعة فهم عن تعجز مجردة فكرة لوكاتش
«الفاعل» عن املجرَّدة الفكرة هذه فيه. الكامنة الثورية املمارسة وإمكانات الفعل بطاقات
عىل الفرد قدرات تتجاهل املاركسية جعل قد العاملة الطبقة يف امُلتمثِّل والثوري التاريخي
املاركسية فالنظرية ولذلك تطويرها؛ من ومنعها الثوري السيايس العمل بأعباء النهوض
عات التوقُّ بني والعمل، النظر بني تفِصل التي الواضحة الفجوة عن املسئولة هي نفسها

التوقعات. هذه تحقيق إىل ية امُلَؤدِّ العملية واإلمكانات التاريخي للتفسري النظرية
شغله الذي املرشوع من جزءًا والتاريخي املادي الجدل نقد يف ماركوز ُحجج كانت
النشاط أساس عىل التاريخي التغيري نظرية إلقامة الفكرية، حياته من الفرتة هذه يف
(الربوليتاريا) الطبقي للفاعل املجرَّد التاريخي الفعل أساس عىل ال للفرد اليومي الَعَميل
هذا إىل اهتدى أنه ماركوز ر تصوَّ وقد أمله. به وتعلَّق لوكاتش تفكري عليه انصبَّ الذي
صورتها يف الفينومينولوجيا أو الظاهرات فلسفة يف باألحرى أو هيدجر، فلسفة يف األساس
ظهوره كان الذي والزمان» «الوجود كتابه يف األخري َمها قدَّ التي الظاهرية األنطولوجية
اعتقد وقد العرشين، القرن من األول الثلث يف الكربى الفلسفيَّة األحداث من ١٩٢٧م سنة
لوجود الرئيسية الوجودية املقومات فيها وصف (التي األساسية» هيدجر «أنطولوجيا أن
واألدوات األشياء مع تعامله من بدءًا املوت مواجهة ويف الزمان ويف العالم يف اإلنسان
تؤلف التي العمل أشكال نحو املاركسية ه تُوجِّ أن يمكن أنها اعتقد اليومية)، حياته يف
ا، تامٍّ قضاءً عليها تقيض أن الرأسمالية تستطيع وال اليومية، الحياة يف الفردي الوجود
وُمنطَلًقا بداية نقطة يكون أن يمكن للماركسية «الهيدجري» الوجودي التأسيس هذا وأن
املرحلة تلك يف سيما ال الواقع، لتغيري الثورية واملمارسة الِجذري االجتماعي للفعل جديًدا

الطبقي. الرصاع فيها وَضُعف االشرتاكية شعلة فيها َخَمَدت التي
بينهما التكامل من نوع إقامة أو وهيدجر ماركس بني التوفيق محاولة أن غري
ماركوز نرشه هام كتاب أول يف هذا ويتَجىلَّ الجدلية. املادية أزمة تحلَّ أن تستطع لم
(وقد — ١٩٣٢م» فرانكفورت، — التاريخية» عن نظرية وأُُسس هيجل «أنطولوجيا وهو
هيجل منطق فيه يَُفرسِّ الذي فتحي) إبراهيم األستاذ بقلم عربية ترجمة ًرا ُمَؤخَّ له ظهرت
يُحاول تفسريًا — الرُّوح ظاهِريَّات كتابه يف عرضها كما — الوعي تطور عن وفلسفته
رأى وقد هيجل. «ديالكتيك» يف جذوًرا) لها يمدَّ (أي هيدجر أنطولوجيا يُجذِّر أن فيه
وعن االجتماعي، وجوده مقوِّمات تحديد عن املسئول هو الفرد أنَّ الطريقة بهذه ماركوز
أو البنية هذه تشكيل يف به يقوم الذي والدور بنيته، أو الوجود هذا برتكيب النظري وعيه
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ُمعطاة أو سابقة وجودية ملقومات خالص نتاج مجرَّد الفرد يَُعد لم بذلك الرتكيب. ذلك
م ويُصمِّ (… وجدانيٍّا (يعيشها َدها» و«يَتََوجَّ «يْفَهمها» أن عليه يكون بحيث قبل، من
الَقِلق وجوده وتجربة حياته خالل األصيل وجوده أو أصالته الستخالص ُمواجهتها عىل

ظلِّها. يف املهموم
أن من الرغم فعىل ُمرِضيًا. حالٍّ اإلشكال تحلَّ أن أيًضا املحاولة هذه تَستطع لم
الوعي مستويات مع (امُلتدرِّج ل التأمُّ طريق عن يوجدها أو ذاته يُبدع هيجل عند الفرد
بدوره بَِقَي العملية واملمارسة للنظر الهيجيل التأسيس فإن املختلفة)، ومراحله الذاتي
ثم ومن أوَّليَّة، أو َقبْلية بصورة وِفعله الفرد تفكري تُحدِّد أنطولوجية مقومات عىل معتمًدا
املجرَّدة. ُمرتََكزاتها من التاريخية املادية لتَخليص الصالحة األُُسس يقدِّم أن يَستطع لم
عند إال امَلنشود الحلِّ عىل يَعثُر لم ماركوز أن هي الشأن هذا يف الغريبة وامُلفاَرقة
املشهورة والفلسفية» االقتصادية «املخطوطات اكتشاف إِثر عىل وذلك نفسه، ماركس
لها خ يُؤرَّ التي الشاب ماركس فلسفة عن ة امُلعربِّ املخطوطات (وهي ١٩٣٢م سنة ونِرشها
القول)، سبق كما ونِرشها اكتشافها سنة حتى مجهولة ظلَّت وقد ١٨٤٤م، بمخطوطات
الفلسفية الُحجج — ماركس يُكِمْلها لم التي — املخطوطات هذه عن ماركوز أخذ فقد
أو «العمل» مفهوم وتحرير والتاريخية، الجدلية للمادية مراجعته إتمام عىل ساَعَدتْه التي
تركيب تُحدِّد التي — العام الوجود نظرية أو — األنطولوجيا من (الرباكسيس) «امُلمارسة»
الفلسفي وتفكريه ماركس مخطوطات تأثريُ وتَبَْلَور أوليٍّا. تحديًدا وَغاياته البرشي النشاط
التاريخية» املادية «أساس بحثيه: يف أيًضا امُلبكِّر ماركوز مرشوع يف امُلبكِّر واإلنساني
من الحلَّ له التََمس الذي املاركيس اإلشكال وكأنَّ (١٩٣٣م)، العمل» و«مفهوم (١٩٣٢م)

نفسه. ماركس إال السحري» «مفتاحه ب يزوده لم وهيجل هيدجر فلسفة

الثانية املرحلة (2-3)

من — ذلك إىل اإلشارة سبقت كما — ماركوز تفكري ر تطوُّ يف الثانية املرحلة وتمتدُّ
النظرية إىل وانتقَل وفلسفته، هيدجر عن ابتعَد وفيها ١٩٤١م، سنة إىل ١٩٣٣م سنة
هاجروا الذين االجتماعي البحث معهد يف زمالئه مع وتعاون فرانكفورت، ملدرسة النقدية
ولوعي للسلطة النازية اكتساح بعد األمريكية املتحدة الواليات إىل لجئوا ثم جنيف إىل
السابق مرشوِعه عن التخيلِّ إىل األحداث هذه أدَّْت وقد بالِدهم. يف امَلخُدوعة الجماهري
لنشاط الَعَمِليَّة بالِقيَمة النظري االعرتاف عىل الجدلية املادية تأسيس فيه حاول الذي
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زمالئه وجهود جهوده واجتمعت وتغيريه، االجتماعي وجوده تحرير عىل وقدرته الفرد
وإعادة املاركسية «نقد» عىل التَّالية الثالثة العقود طوال النقدية النظرية أصحاب من
املادي الجدل عليها ينَْطِوي التي «السالبة» الطاقات واستخالص النظرية، أُُسِسها بناء
واالشرتاكية)، (الرأسمالية الشمولية املجتمعات يف السائدة األوضاع «نفي» عىل وقدراته
امُلناِقضة ُجذورها إىل وردِّها امَلزعومة وإنسانيتها وحريتها وتقدمها «عقالنيتها» وتحليل
تََلوَّن وُمَؤثِّرات بآثار االحتفاظ مع كلُّه وذلك الحقيقية، والحرية واإلنسانية والتقدُّم للعقِل
الحياة وفلسفة الجديدة الهيجليَّة من — وأدورنو هوركهيمر وبخاصة — تفكريهم بها
ذاتيٍة بِصبغٍة — اد النقَّ ُمعظم رأي يف — الجديدة ماركسيتهم وَصبَغت الوجود، وفلسفة
بالرجعية. — والتقليديني الحرفيني اللينِينيني املاركسيني رأي يف — وَدَمَغتْها ووجوديٍة،
كتابه هو النظري ماركوز تفكري ر تطوُّ من املرحلة هذه عن عربَّ كتاب أهم كان وقد
لندن يف باإلنجليزية َصَدر الذي االجتماعية» النظرية ونشأة هيجل والثورة: «العقل عن
هيجل إىل يَرجع وفيه زكريا)، فؤاد الدكتور بقلم ُممتازة عربية ترجمة (وله ١٩٤١م سنة
ابق السَّ كتابه يف والتاريخ الوجود يف نظريته تناَوَل الذي هيجل عن كبريًا اختالًفا ُمختلٍف
مفهوم يُحلِّل فهو (١٩٣٢م)، التاريخية» عن وتأسيسنظرية هيجل «أنطولوجيا عن الذكر
هيجل أرصَّ لقد نقده. ومقاييس املجتمع عىل الحكم معايري منه ويستمدُّ هيجل عند العقل
رحمة تحت تجعله ال هذه «عقالنيته» وأن عاقل، حيوان اإلنسان أن عىل — رأيه يف —
التي — الوقائع هذه إخضاع عىل قادر فهو جانب، كل من به املحيطة املزعومة «الوقائع»
فلسفة َغَدْت لذلك العقل؛ مستوى هو أعىل، ملستوى — الطبيعي املوقف بَِديهيَّات من تبدو
هو «ما نََقَدت ألنها نفٍي؛ أو سلٍب فلسفَة — الجديل! باملنهج امُلتَسلِّحة — النقدية هيجل
املرجعية» «النقطة ن يكوِّ أن هيجل حاول ثَمَّ ومن يكون». أن يَنْبَِغي «ما سبيل يف كائن»
خارجه. من عليه والحكم ونقده السائد» «الواقع أو القائم» «الوضع تحليل منها يُمِكن التي
يَمثِّل وإنما مخلٍَّد، وال ثابٍت بأمٍر ليس العني عليه تََقُع ما أن هيجل من ماركس تعلَّم ولقد
اإلنسان أن مًعا وهيجل ماركس من ماركوز تعلَّم كما التاريخي، وعمله اإلنسان صنع
للحقيقة معيار أو بِمقياس البرشي والفعل الواقع «معقولية» يَختِرب الذي هو «العاقل»
يتبنَّى الذي «املادي» مثُل هذا يف ِمثْلُه — يتَطلَّع الذي وهو القائم»، «الوضع يتجاوز
نظام إىل — التاريخية وَصرْيُوَرتِها الجدل عملية يف والظواهر الوعي بني د تَُوحِّ نظر وجهة
وامُلعَطى الواقع النظام يقبل لن العاقل الحرَّ اإلنسان أن ذلك بعد؛ ق يتحقَّ لم اجتماعي
الواقعي) هو والعقيل العقيل هو الواقع (أن الشهرية هيجل وعبارة وواقع، ُمعًطى أنه ملجرَّد

61



فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية

الواقع هذا أن عن فضًال العقل، معايري مع يَتوافق الذي هو الواقع أن منها يُْفَهم أن يجب
يَُحوَّل أو «يُْعَقل» أن الدَّوام عىل يَجب وإنما فعلية، أو مبارشة بصورة معقوًال يكون ال
الدور بهذا يَُقوما أن املمكن من يكن لم والنظرية العقل أن شك وال معقول. واقع إىل
لوال التَّجريد، من العايل املستوى هذا إىل نفسه الوقت يف يرتَِفَعا أن وال الهام، «النقدي»
القائم» «الوضع يَُقاِوم الذي التاريخي «الفاعل» أو «الذات» من التاريخي السياق خلوُّ
عىل ة هامَّ ُخطَوة كاَن الهام الكتاب هذا أن أيًضا شكَّ وال والسيطرة، القمع نُُظم ويُعاِرض
الصناعية النُّظم ظلِّ يف الفرد، عىل التسلُّط أو السيطرة ُمجتمع نقد إىل الطويل الطريق
التي السوفيتية) االشرتاكية إىل باإلضافة النازية ووليدتها (الرأسمالية َمة امُلتَقدِّ التَِّقنية أو
تكملة ومحاولة السوفيتية، املاركسية نقد وإىل واحد»، بُْعد «ذات بأنها جميًعا وصفها
عن «فرويد» فلسفة من ُمستََمدَّة أفكار عىل اعتماًدا النقدية والنظرية الجديدة املاركسية

الحضارة.

الثالثة املرحلة (3-3)

وتنتهي الثانية العاملية الحرب بعد تبدأ التي ماركوز تفكري من الثالثة املرحلة تأتي وأخريًا
العقالنية أو التَِّقنية السيطرة عن الذِّْكر سابقة نظريته ر يطوِّ وفيها ١٩٧٩م، سنة بوفاته
بفيلسوف — وهوركهيمر أدورنو زميليه مثل — ذلك يف ُمتأثًرا واألََداتية، الصناعية
البُعد ذو و«اإلنسان (١٩٥٨م) السوفيتية» املاركسية «عن كتابيه يف فيرب ماكس االجتماع
ورؤيته الحضارة يف فلسفته ي يُنَمِّ كما كبرية، شهرة له ق حقَّ الذي (١٩٦٤م) الواحد»
عن ومقال (١٩٥٥م) والحضارة» «إيروس كتابيه: يف والقمع القهر من الخايل للمجتمع

(١٩٦٩م). التحرر
كتاب صدور بعد واسعة شهرة — القول سبق كما — الواحد البُعد مُلصَطَلح أصبح
هذا ونمط طرابييش)، جورج األستاذ بقلم عربية ترجمة (وله الواحد» البعد ذي «اإلنسان
الذي املجتمع وهو أيًضا، الواحد البُعد ذي املجتمع يف السائد النمط هو «املقهور» اإلنسان
وِقيََمه ساته ومؤسَّ وتنظيماته نشاطه ويكرِّس والصناعي، العلمي التقدم شعاره يجعل
— سيطرتَه يمدُّ الذي الصناعي إنتاجه «عقالنية» يف والجماعي الفردي الوعي الحتواء
والثقافية، واالقتصادية السياسية املجتمع قطاعات عىل — كلها الشمولية األنظمة ظلِّ يف
وتحقيق املادية اإلنتاجية مبدأ وهو فيه، يتحكم الذي «األيديولوجي» املبدأ لخدمة رها ويَُسخِّ
االجتماعية العالقات تُشكَّل أيًضا املجتمع هذا ويف واالستهالك. والرفاهية الوفرة من املزيد
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اإلدارية سات واملؤسَّ األجهزة بمختلف — عليها والسيطرة فيها التحكُّم ويتمُّ د وتُوحَّ
إىل للوصول — والرباجماتية كالوضعية والفلسفية العلمية واملناهج والوسائل واإلعالمية
ونَْفِيه مقاومته إىل سبيل وال منه، َمْهرب ال الذي وامُلريح د امُلوحَّ والوجود الحياة أسلوب
امُلْضَطَهدة الهاِمشيَّة والجماعات ني، وامُلحتجِّ الرافضني األفراد خالل من إالَّ اللهم يه، وتَحدِّ
أوروبا يف السلطة أنظمة عىل الثائرة حركتهم تبنَّْت الذين اليساريني كالطُّالب واملنبوذة،
١٩٦٨م (من الوقت من لفرتة وجعلتها ماركوز آراء األمريكية امُلتحدة والواليات الغربية
ر تصوَّ وقد منها. يأًسا وتَلِفَظها فاعليَّتِها عدم َ تَتَبنيَّ أن قبل لها، شعاًرا ١٩٧٤م) إىل
الحاسم، التاريخي التَّغيري َطليَعَة ستكون امُلتمرِّدين الشباب أولئك حركة أن نفسه ماركوز
امُلصطنعة عقالنيته وتُقاوم املتقدِّم الصناعي املجتمع َستُحرِّر التي السياسية القوة ورمَز
و«الثورة (١٩٦٩م)»، التحرر عن «مقال كتابيه: يف هذا عن وعرب رة، ُمدمِّ نقديَّة مقاومة
للمجتمع النقديَّة النظرية عن أخرى وكتب دراسات بجانب (١٩٧٢م)»، والتَّمرُّد امُلضادَّة
أو — َخَمدت أن تَلبَث لم الطالبية الثورة نريان أن غري ١٩٧٢م)، ١٩٦٩م، (١٩٦٨م،
القديم تََشاُؤِمه إىل رجع أن ماركوز يَلبَْث ولم الِفيتنَامية، الحرب انتهاء بعد — أُْخِمَدت!

الواحد». البُعد ذو «اإلنسان عنه َ عربَّ الذي
ماركسيته تكملة إىل ماركوز َسَعى — قبل من أرشت كما — أيًضا املرحلة هذه يف
بوجٍه وفرويد ماركس بني التكامل خالل من — وحاول النفيس، والتحليل بالفرويدية
(وذلك والقمع القهر من الربيء اإلنساني املجتمع أو لليوتوبيا رؤيته يَُصوغ أن — خاصٍّ
ترجمة وله ١٩٥٥م، بوسطن فرويد، عن فلسفي بحث — والحضارة إيروس كتابيه: يف
والتحليل والحضارة، الُحبُّ عنوان: تحت مجاهد املنعم عبد مجاهد األستاذ بقلم عربية
يف ١٩٧٠م سنة اإلنجليزية ترجمته ظهرت وقد ١٩٦٨م، فرانكفورت والسياسة، النفيس

واليوتوبيا). والسياسة النفيس التحليل عن محارضات خمس بعنوان: ولندن بوسطن
الحرية مشكلة حلِّ عن — ماركوز رأي يف — عجزت قد املاركسية كانت وإذا
أو والَقمع للقهر للخضوع فينا الكامن االستعداد لذلك تَنْتَِبه لم ألنها فذلك والسلطة؛
ولهذا الباطنة؛ دوافعنا تركيب يف جذوره يمدُّ الذي االستعداد وهو غريِنا، عىل ِلَفْرِضه
قبل وتحريره اإلنسان وتغيري الرتكيب، هذا عىل بالثورة إال الحقيقي التحرُّر لنا يتمَّ لن
العقبات بَفْحِص اآلن ذكرناها التي ُكتُِبه يف ماركوز قام وقد االجتماعي. والتحرير التغيري
فكتابه والسيايس، االجتماعي التغيري هذا إتمام دون تَُحول التي النفسية وامُلعوِّقات
جماعة تُمارسه اللِعِب من رضٍب إىل يتحوَّل الذي العمل عن يتحدَّث والحضارة» «إيروس
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الحاجات مع يتالءم بما نفسه الرضوري العمل تنظيم يتمُّ حيث ديُمقراطي؛ مجتمع أو
والعشق الحبِّ إىل الدفينة الدوافع َقمع إىل الحرُّ املجتمع هذا يحتاج ولن األصيلة. الفردية
بالحضارة» «الضيق عن كتابه يف فرويد قال كما الحضارة الستمرار كرشط — امُلنَطِلق
واإلنجاز، للعمل رضوريٍّا يُعتََرب كان الذي القمع» «فائض إىل الحاجة عىل سيقيض بل —
كما مًعا، عمله وعن نفسه عن اغرتابه يُسبِّب الذي العمل من اإلنسان يَُحرَّر وبذلك
حديثه يف الذِّكر السابقة املخطوطات يف ماركس الحظ كما يشء، إىل يُِحيلُه أو «يَُشيُِّؤه»
املجتمع صورة يرسم أن ماركوز حاول وقد الرأسمايل. اإلنتاج عالقات ظلِّ يف العمل عن
ل ُمَكمِّ كعنرصرضوري الشخصية السعادة فكرة وأكََّد الدوافع، قمع عىل الثورة بعد الحرِّ
— القمع فائض من ُمتحرِّر شخص الجديد املجتمع هذا يف الجديد فاإلنسان للعقالنية،
وهو — الواحد البُعد ذي امُلعارص والصناعي الرأسمايل املجتمع عىل طاغيًا يزال ال الذي
ُعقالء. ونساء رجال بالسعادة فيه يتمتَّع أن يُمِكن مجتمع وبناء الثورة ُصنع عىل قادر
للمجتمع عنه ِغنى ال كرشط اإلنسان استغالل عىل القضاء اشرتط قد ماركس كان وإذا
— الحضارة الستمرار ضمانًا «اإلشباع» بتأجيل أوىص قد فرويد وكان — السعيد الحرِّ
يف اإلنسان وأن التاريخية، وظيفته بالفعل أدَّى قد الغرائز قمع أن يَعتِقد ماركوز فإن
امُلتحرَِّرة الكريمة الحياة أسباب توفري عىل القادرة «التقنية» بناء من تمكََّن قد الغرب
أْن ملاركس سبق ولقد التاريخي. العقل مع يتَِّفُق بما املجتمع وتغيري الرضورة، عبء من
السمك وصيد الصباح، يف الحيوانات لصيد يتفرَّغ أن يمكن الذي باإلنسان ُحلمه ر صوَّ
ذا هو وها العشاء. بعد العميقة باملناقشات والتَّسيلِّ املساء، يف املاشية وتربية الظهر، بعد
فيه وتسمح واالغرتاب، الحرمان إىل حاجة بغري اإلنتاج فيه ق يتدفَّ مجتمًعا ر يصوِّ ماركوز
األصلية، طبيعتها إىل الغريزية الطاقة تُْرِجَع بأن (اآلالت) اإلنتاج لوسائل املشرتكة امللكية
تُصِبح بحيث اإلمكان، بقدر عنه يُْستَْغنَى أو حدٍّ أدنى إىل امُلغرتب العمل وقُت فيه ويَُقلَّص
بظهور يسمح تفسريًا وفرويد ماركس يُفرسِّ وهكذا . حرٍّ فراٍغ وقُت هي وكأنما كلها الحياة
واحد برشط ولكن الرَّعويِّني، الشعراء بأحالم يُذَكِّرنا وسعيد بسيط ِمثايل مجتمع أو دولة
ذي الشمويل باألحرى أو الرأسمايل املجتمع ونقد تحليل من الجديل املنهج يتََمكَّن أن هو

عليه. والقضاء نَْفِيه أو لَسْلِبه تمهيًدا الواحد، البُعد
الحديث، العالم يف الفنِّ لدور ٍل تأمُّ من حياته به بدأ ما إىل ماركوز رجع وأخريًا
الفنَّ أن يف — قبل من إليها امُلَشار رسالته يف عنه َ عربَّ الذي — القديم رأيه وجدَّد
وأشكاله الرَّمزي التعبري درجات أقىص يَستَِغلَّ أن بدَّ ال الرصاعات تُمزِّقه مجتمٍع يف
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الوعي حول ترضبه الذي الحصار واخرتاق السائدة، «األيديولوجية» ملقاومة الالمعقولة
الرأي هذا َد ردَّ وقد عنه. بديٍل وحقيقيٍّ حرٍّ إنساني مجتمع وتصوير املغرتب، والوجود
َصَدَر الذي ١٩٧٧م، ميونيخ ٍد، محدَّ ماركيسٍّ جماٍل علم ضدَّ الفن: (دوام األخري كتابه يف
االستطيقا نَْقد نحو الجمايل، البُعد عنوان تحت ١٩٧٨م سنة بوسطن يف باإلنجليزية
تقديم عىل األقدر وحدها هي تجريًدا الفنِّي التعبري أشكال أقَىص أن فيه وأكد املاركسية)،
املجتمع يف التَِّقِني أو الصناعي العقل َقها حقَّ التي التقدُّم إمكانيات تَستَِغلُّ للحياة رؤية
عقالنيته. ال ظلِّ يف امُلَزيَّف ووعيه امُلقنَّعة عبوديَّته من اإلنسان لتحرير الواحد البُعد ذي

١٩٢٩م) سنة (ُولد Habermas, Jürgenيورجني هابرماس، (4)

والنظرية فرانكفورت ملدرسة الثاني الجيل ممثيل وأهم أملاني، اجتماع وعالم فيلسوف
ع والتوسُّ وتطويرها بَْلَورتها عىل عاًما ثالثني من أكثر من يعمل التي االجتماعية النقدية
مشكالت يف ق بالتعمُّ وذلك والتواصل، للتحرر وعملية واعية فلسفة إىل وتحويلها فيها
يف «واسِتالبه» العام الرأي وتكوين األنساق ونظرية اللغة وفلسفة املعرفة نظرية
االتجاهات شتَّى من ُمستَمدَّة بعنارص التزوُّد مع الحديث، والليربايل الرأسمايل املجتمع
والتاريخي الذاتي التأويل أو التفسري وفلسفة التحليلية، كالفلسفة املعارصة، الفلسفية
االجتماعية بالحركات االهتمام عن فضًال الفلسفية، واألنثروبولوجيا (الهريمينويطيقا)،
والتَِّقنية العلمية العقالنية َهيَْمنة عىل ني وامُلحتجِّ الثوريني أوساط يف الجديدة «الجذرية»
حالة تكون أن تُشِبه سيطرة واملجتمع الفرد حياة عىل الحديثة الدولة مؤسسات وسيطرة

شاملة. حصار
التي وبون جوتنجن جامعتَي يف وَدَرس دوسلدورف، مدينة يف ١٩٢٩م عام ُوِلَد
تفكري يف التَّمزُّق أو والتاريخ امُلطَلق عن برسالة ١٩٥٤م عام يف الدكتوراه عىل منها حصل
حصل التي ماربورج جامعة يف دراسته تابع ثم األملانية)، املثالية فالسفة (أحد شيلنج
بنية ل «تحوُّ عن برسالة الجامعي للتدريس التأهيل دكتوراه عىل ١٩٦١م عام يف منها
١٩٦٢م)». لوخرتهاند، (نويفيد، الربجوازي امُلجتمع مقوالت إحدى عن بحوث العام، الرأي
الفلسفة أستاذ منصب َشَغل ثم هيدلربج، بجامعة للفلسفة محارض وظيفة يف َ ُعنيِّ
بالنك ماكس «معهد إدارة توىلَّ عندما ١٩٧١م، عام إىل ١٩٦٤م عام من فيها واالجتماع
وُدِعَي ١٩٨٢م، عام إىل ١٩٧١م عام من والتَِّقِنية» العلم لعاَلم الحيوية الرشوط لبحث
منذ بها التدريس استأنف التي فرانكفورت بجامعة رشفيٍّا أستاذًا ليكون نفسه الوقت يف
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فرويد وجائزة شتوتجارت، مدينة من ١٩٧٤م سنة هيجل جائزة ى تلقَّ كما ١٩٨٤م، عام
١٩٧٦م. سنة

قدَّم وقد العام، الرأي بنية ل تحوُّ عن ذكرناها التي رسالته هي أعماله أول كان
إىل عرش السابع القرن من الدعاية ملسار ودقيًقا موثًَّقا وتاريخيٍّا تحليليٍّا رصًدا فيها
وكيف الدِّيمقراطية، اإلرادة وتكوين العام الرأي فكرة ر تطوُّ فيه تناوَل عرش، التاسع
العالقة نموذج عىل الليربالية الديمقراطية فكرة ِصيَغت بحيث الرأسمالية، نشأة مع نشأت
االحتواء إىل الحارض العرص يف الدعاية) (أي أدَّت حتَّى السوق، يف والبائع ي امُلشَرتِ بني
ويَرجع الفعالة. النقدية وظيفته من والجماعي الفردي الوعي وإفراغ العام، للرأي الكيلِّ
للتنوير األساسية العنارص من تزل ولم كانت التي — األفكار هذه أصاب الذي التدهور
التَّفاهم عن تَْصُدر التي السياسية القرارات صنع عىل املصلحة ذات القوى هيمنة إىل —
سيطرة إىل يرجع كما ، الحرِّ العقيل والنقاش الحوار عن ال القوى، تلك بني التواطؤ أو
املصالح لخدمة ر تُسخَّ التي واملسموعة) املرئية واإلذاعة (كالصحافة اإلعالم وسائط

الحر. الوعي وتدعيم والتواصل للتثقيف ال والرتفيه، والتَّسلية التجارية
«العقلنة» ومشكلة العقالنية مفهوم عىل والنقدية التحليلية «هابرماس» جهود تركَّزت
وبخاصة فرانكفورت، مدرسة أعضاء بعض عالجها أن َسبَق التي االجتماعية للحياة
الواحد» البُعد «ذي واإلنسان املجتمع خصائص أهم من جعلها كيف رأينا الذي ماركوز
منظور من امُلشكلتني يتناول أن هابرماس حاول وقد والشمولية. الرأسمالية النُُّظم ظلِّ يف
اللغة، وفلسفة املعرفة) (نظرية اإلبيستمولوجيا يف دقيقة مسائل يف للبحث َق فتَطرَّ أوسع،
الرأسمالية يف الرشعية مشكلة مثل االجتماعية، النظرية يف عينيَّة ومشكالت قضايا ويف
حماية وأنصار امُلتمرِّدين والطالب (للنساء الجديدة االجتماعية الحركات وأهمية املتطورة،
ووْضِع إلخ)، … العجيبة واملمارسات الطقوس أصحاب من الرافضني َعات وتَجمُّ البيئة
التواُصل أو االتِّصال وأخالق ، الحرِّ والعقيل العميل «الخطاب» ل معيارية وقواعد أُُسٍس

الصحيح.
واملصلحة» «املعرفة كتاب وهو الهامة ُكتُِبه أول يف املحاوالت هذه تجلَّت وقد
يمثل أنه وبنيَّ للمعرفة، السائد الوضعي النموذج فيه انتقد الذي ١٩٦٨م) (فرانكفورت،
امَلعريف النموذج هذا أن والواقع املصلحة. تحقيق عىل القائمة البرشية املعرفة نماذج أحد
مصالح عىل يقومان آخرين نموذجني عىل َجاَر قد التَِّقني والضبط التحكُّم إىل يهدف الذي
أن يمكن وعملية وجمالية ومعيارية لية تأمُّ هات وتوجُّ حاجات عن ان ويعربِّ أخرى، معرفية
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هذا يف هابرماس يقوم ولذلك ذكرها؛ سبق التي املجتمع «عقلنة» مشكلة عىل الضوء تُلِقي
البرشية؛ املصالح من أنواع بثالثِة امُلرتبطة العلمية املعرفة من أنواع ثالثة بتمييز الكتاب
أن يمكن عامة قوانني صياغة إىل يهدف تحلييل — تجريبي أو وضعي األول فالنوع
امُلرتبطة واملصلحة الطبيعية). العلوم يف نجد (كما عليها يُعتمُد صادقة تنَبُّؤات إىل تؤدي
تحقيًقا البحث موضوع تشكيل عىل وتقوم «ِتَقنية»، بأنها تُوَصف املعريف النموذج بهذا
والتفسريية التاريخية بالعلوم فيتعلَّق الثاني النوع أما الهادف. العقيل الفعل ألغراض
كانت وملَّا وتأويلها. البرشية واألفعال النصوص لتحليل تتَِّجه التي (الهريومينويطيقية)
ألنفسهم فهمهم تحليل وتتضمن البرش، بني التواصل أفعال م تفهُّ عىل تقوم العلوم هذه
مصلحة بها امُلرتبطة املصلحة فإن التواصل، هذا عليها يَعتمد التي والقواعد وللمعايري
من النَّابعة األخالقية فلسفته يف األخرية الكلمة هذه من كانط أراده الذي (باملعنى عملية
ه بالتوجُّ تَتَِّسم التي والفلسفات العلوم يف فيتمثَّل واألخري الثالث النوع وأما العميل). العقل
التحرر هو أسايس اهتمام أو مصلحة بتحقيق تَسَرتِشد أن ينبغي أو وتَْسَرتِشد النقدي،
الفكرية (املنظومات األيديولوجيات نقد الهدف هذا إىل تسعى التي العلوم ومن والخالص.
القوى كشف عىل تعمل «علوم» وكلها ذاتها، النقدية والنظرية النفيس والتحليل القاطعة)
إجماع إىل ل للتوصُّ الالزمة الرشوط وتبحث التواصل، فعل تَُشوِّه التي الخاصة واملصالح
وأبْنِيَتها. السيطرة أشكال من والتحرر خارجي، أو داخيل قمع أو قهر يُعوُقه ال حقيقي
ألن ُمتعاٍل؛ ِشبه طابع له املصلحة عن هابرماس مفهوم أن تقدَّم مما وواضح
الطبيعية ببيئته اإلنسان عالقة من ثالثة جوانب عن تُعربِّ ذكرناها التي الثالث املصالح
يف ينحِرص ال باملصلحة املعرفة ارتباط أن وتؤكد التاريخ، خالل ره وتطوُّ واالجتماعية
تحقيق باسم اليوم وسيادتها سيطرتها فرض من تمكنت التي الواحدة املصلحة تحقيق
النزعة يف منها الِحياِد موقف اتِّخاذ أو القيمة من والتحرر للموضوعية، األعىل املثل
رفض يعني ال «التقنية» ومصالحها للوضعية النقد هذا أن شك وال الحديثة. الوضعية
عىل يدلُّ أنه منه يُْفَهَم أن يجوز وال لذاته، والتحلييل التجريبي والبحث املعرفة نموذج
التي الحدود لبيان محاولة هو وإنما عامة، بصورة التكنولوجيا أو التقنية من الرُّعب
يف األداتية أو اآللية العقالنية استخدام لسوء ونقد املعرفة، من النوع هذا اها يتعدَّ أال يَِجب
يف النقد هذا ظهر (وقد السيايس النشاط مجال ويف واإلنسانية االجتماعية العلوم ميادين
عن مقاالته يف وذلك واإلنسانية، االجتماعية للمشكالت التكنوقراطية الحلول عىل هجومه
عالم مع مناقشاته ويف ١٩٦٨م، سنة فرانكفورت أيديولوجيا، بوصفهما والعلم التقنية
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فرانكفورت االجتماعية، التَِّقِنية أو املجتمع نظرية عن كتابه يف لومان نيكالس االجتماع
١٩٧١م). سنة

اإلطار هذا عن راٍض غري بأنه السبعينيات أواسط مع شعر قد هابرماس أن بَيَْد
اإلنسان»؛ طبيعة يف «املغروسة العامة البرشية باملصالح والعقل املعرفة يربط الذي النظري
الفهم أن وَوَجد اللغة، إىل املعرفة) (نظرية اإلبستمولوجيا من اهتمامه بُؤَرة تحوَّلت ولذلك
يف التفكري من يتَأَتَّى ال االجتماعية الحياة مظاهر و«عقلنة» العقالنية ملشكلة الصحيح
لِفعل نظرية بناء إعادة من بْل وأنواعها، نماذجها اختالف عىل للمعرفة املكوِّنة املصالح
بني التفاهم دور يف البحث ومن اللغوي، التفاعل يف خاصٍّ بوجه يتَمثَّل كما التواُصل،
عليها ويقوم ُضها يَفَرتِ التي والِقيَم واملعايري الفعل، هذا يف املشرتكة األطراف أو «الذوات»
إىل هوا وتوجَّ التواصل فعل يف األطراف هؤالء انخرط فكلَّما بينهم، الحرُّ العميل» «الخطاب
ة لصحَّ بينهم فيما امُلتباَدل االعتبار من نوع إىل يلجئون أنفسهم وجدوا والتفاهم؛ الفهم
اللغة فيلسوَيف عن مأخوذ مصطلح (وهو الكالمية» «أفعالهم يف يُثريونها التي املطالب
بالكلمات»، األشياء تُفَعل «كيف الشهري بحثه يف ١٩١١–١٩٦٠م أوستني، اإلنجليزيني:
فلسفة إىل تَستَِنُد ونظِريَّتهما القول)، أفعال (أو الكالِميَّة األفعال عن كتابه يف وسريل
إن شديد: باختصار تقول (وهي الفلسفية»، «بحوثه يف عرضها كما رة امُلتأخِّ فتجنشتني
التسليم عىل يقوم ُمعيَّنَة، ألفعال تحقيق الحقيقة يف هو بها ظ التََّلفُّ أو العبارات قول
واالستفهام األمر أفعال يف — املثال سبيل عىل — يحدث كما محدَّدة، قواعد أو ِبُمواَضَعات
الحديث يف اآلخر الطرف عىل تأثريات إحداث بهدف إلخ … واملنافسة التأكيد أو والزَّعم

(… مزاج وتعكري إزعاج أو إبهاج أو مفاجأة من الحوار، أو
غري والتواصل امُلَشوَّه التواصل بني التَّمييز إمكان يُبنيِّ أن هابرماس عىل كان وقد
الضغوط عن والكشف فيه، كة امُلشَرتِ لألطراف الذاتي» «الفهم يف بالنظر وذلك امُلَشوَّه،
والِقيَم املعايري أن عىل التدليل بجانب حديثهم، تُفِسد التي القهر أو القمع وأشكال
— واإلنسانية االجتماعية العلوم ويف املجتمع يف — التواصل أفعال إليها تَستِنُد التي
العام التداول علم يف نظريته ر طوَّ وهكذا عليها. العقيل اإلجماع أو باملوافقة تسمح
يف مؤخًرا تكاملت حتى مختلفة بحوث يف يعالجها أخذ التي العامة) الرباجماطيقا (أو
حاول التي ١٩٨٢م) (فرانكفورت التواصل فعل نظرية هو ُجزءين من ضخم كتاب
وقد والتعابري، األقوال لفهم امُلفرتضة األساسية واملطالب التواصل رشوط يُحدَِّد أن فيها
للفهم، اللغوي التعبري قابلية أربعة: يف القول» «أفعال من اة امُلتََوخَّ املطالب هذه َد حدَّ
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واملرشوعية إخالصها، أو عنه امُلعربِّ مقاصد ومصداقية محتواه، صدق أو مضمونه وحقيقة
عالقته إىل بالنظر مالئًما أو صحيًحا يكون بأن املطالبة أي التعبري، أو للقول املعيارية
املطالب هذه تَلبية أن وطبيعيٌّ مًعا. والسامع امُلتكلِّم به يُِقرُّ معياري أو ِقيَِمي بمضمون
أو األطراف بني التفاهم تحقيق بُْغيََة التواصل فعل يف لالنخراط عنه ِغنى ال رشط األربعة
األحوال معظم يف ُمتعذِّر أو نادر أمر املطالب بهذه الوفاء أن ومع فيه. املشرتكة الذوات
فإن اليومية)، حياتنا بها تغصُّ التي وامُلغالطات واألكاذيب الزائفة التعبريات (ولنتذَكَّر
الحديث أو الكالم موقف وأن وجودها، يفِرتض عنها االنحراف أن يعتقد «هابرماس»
التواصل من عه تَوقُّ يمكن موقف واإلكراه، واإلرغام الضغط أساليب من امُلتحرِّر املثايل
فكٌر لديه الحديث يف كة امُلشَرتِ األطراف من طرف فكلُّ إليه؛ ل التوصُّ يمكن ثَمَّ ومن الفعيل،
ما وإذا االعتبار، يف وأخذها احرتامها ولكيفية املطالب هذه بني الكائنة للفروق َحْديسٌّ
يَُعدُّ الذي «الخطاب» مستوى إىل ل يتحوَّ أن االتصال فعل عىل كان صحتها يف شكٌّ حدث
نَة. امُلتََضمَّ والقيم النظريات صحة من ق التَّحقُّ مستوى أي إليه، بالنسبة «البَْعدي» املستوى
معايري فيه تُحلَُّل الذي «النظري» الخطاب هما: الخطاب من بنوعني هابرماس ويُعنَي
يُنَاَقش الذي «العميل» والخطاب الصدق)، عىل اإلجماع نظرية مؤيدي من (وهو الصدق
النقدية، نظريته يف املطالب أهم هي املعيارية املرشوعية كانت وملَّا املعايري. صواب فيه
املناقشة قواعد أساس عىل تَْقييُمها — املبدأ حيث من — يُمكن معيار أي مرشوعية فإن
استخدام عن االمتناع (مثل مجموعها يف القواعد وهذه العميل. الخطاب يف التَّناُقش أو
مبني اتفاٍق إىل ل بالتَّوصُّ االهتمام أو املصلحة، دافع باستثناء الدوافع كلِّ وكفِّ القوة،
إلتاحة امُلشاِرَكة األطراف جميع عىل للفرص املتكافئ والتوزيع مقبولة، عقلية أُُسس عىل
يَبَقى ال الذي املثايل الحديث موقف تُحدِّد القواعد هذه بحرية)، الكالمية أفعالهم اختيار
«الشكلية» القواعد هذه تضع وبذلك األفضل. ة الُحجَّ قوة َخَال فيما قوة ألية اعتبار فيه
تُربِّر معقولة أُُسس عىل ِبَدْوره القائم العميل بالخطاب امُلرتبطة التواصل أخالق أساس
َقبولها يمكن التي هي كليٍّا تعميًما تعميمها يمكن التي (فاملصالح معايريه غ وتسوِّ ِقيََمه
ومفهوم العامة) (الرباجماطيقا العام التداول نظرية تُؤلِّف وهكذا عقليٍّا). عليها واإلجماع
فلسفة يف أساسية محاور التواصِليَّة األخالق وفكرة والعميل، النظري بشقيه: الخطاب
محاولة وهي األكرب، مرشوعه من واحًدا جزءًا إال الواقع يف تشكل ال ولكنها هابرماس،

العاقلة. الحرَّة اإلرادة لتكوين الرضورية الرشوط يُحدِّد ونقدي نظري إطار إقامة

69



فرانكفورت ملدرسة النقدية النظرية

العامة «الصحة قاعدة من معياريٍّ أساٍس الستخالص «هابرماس» محاولة أدَّت وقد
الشعوبية من نوع عن تَعبري بأنها واتهامه الشديد، للنقد تعرُّضه إىل للحديث» الشاملة أو
ال التواصل» «كفاءة ل تحليله بأن فاعرتف النقد هذا عىل ردَّ وقد األوروبية. املركزية أو
عن الدفاع منه اقتَىض االعرتاف هذا ولكن «الحديثة»، املجتمعات أعضاء عىل إال يَْصُدق
التي وُحَجِجه ومصالحه العميل العقل من بموقفه كه تمسُّ لتربير للوعي» الحديثة «األبنية
سار الذي االتجاه هو هذا أنَّ والواقع عقلية. أُُسٍس عىل َقبولها ليَتَسنَّى عموِميَّتها يشرتط
فعل «نظرية عن الذِّكر السابق كتابه يف خاص بوجٍه وتجىلَّ الثمانينيات، يف تفكريه فيه
(١٩٨٦م). الحداثة عن فلسفي مقال وهو عهًدا األحدث كتابه ويف بجزأيه، التواصل»
له وتسمح دة، املعقَّ الحديث الِفكر بنيَِة يف تَكُمن التي العقلية الطاقة عن الكتابان ويدافع
الِقيَم ة بصحَّ السابقة الثالثة للمطالب االستجابة فيها تتمُّ ثقافية مجاالت إىل يمتدَّ بأن
والفن التقليدية، غري واألخالق الحديث، والقانون والتقنية، العلم مجاالت وهي واملعايري،
عن ة امُلَعربِّ الثقافية للحداثة الثالثة امليادين أو املجاالت هذه ومن الفنِّي. والنقد الحديث
«الحداثة» لتحليل املالئم النقدي املنظور هابرماس يكتسب الذِّكر، السابق الطاقة َمذُْخور
بُعد من األبعاد َدة املتعدِّ الطاقة تلك استغلت التي االجتماعية «العقلنة» ل عنده املرادف
ظهور منذ املعروفة واملشكلة املصطلح َمْدلول يف ع توسَّ قد يكون وبهذا وَحْسب. واحد
أدَّى وقد كبري. حد إىل تطويرهما وحاول الواحد)، البعد ذو (اإلنسان الشهري ماركوز كتاب
عالم «استعمار يه يَُسمِّ بما القول إىل — االجتماعية النظرية مستوى عىل — املنظور هذا به
االجتماعية الحياة من ُمتنامية ملجاالت امُلتزايدة والوظيفية «األداتية» فالَعْقَلنَة الحياة»،
الفرص تضاؤل معناها — القاهرة واإلدارية والسياسية االقتصادية األنظمة ِقبَل من —
كفاءتهم الستخدام — التواُصل أفعال يف كة امُلشَرتِ لألطراف باألحرى أو — لألفراد امُلتاحة
سْلبها أو عليهم الفرص هذه إنكار حدِّ إىل الخاصة حياتهم تنظيم يف والنقدية العقلية
من وموقفه هابرماس تفكري يف هام ٍل تحوُّ عن يعربِّ التحليل هذا أنَّ والواقع منهم.
يف الرأسمالية يف الرشعية مشكالت عن كتابه (يف أكَّد أن له سبق فقد الرأسمايل؛ املجتمع
لندن الرشعية، أزمة بعنوان اإلنجليزية والرتجمة ١٩٧٣م، فرانكفورت رة، امُلتأخِّ مرحلتها
وأن بالرشعية، تتعلَّق ة حادَّ ومشكالت بأزمات تمرُّ الرأسمالية أن ١٩٧٦م) وبوسطون
الكتاب ذلك يف عَجَز وقد . للحلِّ قابلة وغري ُمستعصية تكون قد واملشكالت األزمات هذه
بطريقة مة امُلتَضخِّ املشكالت هذه بحلِّ تقوم أن يُمكن التي االجتماعية القوى تحديد عن
و«الثورية»، النقدية بتحليالته ُه يتوجَّ ملن قِة الدِّ وْجِه عىل يُعَرف ولم منها، امُلجتمع تُخلِّص
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— يبدو فيما — انتهى قد مقاالته من كثري ويف ِذكره سبق الذي ر امُلتأخِّ كتابه يف أنه غري
الذين إىل أيًضا واهتدى خطري، حدٍّ إىل تَفاَقَمت قد الحياة» عالم «استعمار مشكلة أن إىل
الجديدة االجتماعية والحركات الجماعات وهم النقدي، بخطابه إليهم ه يتوجَّ أن يُمِكن
ماركوز فعل كما — عليها ل يُعوِّ والتي العرض، هذا ُمقدِّمة يف إليها اإلشارة سبقت التي
األزمات من للتَّخلُّص املبدأ ناحية من األقلِّ عىل — هاِمشيَّة! أخرى جماعات مع قبل من

الرأسمالية. تطور مراحل من املتأخرة املرحلة هذه يف امُلزِمنة
أقسام ثالثة إىل ُمها يَُقسِّ وجدناه واملشكالت؛ األزمات هذه هي ما اآلن: سألنا وإذا
د تَعقُّ كان وإن بينها، األساسية تعدُّ التي االقتصادية األزمة وهي متسلِسًال، ترتيبًا ُمَرتَّبة
أمكن بحيث أخرى، مستويات إىل إزاحتها عىل َعِمل قد الحديثة الرأسمالية امُلجتمعات
أبًدا. األساسية مشكالتها حلِّ من التمكُّن دون معينة، حدوٍد يف الدَّوام عىل فيها التحكُّم
وهي صورتها، يف عنها اختلفت وإن بالسابقة مرتبطة أخرى أزمات ذلك بعد وتأتي
األنظمة، أو األنساق من وغريها الدولة داخل يف مشكالت من تُثريه بما العقالنية أزمة
الِبنَاءات) (أو البُنَى عىل الحفاظ استحالة يف تَتَبَدَّى التي املرشوعية) (أو الرشعية وأزمة
تحفيز أو اِفعيَّة الدَّ أزمة وأخريًا املعارصة، الرأسمالية املجتمعات يف الفعالة امِلعياريَّة
باالستعانة أكَمَله ماركسيٍّا تحليًال األزمات هذه َحلََّل وقد الحقيقية. اإلنسانية الدوافع
املشكالت من لغريها أو األزمات لهذه تحليالته بأن القول من بدَّ وال األنْساق. بنظرية
تََخلِّيِه من الرغم عىل املادي، الجديل والنقد املنهج ناحية من ماركيسٍّ طابٍع ذات ظلَّت قد
التَّغريُّ بأن كالقول لها، وتَْخِطئَته التقليدية أو األساسية املاركسية املقوالت بعض عن
الة الفعَّ الرئيسيَّة القوة هو كان لو كما العمل إىل والنظر اإلنتاج، قوى «دالَّة» هو التاريخي
والَقْطِعيَّة العلمية بالنزعة َوَصَفه ملا الدائم نقده عن فضًال االجتماعي، التطور إحداث يف
اإلنتاج وُقوى العمل أن صحيح ماركس. عىل يأخذهما اللتني — الجازمة االعتقاديَّة أو —
ويَتَِّهم التواصل، أو والتفاعل اللغة َمقولتَي إليهما يُضيف ولكنه حاسم، دور رأيه يف لهما

املال). رأس (مثل املتأخرة كتاباته يف بتجاُهِلِهما ماركس
كتابه يف ناقشه الذي الرئييس املوضوع هي باملاركسية هابرماس عالقة كانت وقد
النارش لدى فرانكفورت يف ظهرت مقاالت مجموعة (وهي التاريخية» املادية بناء «إعادة
التَّواصل عنوان تحت اإلنجليزية إىل منها ُمختارات وتُْرِجَمت ١٩٧٦م، سنة زوركامب
تطور دراسة يَستلِزم املجتمع ر تطوُّ فتفسري ١٩٧٩م)؛ بوسطون، املجتمع، ر وتصوُّ
إىل باإلضافة العالم»، إىل الشاملة النظر «ووجهات امِلعيارية والِبناءات املعرفية القدرات
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عن بالرضورة تَنتُج ال املجتمع تنظيم عىل تَْطَرأ التي ات التغريُّ ألنَّ اإلنتاج؛ قوى تطور
االجتماعية األنساق أو األنظمة تَنْتَاب التي املشكالت تُثريها أن يكفي إذ اإلنتاج؛ قوى ر تطوُّ
املعريف للنمو االْرتَِقائيَّة أو النُّشوئيَّة الدراسات من االستفادة هابرماس ويَقرتح األخرى.
القدرات لفهم بياجيه) الشهري النفس وعالم كولربج عند نجدها ما نحو (عىل واألخالقي
هذه تأثري عن نظرية لتكوين ذكرها سبق التي الشاملة» النظر «ووجهات واملعايري
أن يمكن التي باملشكالت تامٍّ وعٍي عىل بَِقي أنَّه ويبدو االجتماعي. ر التطوُّ عىل العوامل
التنظيم ظاهرة مثل مركبة جماعية ظاهرة عىل الفردي للنمو نموذج تطبيق عن تَنُْجم
أويلٍّ تخطيٍط عن اآلن حتى املوضوع هذا يف قدَّمه ما يخرج لم ولذلك وتطوره؛ االجتماعي

تفصيل. من َمزيد إىل يحتاج
جادَّة فلسفة عىل الضوء بعض ألقت قد تكون أن السابقة السطور فلعل وأخريًا،
بطابٍع تَتَِّسم أنها الحظ قد القارئ أن بدَّ وال واالكتمال. التطور دور يف تزال ما وَعِسرية
حدَّ تَبلغ أو ُمتعارضة تبدو فلسفات من ُمتفرِّقة عنارص بني يُؤلِّف تَلفيِقيٍّ (أو توفيِقيٍّ
رضورة — نفسه هو تعبريه حدِّ عىل — تكون ربما التوفيقية النزعة ولكن التناقض)،
هذا معنى وليس والدة». حالة «يف لبنائها يَسعى التي امُلَركَّبة النظرية بِقيَت ما منها مفرَّ ال
ال الفاِحَصة العني ألن ُمَشوَّهة؛ أو ُمَفكَّكة نظرية الحالة، هذه يف زالت ما التي النظرية أن
املشكالت (راجع الطَُّموح مرشوعها أجزاء تَنتَِظم التي املوضوعية الوحدة تُخطئَ أن يمكن
والداخلية، الخارجية وبالطبيعة باملجتمع املعرفة عالقة عن بإيجاز لها عَرْضنا التي
(أفعال الكالمية األفعال من العامة للمطالب الالزمة الصحة رشوط بني امُلَميَِّزة والفروق
بها، املرتبطة واملصالح العلمي والبحث للمعرفة الثالثة النَّماذج أو واألنَْماط القول)،
اللغوي املستويني عىل البرش بني والحوار االتصال أو التَّواصل بُمشكلة البالغ واالهتمام
الوَْعي مستقبل عىل الَقَلق عىل كافية داللة تدلُّ التي واملشكالت األزمات وسائر والعميل،
ْلَطوي» و«السُّ «العقالني» الحصار من إنقاذه وُفَرص ، الحرِّ النقدي والجماعي الفردي
والطاقات اإلمكانات وذخرية البرشية الحياة بنََضارة األمر آِخَر والتَّمسك حوله، امَلُرضوِب
اإلحساس يف جميًعا بدأنا الذي العجيب «االستعمار» أخطار من وحمايتها فيها، الكامنة
عن ُمتكاِمَلة نظريٍة لتَشييِد الَجُسور املحاولة تلك آخًرا وليس وأخريًا الفتاكة، بأهواله
أنه صحيٌح واحد). آٍن يف والنقدي العميل العقل بمعايرِي تَسرتِشد التي التَّواصل أخالق
العرص فلسفات ومن واالجتماعي، الفلسفي اث الرتُّ من البناء هذا َلِبنَات من الكثري استَمدَّ
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َخلًقا ليست أنها اليوم نعرف التي األصالة عنه ينِفي ال هذا ولكن واهتماماته، وهمومه
لعنارص مسبوقة غري تركيبٌَة الدَّوام عىل هي وإنََّما فراغ، من إبداًعا وال الِجدَّة كلَّ جديًدا
نََسقه أن الدءوب والعالم الجادِّ امُلفكِّر هذا أصالة من تقديري يف ويَِزيد وَمْطروَقة. قديمة
يزال ما — األنساق! نظرية صاحب مع نسٍق عن هنا الكالم جاز إذا — والعلمي الفلسفي
تبَقى أن أيًضا فه وَرشَ سعيها غاية ألن تَكِتمل؛ أن يعنيها ال وربما تكتمل لم جدلية عملية
وإيقاِظِهما والعقل الوعي يَقَظة عىل تَحِرَص وأن أفالطون، علََّمنَا كما الطريق عىل سائرة
كلِّ يف الحِقيقيِّني وامُلفكِّرين العظام الفالسفة وكلُّ ُسقراط علََّمنا كما للنُّعاس أْخَلَدا كلَّما

والحضارات. العصور
ورسالته، الفلسفي للنقد إخالصه أثبت أنه القصري الحديث هذا به نَْختَِتم ما وخريُ
يزال وما كان وإنما النقدية، النظرية أصحاب من األول للجيل امتداٍد مجرَّد يكن فلم
السلبيَّة ِصَفاِته من وخلََّصه فعالة، إيجابيًَّة داللًة «التنوير» أعطى بذلك أيًضا. النقد ناقَد
امُلعربِّ بأنَّه يُوَصف أن واستحقَّ وهوركهيمر)، (أدورنو أستَاذَاُه بها َدَمَغه التي رة امُلَدمِّ
حرٍّ واٍع عامٍّ رأٍي تكوين عىل الحريص العرشين، القرن يف اِدق الصَّ العقيل التنوير عن
والَقْمع والظلم والقهر اإلرهاب ظلمات فيه والجماعة الفرد تَُداِهم وقت يف ومستنرٍي،

الجهات. كلِّ من والتَّجويع

(١٨٨٥–١٩٧١م) Lukács, Georg جورج لوكاتش، (5)

عن ودفاعه والجمال، الفنِّ فلسفة يف بكتاباته اشتهر أدبي، وناقد َمَجري، فيلسوف
البرشية خالص تحقيق يف ورسالتها العاملة الطبقة ديكتاتورية وعن االشرتاكية الواقعيَّة

االشرتاكية. طريق عن
من تَخرَّج األثرياء. البنوك أصحاب من أبوه وكان ١٨٨٥م، سنة «بودابست» يف ُولد
(من برلني يف زيميل جورج الحياة فيلسوف يد عىل َدَرس ثم ١٩٠٦م، سنة جاِمَعتها
١٩١٣-١٩١٤م)، (من هيدلربج يف فيرب ماكس االجتماع وفيلسوف ١٩٠٩-١٩١٠م)،
وبصديِقه دلتاي، فيلهيلم (الهريمينويطيقا) والتأويل الحياة بفيلسوف كبريًا تأثًُّرا وتأثَّر
الرومانتيكية إىل شبابه يف يَنجِذب جَعَله مما بلوخ»؛ «إرنست واليوطوبيا األمل فيلسوف
واملادية والطبيعية الوضعية للنزعات ة امُلضادَّ واالتجاهات األخالقية واملثالية الجديدة
صدور بعد األدبي النقد يف ِصيتُه ذاع العرشين. وأوائل عرش التاسع القرن أواِخِر يف
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الواقعية يف ودراساته (١٩٢٠م) الرواية» و«نظرية (١٩١١م) واألشكال» «الروح كتابيه:
املاركسيني الفالسفة أبرز من كواحد اسمه تألََّق ثم عرش، التاسع القرن يف األوروبية
سبَقتْه الذي (١٩٢٣م) الطبقي» والوعي «التاريخ األسايس كتابه ظهور بعد امُلعارصين
أخرى هامة كتب َلِحَقتْه كما (١٩١٨–١٩٢٠م)، واألخالق التَّكتيك عن مقاالت مجموعة
االجتماعي الوجود وأنطولوجيا (١٩٤٨م) الشاب وهيجل (١٩٤٧م) وعرصه» «ُجوته مثل

(١٩٧١م).
وأصبح ١٩١٨م، عام س تأسَّ الذي امَلَجري يوعي الشُّ الحزب إىل لوكاتش انضمَّ
أغسطس يف انهارت أن تَلبَْث لم شيوعية جمهورية أول يف والثقافة للتعليم الشعب ُمَفوَّض
يف ذلك بعد جمعها التي مقاالته هناك وكتب فيينا مدينة إىل فهاجر ١٩١٩م، سنة
والنُّقاد الفالسفة ثائرة الكتاب هذا وأثار ِذْكره. سبق الذي الطبقي والوعي التاريخ كتاب
من َطْرِده إىل أدى ا ممَّ املذهب عىل والخروج باالنحراف ووصفوه الحرفيني، املاركسيني
١٩٢٣–١٩٤٤م) (من السوفيتي االتحاد إىل لجأ السلطة عىل النازيُّون استوىل وملا الحزب.
انتهاء بعد لبلده ورجع للعلوم، السوفيتية لألكاديمية الفلسفة معهد يف بالعمل وشارك
سنة ويف الجمال. لفلسفة وأستاذًا الربملان يف عضًوا وأصبح الثانية، العاملية الحرب
للثقافة وزيًرا وعمل — الرويس الجيش سَحَقها التي — الشعبية الثورة يف شارك ١٩٥٦م
إىل بالعودة له ُسِمَح ثم رومانيا إىل ونُِفَي طويًال، ر تَُعمِّ لم التي ناجي إمري حكومة يف
الجمال فلسفة يف خم الضَّ كتابه تأليف عىل وَعَكف العامة، الحياة اعتزل حيث بودابست

١٩٧١م. سنة يف مات أن إىل
(الطبقة «الربوليتاريا» يِد عىل امَلَجر يف الشيوعي املجتمع تحقيق أن لوكاتش ر تصوَّ
هذه تُمارسه الذي «الرُّعب» تربير بمسألة انشغل ولذلك وشيًكا؛ أمًرا بات قد العاملة)
كما التربير هذا وَجَد وقد أخالقيٍّا، تربيًرا — مُلَمارَسِته َ تلجأ أن لها يحقُّ أو — الطبقة
أن نظره يف تؤكد التي التاريخ فلسفة يف االشرتاكي» «التكتيك ل الحاسم امِلقياس وجَد
عن عليه القضاء وأن امُلتكرِّرة، واألزمات الحروب إىل بالرضورة يُؤدِّي الرأسمايل النظام
تَحقيق أن كذلك التاريخ فلسفة ح وتُوضِّ العالم». مصري يف «التحوُّل يَعِني الثورة طريق
امُلرتبطة الطبقيَّة مصالحها تحقيق يَعِني «الربوليتاريا» ل والعاملية التاريخية الرسالة
سيَجِلب امَلْزعوم الخالص هذا بأن أحٌد احتج فإذا للبرشية. االجتماعي الخالص بتحقيق
نظر يف حاسمة ة ُحجَّ ليست هذه بأن عليه ُردَّ واإلنسانية، الحضارية الِقيَم خراَب معه
أن ومع تاريخية. أو أخالقية ألسباب االشرتاكية صفِّ يف الوقوف عىل ُموا صمَّ الذين أولئك
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جانبيٍّا» «دربًا يَُمثل الرحمة» من الخايل الطبقي «الرصاع بأن تامٍّ وْعي عىل كان لوكاتش
الهدف تحقيق يَُعرِّض أن ويُمكن والتفاهم»، الحبِّ «ُمجتَمع إىل املؤدِّي الطريق عىل
بأن اقتناِعه عىل وبَِقي رصيحًة، مواجهًة الشكوك هذه يُواِجه لم فإنه للخطر، النهائي
يعَرتِف وهو البرشية. ولتحرير االشرتاكية أعداء ملقاومة ُرضوريَّان إجراءان والَقْهر الرُّعب
الِقيَم بني التَّصاُدم عن تَنُجم مأسوية» «مواقف يف يتسبََّب أن يمكن الرصاع هذا بأن
ولكنه الفلسفية، التاريخية الحتِْميَّة تفرضها التي وامُلمارسة الفعل وبني الفرديَّة األخالقية
من كان وإذا التكتيكية. الوجهة من امُلَربَّر الجماعي للعمل الرصاع هذا يف األولوية يُعِطي
أن كذلك عليه فإن بالذنب، الشعور من األحوال هذه مثل يف الثوريُّ يتخلَّص أن املستحيل

التاريخية. برسالتها النُّهوض عليها ُفِرَض التي ِحيَّة» «الضَّ هو بأنه يشُعر
— الذكر السابق األسايس كتابه يف ره طوَّ الذي — الطبقي» «الوعي مفهوم ويرتبط
فهذا التاريخ؛ «منطق» عن فكرته حان ويُوضِّ والتََّشيُّؤ، الشمول) (أو الُكلِّيَّة بمفهوَمي
األساسية واملسلَّمات بالفروض يُقاَرن ال التاريخ بفلسفة املعرفة عىل يعتَِمُد الذي املنطق
تنفيذه ويُنَاط الثوري العمل عىل يُْفَرض «َقبْيلٌّ» قانون هو وال مثًال، الهندسة علم يف
عىل التعرُّف من أصحابه يُمكِّن املاركيس املنهج ألنَّ ذلك العاملة؛ الطبقة أو بالربوليتاريا
باعتبارها بعض— عن بعُضها ُمنَعِزلة ظاِهِرها يف تبُدو التي — والفردية الجزئية األحداث
جوهر عن املعربِّ املنهج وهذا شامل. وديناميكي جديلٍّ كلٍّ من وديناميكية جدليًة لحظاٍت
هو وإنما الجزئية، العلوم مناهج تُطبَّق كما الخارج من الوقائع عىل يُطبَّق ال املاركسية
يَِعيها التي التَّأريخية العمليَّة وهو نفسه، واملوضوع الواقعة به تتفتح الذي األسلوب
االجتماعي التغريُّ ق تحقِّ التي الفعالة» «الذات تَُمثِّل التي للربوليتاريا الطبقي» «الوعي
هو يُصبح املنهج ذلك الربوليتاريا تَستوِعب وعندما البرشي. والشمول «الكلية» تُمثِّل كما
بمثابة التاريخية برسالتها الواعية الربوليتاريا تكون ثَمَّ ومن للواقع»، الذاتية «املعرفة

التاريخية. العملية لتلك — هيجل تعبري حدَّ عىل — واملوضوع» الذات «وحدة
الطبقي بالوعي امُلَزوََّدة للربوليتاريا ُق تتحقَّ ال التاريخية الكلية أو مولية الشُّ كانت وملَّا
مفروضة معايري التاريخ «قوانني» تكون أن يُمكن فال واملمارسة، الفعل خالل من إال
نفسها هي وألنها «جدليَّتها»؛ طبيعة من جزء ألنها ممارستها؛ عىل ُمسبََقة بصورة
التي التقليديَّة الثُّنائيَّة عىل — الفعيل تطبيقه مسار يف — يْقِيض الذي الخاص» «قانونها

و«الواجب». «الوجود» بني تفِصل
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الوعي هو ليس التاريخية الرضورة استوعب الذي الطبقي الوعي هذا أن بَيَْد
الذين األفراد مصالح مجموع حصيلة هو وال الربوليتاريا، عن امللموس «التجريبي»
لفهم لها تُؤهِّ الوعي من درجة إىل بعُد تِصل لم الحارضة الربوليتاريا أن كما إليها، ينتمون
وظروف الرأسمايل امُلجتمع ظلِّ يف «ُشيِّئَت» فقد اإلنسانية؛ ورسالتها التاريخي دورها
كما السلع»، حركة عنارص من «عنًرصا وأصبحت اإلنتاجية، وعالقاته وُقواه مصالحه
إثارة يف للوكاتش الفضل ويرجع للسلعة». ذاتي «وعي ُمجرَّد صار حتَّى وْعيُها انحطَّ
الرأسمالية؛ للنظم «الربجوازية» املجتمعات يف العامل اإلنسان واغرتاب التََّشيُّؤ مشكلة
النقدية» «النظرية أصحاب من الُجُدد املاركسيني فلسفة عىل األثر أكرب له كان ا ممَّ
ماركس مناقشة إىل لوكاتش اْستَنَد وقد فرانكفورت». «مدرسة باسم كذلك املعروفني
منتجات تُصبح بها التي العملة هو «التََّشيُّؤ» بأن وقوله «َصنَِميَّتها»، أو الرفاهية لِعباَدة
قوانني طريق عن الناس يف تتحكَّم ُمعطاة ظواهر أو ُمستقلَّة «أشياء» البرشي العمل
سلبيِّني ُمشاِهدين إىل واملوضوعية الذاتية الناحيتني من فيتحولون تَُرد، ال كأنها تبدو
ال لُقوى ق الخالَّ اإلنساني نشاَطُهم ويُخِضعون ُمبِدَعة، فاعلة ذوات يكونوا أن من بدًال
من اإلنسان تَْجريد ويتَّضح األصلية. وماِهيَّتهم لطبيعتهم رة وُمدمِّ عنهم غريبة شخصيَّة
املجتمع عالم من مصغر عالم صورة يُمثِّل الذي للمصنع الداخيل التنظيم يف إنسانيَّته
واالستهالكية الصناعية ِبعْقلنَِته وتَغْلَغل العمل، تقسيم يف ِصه بتَخصُّ ذَ نُفِّ الذي الرأسمايل
غابت وُمَفتَّت ُمَجزَّأ عالم يف يعيش فأصبح لإلنسان، الَحِميمة الحياة َصميم يف حتى
هو الشيوعي الحزب أن لوكاتش يعلن ولذلك والتاريخ؛ املجتمع وحَدة أفراده وْعِي عن
وأنَّ العاملة، الطبقة عن ِنيابًة املجتمع وماهيَّة التاريخ ولِمنطق للثورة الواعية القيادة
تحقيق وأداة التاريخية رسالتها ضمري الكلية باملعرفة امُلزوَّد الحزب يف تَِجُد الربوليتاريا
الفاعلية وبهذه الشيوعية. بناء وإنجاز بانتصارها ستنتهي التي البرشية ُطموحاِت أْسَمى
الحتميَّة االقتصادية القوانني معرفة بمجرَّد ال — الواعية الربوليتارية) (أي اإلنسانية
التاريخ. معنى عن وامُلعربِّ اإلنسان طبيعة يف الكامن الحرية» «عالم ُق يتحقَّ — وتحليلها
األخالق مشكالت ناقش أنه امُلعارص املاركيس التَّفْلُسف عىل لوكاتش أْفضال ومن
انرصفت الذي باألملانية الناطق العالم يف وبخاصة الجديل، التفكري اعتبار وردَّ الثورية،
قدَّم قد كان وإذا ريَّة. التَّطوُّ واملادية الجديدة» «الكانِتيَّة إىل الحني ذلك يف جهوده ُمعظم
يتَّهمونه اَده نُقَّ فإن للماركسية، «لينني» به تنبأ الذي ق» الخالَّ ر «التطوُّ ل الفلسفي التربير
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وأنَّ استالني، عهد عىل الثقايف لإلرهاب والجمالية الفلسفيَّة امُلسوِّغات كذلك قدَّم قد بأنه
الِتَزامه وأن اآلَخر، والرأي امُلعارضة عىل القضاء برََّر قد الحزب ِعْصمة عىل إرصاَره
طاَلَما التي امِلثاليَّة نزَعِته وبني بينه التَّوفيق يمكن ال الَقْمع عىل القائم السيايس بالنظام
ما األشياء جميع مقياس اإلنسان أنَّ عن القديمة بروتاُجوراس عبارة باقتباِس عنها َ عربَّ
األوروبية االشرتاكية املجتمعات أركان هزَّ الذي الزلزال ولعلَّ يُوَجد. لم وما منها ُوِجَد
— امُلسلَّمات مأَْخذَ أَخذَها التي املفاهيم من كثري ُمراجعة يُتِيح أن األخرية اآلِونَة يف
القريب املستقبل يف يَسَمَح وأن — والثورة العاملة والطبقة والحزب الطَّبِقي كالوعي
األيديولوجيات وكل املاركسية األيديولوجية ومراجعة فلسفته، تَقييم بإعادة البعيد أو

شاملة. ِجذريَّة مراجعة

Bloch, Ernst إرنست بلوخ، (6)

١٩٧٧م). سنة توبنجني يف ومات ١٨٨٥م، سنة لودفيجزهافني مدينة يف (ُولَِد
الكبري وأمله املوسوعية، بثقافته تميَّز وفني، أدبي وناقد جديد، ماركيس فيلسوف
والتاريخ، للعالم الجدلية الحركة من األخرية الغاية ُق تحقِّ واقعية اشرتاكية «يوتوبيا» يف

الشاملة. العادلة الحرَّة لإلنسانية الحرية» «َمْمَلكة وتجسد

ومؤلفاته حياته (1-6)

الفقراء والعمال العمل مدينة يف بسيًطا موظًَّفا أبوه كان يهودي. أصل من بلوخ ينَحِدر
وفريتسبورج ميونيخ جامعات يف والفيزياء واملوسيقى الفلسفة ودَرس «لودفيجزهافني»،
عن برسالة الدكتوراه عىل وحصل زيميل، جورج الحياة فيلسوف عىل تَتَْلَمذ حيث وبرلني
سنة انضمَّ الجديدة. الكانطية املدرسة ِيس ُمؤسِّ وأحد والِقيَم الحضارة فيلسوف «ريكرت»
هيدلربج، يف فيرب» «ماكس االجتماع فيلسوف حول ني امُللتفِّ امُلريِدين حلقة إىل ١٩١٢م
الخصومات من تخُل لم طويلة صداقة ُعَرى بينهما وتوثَّقت لوكاتش جورج إىل وتعرَّف
وشمال وإيطاليا سويرسا يف — بالده خارج طويلة إقامة فرتات وبعد العنيفة، الجدلية
بينه العالقات توطَّدت حيث برلني يف ١٩٣٣م سنة إىل ١٩٢٦م سنة من استقرَّ — إفريقيا
بنيامني وفالرت أدورنو تيودور أهمهم: من واألدباء، والنقاد الفالسفة من مجموعة وبني
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هاجر ثم تشيكوسلوفاكيا، إىل لجأ ْلطة السُّ مقاليد النازيون تسلَّم وعندما بريشت. وبرتولت
فيها غ تفرَّ سنوات عرش حوايل قىض حيث ١٩٣٨م سنة األمريكية املتحدة الواليات إىل
منصب لَشْغِل ليبزيج جامعة من الدعوة ى تلقَّ أن إىل األمل»، «مبدأ األكرب كتابه لتأليف
الشيوعي الحزب وبني بينه العالقة تأزَّمت وملا ١٩٥٧م. سنة حتى بها الفلسفة أستاذ
التي «توبنجن» جامعة إىل الرشقية أملانيا غادر إدارته، يتوىلَّ كان الذي الفلسفة ومعهد

١٩٧٧م. سنة يف وفاته حتى بها َرشٍف أستاذ منصب قلَّدتْه
الهوتي مونترس وتوماس ١٩١٨م اليوتوبيا روح مثل — األوىل كتبه عناوين تعربِّ
عالم إىل َشْوقه وعن كلها، حياته عىل سيطرت التي الخالص فكرة عن — ١٩٢١م الثورة
وغري الحيَّة والطبيعة املادة يف وُجذُوره بُذُوره س وتََلمُّ إليه الدَّعوة عن يكفَّ لم أفضل
الحارض. العرص إىل األوىل بداياته منذ اختالفها عىل البرشي الوعي تجلِّيات ويف الحيَّة،
املفتاح هو — وأعدل أكمل مستقبل يف أي — بعُد ق يتحقَّ لم ما تحقيق يف األمل وظلَّ
١٩٣٥م، الزمن هذا مرياث منها: نذكر التي ودراساته وتفسرياته رشوحه لكل األسايس
١٩٥٢م، األرسطي واليسار سينا ابن ١٩٥١م، هيجل عىل رشوح — املوضوع — الذات
١٩٨٦م)، عام اإلنجليزية ترجمته وظهرت و١٩٥٩م، ١٩٥٤م عاَمي بني (نُِرش األمل مبدأ
الذي الوجود (أو الليس-بعد أنطولوجيا ١٩٦١م، البرشية والكرامة الطبيعي القانون
يف اإللحاد ١٩٦٤م، للفلسفة التمهيد يف توبنجني محارضات ١٩٦١م، بعُد) ق يتحقَّ لم

١٩٧٥م. العالم تجربة ١٩٦٨م، املسيحيَّة
بوجه الغربي والحضاري العقيل والرتاث اإلنساني الرتاث منابع من «بلوخ» نََهل
ها؛ حْرصُ معه يصُعُب الذي الحدِّ إىل الفلسفية ُرؤيته عىل املؤثرة املصادر وتعدََّدت خاص،
اإلسالم فالسفة بعض امُلحَدثَة، واألفالطونية أرسطو وأبرزها: أهمها بذكر نكتَِفي ولذلك
التأثر مع — ميمون وابن جبريول ابن مثل — واليهودية — رشد وابن سينا ابن مثل —
املعروفة اليهودية الصوفية الكتابات يف وبخاصة اليهودي و«املسيحاني» الصويف بالرتاث
وشيلنج وهيجل اسبينوزا برونو، جوردانو مقدمتهم ويف النهضة عرص فالسفة بالقبَّالة،
تفسريًا ه َ فرسَّ بأنه بلوخ اتُِّهم الذي ماركس فلسفة يشء كل وقبل وبرجسون، وكريكجور
العقائدي، الُجمود من وتحريرها املاركسية تجديد ة ِبحجَّ علمي، وغري (هيجليٍّا) مثاليٍّا
الواقعية «اليوتوبيا وتحقيق واالغرتاب القهر من اإلنسان تخليص يف رسالتها وتأكيد

الحق». واإلنسانية
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فلسفته (2-6)

هة موجَّ ودعوًة حيَّة، ثورية رسالة نفسها تَُعدُّ فلسفة تلخيص صعوبة من الرغم عىل
يََقَظِته وأحالم وْعِيه وال وْعِيه يف ال ذاتها املادة يف الكامن واألمل الحلم لتحقيق لإلنسان

التايل: النحو عىل ة الهامَّ معاملها إجمال فيمكن فحسب،

امَلِعيَشة اللحظة ظالم

الذاتي الوعي لظواهر الخالص الوصف من تنطلق «بلوخ» فلسفة بأن القول يمكن
البرشي؛ التاريخ عرب املبدعة إرادته عىل الدالَّة الشواهد ل تأمُّ ومن وتجاربه، لإلنسان
نظرية ناحية من (أي األنطولوجي وبنائه نفسه الوجود تركيب يف عامة رؤى إىل لتصل
وقد لإلنسان). املحرِّكة األساسية الدوافع جهة من (أي واألنثروبولوجي العام) الوجود
بأرسه، الشميس لنظامنا الكوني الوجود وَعَرِضيَّة امُلتناهي، الشخيص الوجود تجربة ظلَّت
العرضيَّة هذه بتقرير بلوخ يكتِف ولم املنطلق. لذلك والثورية اإلنسانية الدَّفعة وراء
وبخاصة العرص فالسفة من غريه كثري مع ُمعاناتهما يف يشرتك اللذين — التناهي وذلك
مهما منَّا وتَْفلت تَنْساب التي املعيشة» «اللحظة مفارقة يف توغل وإنما — الوجود فالسفة
والخلود، األبدية» «لحظة هي أنها منا توهَّ مهما وتزول وتَْعُرب بالسعادة، تجربتها امتألت
هذه يف — نخرج فنحن أجَمَلك!» فما قليًال «تََريَّثِي فاوست: لسان عىل إليها وابْتََهْلنا
التَّعبري يُمكن بمعرفٍة — «املايض» ظالم يَُغيِّبها ما رسعان التي امُلْمتَِلئة العميقة اللحظة
قبضتي. من يفرُّ فوجودي نفيس»، أمِلك ال ولكنِّي موجود، «أنا الصورة: هذه عىل عنها
يتوقَّف ال بلوخ أن غري الحقيقة؟! عىل إذًا اإلنسان يعيش متى األسايس: السؤال ويُصبح
التي امَلَكانية واملحدودية الزَّماني بالتَّناهي األليمة فالتجربة الحزين، السؤال هذا عند
املحدود غري واالمتالء الكامل ِق التحقُّ «إمكان» يكتشف تجعله املمتلئة، اللحظة تَتَخلَّل
نفسه يملك ال بأنه السابق القول بعد — يفاجئنا ولهذا والحزن؛ األلم ذلك صميم يف
الدائم النور بريق له َالَح وكأنما املستقبل»، يف سنِصري «ولهذا الواعدة: العبارة بهذه —
أمًرا اللحظة هذه يف الكامنة السعادة عىل التعرُّف كان لو إذْ املعيشة؛ اللحظة ظالم يف
دليل النقص أو االفتقار هذا وتجربة ُمشكلة. إليها االفتقار يُصبح أن أْمَكَن ملا متعذًِّرا،
لتجاوزه الدوام عىل جهده يبذل وإنما له، يَْستسِلم وال به يَُسلِّم ال اإلنسان أن عىل
يتمثَّل الذي املحدودة» غري الكاملة «اإلنسانية إىل والشوق الحنني أن «بلوخ» يرى وملئه.
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الحقيقي املضمون هو والحرية، الخالص بمملكة الدائم «اليوطوبي» والحلم األمل يف
سواء إلخ، … والدينية والفنية والثقافية الحضارية مظاهره مختلف يف البرشي لإلبداع
الفاضلة) املثالية (املدن اليوتوبيات أو القديمة الخرافية الحكايات خالل من إليه نظرنا
أو السماوية، وغري السماوية الديانات يف هللا» بوجود «اإليمان يف أو العديدة، االجتماعية
الوسطى العصور وفلسفة اليوناني الفلسفي والفكر الرشقية والفلسفات الحضارات عرب
— الحديثة الفلسفة ومذاهب النهضة عرص بفلسفة مروًرا املسيحية، هللا بمملكة والحلم
— الطبيعة عن رة امُلتأخِّ فلسفته يف وشيلنج هيجل عند األملانية املثالية الفلسفة وباألخصِّ
من يُْحَىص ال ما بجانب الوجود، وفلسفة الحياة فلسفة وبخاصة املعارصة الفلسفات حتى
كل قبل والعمارة املوسيقى يف — والفنية األدبية واألعمال واالتجاهات والتيارات املذاهب
التي الهائلة الثرية املوسوعة يف البرشي العقل إبداع مظاهر يستوعب يكاد ا ممَّ — يشء
ظاهريات عن أهمية يقلُّ ال الضخم الكتاب هذا أن والواقع األمل». «مبدأ كتابه يضمها
ماركس اشرتاكية مع تتفاعل ووجودية ودينية صوفية روح فيه ترسي لهيجل، الروح
بحتمية واملأساوي الثوري والتبشري والتاريخ، العالم نهاية عن املختلفة والرؤى وإنجلز
الغموض من تخلو ال كانت وإن — الشاعرية بالصور وغنيَّة قة متدفِّ لغة يف الخالص،
لإلنسان ة مِلحَّ دعوًة وتَُردِّد — املنهجي! واالتساق املنطقي التنظيم عن والبُعد والتشوُّش
العالم أو «املاوراء» ل رمًزا أصبح الذي الواحد الكيل بالوجود يتَِّحد وأن نفسه، يجد أن
وسائر واالشرتاكية واليهودية واملسيحية التصوف َخَلط قد ببلوخ وكأني عنه. وبديًال اآلخر
داعيًا أنقاضها بني يتجوَّل راح ثم عقب، عىل رأًسا جميًعا وَقَلبَها البرشي الروح أبدعه ما
والوجود والتاريخ املادي العالم بأن َصيحتَه ًدا ُمردِّ واألخري، األكرب «األمل» تحقيق إىل

بعد. تكتمل ولم كلها ق تتحقَّ لم اإلنساني

(الليس-بعد) بعد يتحقق لم الذي الوجود نظرية أو أنطولوجيا

امُلمتلئة السعيدة اللحظة يف ق امُلتحقِّ الوجود واقعية» «ال ب األليم الوعي أو اإلحساس ليس
وحدنا، فينا يكمن ال املنقضية املعيشية اللحظة فظالم اإلنسانية، التجربة عىل مقصوًرا
إنه يشء. كلِّ يف ومتغلغٌل ساٍر خارجنا، كذلك ماثل هو وإنما وحسب، ذاتيٍّا أمًرا وليس
امليتافيزيقية القضية إىل نصل بهذا موضوع. كل يف الكامن املوضوعي» «الظالم من صورة
الوجود وهذا نفسه، ويتخطَّى الخاصة حدوده ر يفجِّ امَلْحض الفعيل الوجود إن األساسية:
عىل أبًدا يصرب ال فهو شيئًا، الدائب نزوعه من يُهدِّئ ال يَحتوينا الذي الخالص األْجَوف
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الدوام عىل يتطلَّع ولذلك يُِطيقها؛ وال يكون» «الهو يف أو أكون» «األنا يف الكامنة «الال»
يتحقق لم الذي «الوجود أو «الليس-بعد» نحو بنفسه ويتطور والجديد، «األمام» إىل
يتعنيَّ الذي النَْقص من بنوع تكون ما أْشبَه «الليس-بعد» هذه أمامه. يرتسم الذي بعد»
القدماء به يُِحسُّ كان الذي الخالء» من «الرعب بذلك أشبه هي نفسه، يتجاوز أن عليه
وهذا ق. امُلتحقِّ الواقع إىل املستمرِّ بالنزوع وتخطِّيه بالوجود، ملِئه برضورة ويشعرون
كلِّ «ِبنية» يف داخٌل أسايسٌّ دافع أنه بلوخ يرى الذي «الجوع» عن تعبري نفسه النزوع

أنطولوجية». «مقولة ة املختصَّ الفلسفة ِبلُغة إنَّه أي موجود،
الوجود «إمكان» هو بعد» ق امُلتحقِّ «غري أو «الليس-بعد» يصبح وباألمل األمل ومع
الذي هو امتالئها» «عدم أو تحققها عدم بأن «الذات» تشعر وكما اإلنساني. املستوى عىل
وبذلك — به تكتفي وال ترىضعنه ال الحارضالذي وضعها تَجاُوز رضورة إىل أبًدا يدفعها
نفسها تجاوز إىل والحيوية املادية الطبيعة ز تُحفِّ التي الطبيعية» «الذات نموذج تمثل
وال يََقظة»، «حلم مجرَّد ليس بلوخ رأي يف «األمل» فإن — باستمرار متجددة أشكال يف
ق يَوفَّ إبداع وكلِّ عليه يُقدم فعل كلِّ يف اإلنسان يحرِّك ميل أو اعتقاد أو فكرة مجرَّد هو
هو حيث من للوجود الرئيسية وامُلقولة األساسية الخاصية — ذلك َقبل — هو وإنما إليه،

قصرية. وقفة عنده اآلن سنقف الذي املادة عن الطَّريف ره بتصوُّ هذا ويرتبط وجود.

املادة تصور

يتحقق لم الذي الوجود أو الليس-بعد «أنطولوجيا» مقوالت أهمُّ هو «اإلمكان» أن عرفنا
ق التحقُّ إىل سبيله يف «يشء» وجود إمكان بوصفها املقولة هذه بلوخ يحدِّد ولكي بعد.
فليست جديدة؛ نظر وجهة من له ويتأمَّ أرسطو عند املادة مفهوم إىل يرجع نَِجُده الفعيل،
— (كاتا-تو-ديناتون) فحسب، جميًعا نعرف كما باإلمكان أو بالقوة الوجود هي املادة
يشء كلِّ قبل — هي وإنما — امللموسة العينية الصورة لظهور تمكِّن التي األوىل املادة أي
ذاته. امُلمكن للوجود امليتافيزيقي املبدأ أي أون)، (ديناموي اإلمكان يف الكامن «املوجود —
املادة أن — أرسطو! من َسنَد عىل املرَّة هذه يف العثور يستطيع أن دون — بلوخ ويُؤكِّد
امُلتنوع، وجودها أشكال جميع — وحده فيها الكامن اإلمكان بفضل — ذاتها من تُبِدع
«الال»، يف تختمر «فهي العقلية: الحياة مستوى وهو أعالها، إىل مستوياته أدنَى ومن
أيًضا. نفسها تشمل إنها أي وتشَمله، به وتشعر يشء كل وتَحِمل «الليس-بعد»، يف وتتولَّد
داخلها يف عليه تنفِتُح الذي بامُلمِكن عالقتها يف تكون حني دائبة، حركة يف َلتَكون املادة إنَّ
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تحرِّك وإنما مع، كالشَّ ُمنفعلة أو سلبية ليست وهي بعد، يظهر لم أو يَْربُز لم وجوًدا
«… يوطوبياها لها العضوية غري الطبيعة وحتى مختلفة، ُصَوٍر عىل تََشكُّلها أثناء نفسها
غري كإمكاٍن فكرتَها، تَتَبَّع أن بعد للمادة جديًدا ًرا تصوُّ قدَّم قد بلوخ يكون هكذا
يف األرسطي» «اليسار ممثيل حتى جبريول وابن رشد وابن سينا وابن أرسطو منذ محدود
القرن يف اسبينوزا حتى النهضة عرص يف برونو جوردانو ومن الوسطى، العصور أواخر
ماركس عند والتاريخية الجدلية املادية يف — رأيه يف — اكتملت أن إىل عرش، السابع
مطبعة فرانكفورت األرسطي، واليسار سينا ابن عن الطريف كتابه هذا يف (راجع وإنجلز
فعلت مما بكثري أكثر للمادة ره تصوُّ يف ع توسَّ قد أنه كله هذا يف واملهم زوركامب).
املنبع جعلها وإنما واقتصاديٍّا، تاريخيٍّا فهًما يفهمها بأن يكتِف فلم الجدلية؛ املادية
وغري العضوية الطبيعة مستوى عىل مختلفة أشكال يف تتَخلَّق ُمتَجدِّدة إلمكانيات الدائم
األساس هي املادية الطبيعة أن إىل ذهب وقد السواء. عىل واإلنسان الكون يف العضوية،
الذي الواعي امُلناضل البرشي العمل تاريخ وباألخص ممكن، تاريخ كل عليه يقوم الذي
من جزء البرشية تاريخ أن هذا ومعنى عنها. ينفِصل أن دون نفسها الطبيعة من يُغريِّ

الوعي. عىل يقوم ألنه لها؛ املقابل دُّ الضِّ هو نفسه الوقت يف كان وإن الطبيعة، تاريخ
الناحية من الجديد إبداع عىل ُمتََفتَِّحة — اآلن رأينا كما — نفسها املادة كانت وملا
يف تكمن التي امُلقبلة ق التَّحقُّ أشكال لكلِّ اإلمكان أو القوَّة ناحية من نة وُمتََضمِّ الكيفية،
ذلك يف بما — البرشي الَوْعي فإن بالفعل، إظهارها قبل باألحرى أو ظهورها قبل داخلها
اإلمكان َمجال يعكس أن يُمكن — لذاتها! املادة تأمل وبوصفه الوعي، قبل وما الالوعي
وهي — األساسية ومُقولته «األمل» مبدأ يكُمن وهنا بعُد. ق يَتحقَّ لم ِلَما أو يُوَجد لم ِلَما

الفلسفية. بلوخ رؤية يف األهمية بالغة مكانة تحتل التي — «الليس-بعد» أو اإلمكان

والليس-بعد اإلمكان مقولة

البرشية الذات وعي عىل ينعكس ولذلك بعُد؛ يكتمل لم عالم املوضوعي العالم أن عرفنا
الفعالة القوة هو األمل ومبدأ معطياته. تجاوز يف والرغبة واقعها عىل خط السُّ صورة يف
واآلخر (أنطولوجي)، وجودي أحدهما أساسيَّني، جذرين عن تطوَّر وقد العالم، لهذا ة امُلَغريِّ

(أنثروبولوجي). إنساني
السلوك يف األصل هي الدوافع أن «بلوخ» فريى األنثروبولوجي، الجانب عن ا أمَّ
هو اإلنسان يُواجه ما ل فأوَّ واألمل؛ الجوع هما دافعان يحرِّكه التاريخ وأن اإلنساني،
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حدِّ إىل يَِصل لكي يمِلَكه أن يجب ما يملك ال إنه تملك». — و«الال االفتقار أو الحاجة
حتَّى بعُد، عليه يحصل لم ما نحَو باستمرار واآلن» «الُهنَا يتجاوز ولهذا واإلشباع؛ الرِّضا
، منطقيٍّ نفٍي أو سلٍب مجرَّد ليست «الال» هذه غريه. إىل جديد من تَجاَوَزه تملََّكه إذا
بعض عند كما — موجود هو ما كلِّ ويف فينا الحارض للموت مواجهة وال َعَدًما وليست
أو املحرِّك هي وإنما — سارتر مثل الوجوديني بعض أو هيدجر، مثل الوجود فالسفة

وللوعي. الطبيعي للواقع الجديل املسار
واملقوالتيَّة األنطولوجية التحِديَدات «بلوخ» اشتَقَّ األنثروبولوجي التحديد هذا من
بأنه اإلنسان وَصَف أْن الجدِيلِّ» العقل «نقد كتابه يف «سارتر» ل سبق ولقد ذكرناها. التي
املجال من انتقاِله تأكيد سوى الحقيقة هذه من يَستخِلص لم ولكنَّه امُلحتاج، الكائن هو
«بلوخ» أما العمل. أصل وتقرير واإلنتاجي، االجتماعي املجال إىل والَحيَوي الطبيعي
البناء باعتباره — تََملُّك» — «الال أو الَعَوز أن ويرى السابقة، الحقيقة يف ع فيتوسَّ
هو — واالفتقار واالحتياج بالوعي يتَِّسم كائن هو حيث من — لإلنسان األنثروبولوجي
ليس والالوجود نفسه. الجدِيلِّ بنائه أو تركيبه عالمة أي الوجود، يف الكامنة «الال» عالمة
يُمكن والذي نفسه، الوجود يف الكامن لب السَّ أو النفي هو وإنما عَدًما، وال للوجود نفيًا
بلوخ، فلسفة يف األساسية املقولة عن تعبريٌ وهذا ذاته. للوجود وصوًال إلغاؤه أو «رفعه»
بمقولة وثيًقا ارتباًطا بدورها ترتبط التي — القول سبق كما — الليس-بعد مقولة وهي
املادة «وعي» باألحرى أو املادة، تركيب صميم يف — التعبري هذا جاز إذا — امُلبدع اإلمكان

«ذاتها». أو

واالْمِتالء واالكِتَمال الحريَّة َمْمَلكة

أْن يبدو أمرين تَحتَِمل الواقع يف إنها هذه؟ الهائلة ريُوَرة» الصَّ «عملية نتيجة هي ما
إىل َفتُفِيض ق تَُوفَّ أن ا وإمَّ «الَعَدم»، يف الرتَدِّي إىل وتُؤدي تُخفق أن ا فإمَّ لهما؛ ثالث ال
الجوهرية الوحدة تلك النهاية يف قت وتحقَّ اغرتاٍب، كلُّ ارتفع التوفيق لها تمَّ وإذا «الكل».
امُلتََمنَّاة الغاية هذه أو النهاية بهذه يُهيب بلوخ ينفكُّ وال والوجود، املوجود بني امُلبتََغاة
والكل والنهائي الجديد فهو: املأمول؛ األكمل املدلول عىل تدلُّ التي امُلمكنة األسماء بكلِّ
بأعزِّ ى يتَسمَّ املطاف آخر يف وهو واململكة، األقىص والخري النور وهو الكامل، واملوجود

«الوطن». هو فيصبح اإلطالق عىل األسماء وأجمل
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اإلنسان عليه يمرَّ أو اإلنسان عىل يمرَّ أن يمكن ال العالم مادة اكتمال أن بَيَْد
تنَكَّر إذا ومبادرته. ُجهِده عىل متوقف املمتلئ الوجود أو الوجود فامتالء الكرام؛ مرور
يَسُقط أن للعالم أمكن — إليها امُلِلحِّ شوقه وحركة بها لوعيه باألحرى أو — «اليوتوبيا» ل
خالصه «معمل» أو امُلمِكنَة نجاته «مخترب» هو العالم أن ذلك «الَعَدم»؛ حضيض يف
ويؤكد وثيقة. باطنية عالقة «الصائرة» الطبيعية والذات البرشية الذات وبني امُلحتََمل.
تستطيع التي هي اليوطوبية ألحالمها تستجيب التي البرشية الذات فاعليَّة أن العالقة هذه
يريد ببلوخ (وكأني صريورة. حالة يف العالم يف «الكامن» املوجود أو الكائن تُظهر أن
تساعد التي «القاِبَلة» بدور ليقوم ُسقراط الخالد «اللغز» شخصية يتقمَّص أن لإلنسان

أبًدا). د املتجدِّ واإلبداع الوالدة عىل الطبيعة نا أُمَّ
بني الذِّكر ساِلفة التوحيد عملية أثناء — تفِرتض التي الفلسفات تلك بلوخ ويُهاجم
من االفرتاض هذا فمثل أوَّيل؛ أو َقبْيل ِمعيار أو ُمسبق موجود َق تحقُّ — والوجود املوجود
أو النُّكوص من نوًعا إالَّ الحقيقة يف يكون ولن الواقعي، الجديد صريورة يَستَبِعد أن شأنه
أنها إال ُقها، تحقُّ يُْرَجى التي الوحدة إمكان رشط هي الذاتية النَّواة أنٍّ صحيح الرتاجع.
امُلطلق الهيجيل بالروح مقارنتها يجوز ال ثَمَّ ومن افرتاضية، أو «رشطية» بالرضورة تظلُّ
برغم امَلزعومة ماديَّتِه عىل امُلِرصَّ — بلوخ إنَّ بل امُلتَعالية؛ األفالطونية الصور أو بامُلثُل وال
الرفض حدِّ إىل األمر به َليَِصُل — فيها بَثَّها التي وامِلثاليَّة والصوفية الدينية األنفاس كلِّ
يُوَجد أن زعمه يف يُمكن ال سبحانه هللا وهو األكمل املوجود ألنَّ اإللهي؛ الخلق لفعل العنيد
املؤمنون. يعتقد كما بدايته يف ال الخالص اإلمكان صميم من امُلنبَثِق التَّطور نهاية يف إال

املضادة اليوتوبيا

عاصفة حوله ويُثري ، الشكِّ موِضع أمله مرشوع يضع املوت بأن «بلوخ» يعِرتف وأخريًا
«يوتوبياه تخرج أن يُمكن وال األخرية، الكلمة هو ليس رأيه يف املوت أن غري التَّساُؤل.
وحدها هي بأنها يصفها التي اإلنسانية االشرتاكية اليوتوبيا عىل ُمنتِرصة ة» امُلضادَّ

«الواقعية». اليوتوبيا
امُلرتبَِّصة املضادة» «اليوتوبيا عىل أي املوت؛ عىل االنتصار هذا ر يتصوَّ كيف ولكن
ق يتََحقَّ هل واألحالم؟ اليََقظة لحظات من لحظة كلِّ يف اإلنساني وبالواقع الكوني بالواقع
النُّضوج من نوع طريق عن — (١٩١٨م) اليوتوبيا» «روح امُلبكِّر كتابه يف قال كما —
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التخلُّص يمكن أم الكوني؟ امُلستوى عىل ذاتيَّة» «معرفة َعملية إىل ينتهي الذي التدريجي
حلم إىل باللجوء وخطرها ُرعبها من التهوين األقلِّ عىل أو امُلِميتة، دِّ الضِّ اليوطوبيا من
الذي اإلنسان ظلِّها يف سيَْحيَا التي الجماعة هذه الكاملة، العادلة االشرتاكية الجماعة

السعيد؟! اإلبداع أو امُلبِدعة عادة للسَّ ُمتفرًِّغا إنسانًا النهاية يف أصبح
يقتِرص ال أنه غري األمل». «مبدأ األكرب كتابه يف بلوخ يحاوله الذي هو هذا أن الواقع
«هادم كابوس ُدها يُهدِّ ال (التي الحياة من آخر نوع إىل غامضة إشارات يشري بل ذلك، عىل
الذي «اإلمكان» من آخر نوع أو العربية)، أمثالنا يف نقول كما الجماعات» ومفرق اللذات
امُلطلق القضاء يمثِّل الذي املوت أن ذلك الدَّوام؛ عىل ريورة بالصَّ امُلرتبط الفناء يعِرف ال
سوف السواء، عىل والكون الفرد د يتَهدَّ الذي نفسه املوت هذا مستْقبَِيلٍّ، مضمون كلِّ عىل
«الفرح ب تستيضء التي «الجوهرية» الحالة أو األخرية الحالة تلك يف ويذوب يَنغِمُس
بل وأهدافها، «اليوتوبيا» ل نفيًا املوت يكون ال عندئٍذ الكامنة». الحق «أنوار وب املعلن»
ال وعندئٍذ لليوتوبيا. العالم هذا يف ينتِمي ال ما لكلِّ نفيًا ذلك من العكس عىل سيكون
املضمون عن الكشف من نوًعا سيكون ألنه املوت؛ عىل نفسه املوت مضمون ينطوي

النور. إىل الحقيقي الجوهر أو اللبِّ وإظهار للحياة، امُلكتسب الجديد
عن يعربِّ أن األمل فيلسوف يحاول ة امُلحريِّ والشاعرية امَلَجازيَّة ور الصُّ هذه ِبمثِل

األخري. األمل نحو والتاريخ للعالم امُلنتظر ل التحوُّ

وتقييم نقد (3-6)

الثورية برؤيته تتعلَّق األوىل ناحيتني. من بلوخ فلسفة إىل ه املوجَّ النقد إجمال يمكن
املاركسية برأي والثانية واللغوية، واملعرفية املوضوعية ِبِبنْيَتِها أي داخلها، من الحاِلَمة
وإدخال والواقعية، «العلمية» املاركسية بتحريِف — تقدَّم كما — تَتَِّهُمَها التي التقليدية
طابًعا عليها وتَخَلع حقيقتها تُخالف َدة ُمتَعدِّ ودينية وصوفية ومثالية إنسانية عنارص

وثَوِريَّتِها. عْلِميَّتِها مع يَتعارض «يوتوبيٍّا»
اكتشاف عىل اليُوتوبي الخيال بقدرة اعتقاده بأن القول فيمكن األوىل الناحية عن ا أمَّ
— الحارض يف َفْجِره تباشري َلَمَح الذي — األخري حلمه وتحقيق نفسه، إىل اإلنسان طريق
للتفكري وُمثريًا ِخصبًا تفسريًا البرشية الحضارة يف الكربى األعمال تفسري عىل ساعده قد
ُقرِبه بقدِر السياسة عن بعيًدا ظلَّ وتَنويَعاِتِه ألوانه بكلِّ التفسري هذا أن غري والتأمل.
واملثالية؛ اإلنسانية النزعة إىل انتمائه بقدر «الحرفية» املاركسية عن وغريبًا التَّصوُّف، من
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به يجمعه وال الرأسمالية، اإلنتاج لعالقات املاركيس التحليل عن ُمختلف للواقع فتحليلُه
والحق الكربى. والشعارات والعناوين العامة النقدية الروح عىل يقتِرص الذي القليل إال
بكثري أغنى إلخ … االشرتاكي واملجتمع والجدل واملادة والوعي وامُلمارسة لإلنتاج فهمه أن
هذه هل يسألوه: أن أيًضا هؤالء حقِّ من ولكن التقليديني؛ وأتباعه ماركس َفْهم من
إال منها تُبِق لم إلخ … وإنسانية ووجودية ومثالية صوفية ماركسية أم جديدة ماركسية

االسم؟! عىل
«اإلمكان» ُمشكلة وهي الوجود) يف (نظريته أنُطولوجياه يف األساسية املشكلة وتأتي
هذا قوَّة تتكافأ فهل الفعلية، املوجودات من َدة متجدِّ أشكاٍل تحقيق إىل املادة يَْدفع الذي
وما واإلنسان؟ الكون ُمستقبل يف ُقه تَحقُّ امُلنتَظر أو ق امُلتحقِّ الفعيل الواقع مع اإلمكان
حاولنا لو وحتى والتجدُّد؟ لإلبداع امُلذِهَلة الطَّاقات وراء الكاِمنَة القوَّة هذه طبيعة هي
الواضح من للمادة؟ ماِديٍّ مفهوم أي مَع التَّحديدات هذه من أيٌّ يَتَنَاَسب فهل تحِديَدها،
امُلْرِبَكة الَورديَّة بعباَراته إال — أصًال واَجَهَها إن — اإلشكاالت هذه مثل يواجه ال بلوخ أن
عن تَقُرص التي العجيبة والذاتية الصوفية «ماديَّته» يف القارئ شكِّ من تُضاعف التي

الحديث. العلم يف الكوني ر والتطوُّ للمادَّة العلمية باملفاهيم الوفاء
دون وأنطولوجية إنسانية مقولة إىل حوَّله الذي «األمل» مشكلة سبق ملا أضف
تُطبَّق مقولة إىل األمل يها نُسمِّ التي الذاتية التَّجربة ل تَحوُّ أليس مقنع. تربير أو أساس
ألم تَحتَِمل؟! ما فوق األمور تَحميل قبيل من نفسه، الوجود وعىل مجموِعه يف التاريخ عىل
وأن التاريخ، يف الرشِّ قوَّة ينَىس أن كاد بحيث التَّفاؤل يف اإلرساف إىل األمل هذا به يَنُح
عن يتحدَّث أنه صحيح امُلبِدعة؟ لُقَواها حماِسه غمرة يف للطبيعة امُلدمرة القوى يتجاهل
رضورة عن الهيجيل الجدِيلَّ الدرس يتَذَكَّر لم أنه يبدو ولكن املضادة»، و«يوتوبياه املوت
الكامل باالستسالم إالَّ الرشِّ عىل االنتصار واستحالة نفسه، باملوت وتجاوزه املوت مواجهة
عليه امُلتَعايل والصمود امَلَدى آِخِر إىل بُمَعاناته أو املسيحيَّة) الفداء عقيدة يف (كما له
وشهَوٍة رغبٍة كل «إطفاء» ب منه والخالص التََّحرُّر عىل التََّمرُّس أو الرواقية) عند (كما
واإلبداع للوجود ِره لتصوُّ مرادٌف واملادي للمادة َره تَصوُّ أن هي والنتيجة البوذية). يف (كما
التي «الواحدية» إىل بالتدريج ل تتحوَّ فلسفته وأن الحاصل، تحصيل يف الوقوع حدِّ إىل

عديدة. شبه وأوجه عنارص يف الوجود» «وحدة مع تشرتك
كيب الرتَّ ِة دقَّ عن يتَخىلَّ َفنَِجُده التَّعبري يف وأسلوبه التَّفكري يف منَهِجه إىل ونَِصل
ومفاجآت الشاعري التصوير ألجنحة ِقيَاَده ويَُسلِّم امَلنطقي، واالستنتاج االتِّساق ورصامة
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والخطابية املجازية واألقوال الصور من دة ُمعقَّ شبكة يف القارئ ويُلقي الحْديس، اإلرشاق
هو هذا كان (وقد والربهان، لإلقناع تتَّجه ا ممَّ أكثَر والتأثري لإلثارة تَتَّجه التي امُلتحمسة
هوركهيمر مثل النقدية النظرية أصحاب بعُض إليه هه وجَّ طاملا الذي األسايس االنتقاد

وأدورنو).
عليه، الحرِفيِّني أو التقليديِّني املاركسيني برُدود تتعلَّق التي الثانية الناحية من ا وأمَّ
رصاع من الِحيَاد موقَف تَِقف التي املجرَّدة اإلنسانية بالنزعة اتِّهامه يف إيجازها فيمكن
الواقعية ألُُسِسها ٍة ُمضادَّ وصوفية مثالية أُُسٍس عىل االشرتاكية إقامة ومحاولة الطبقات،
كان فيما به اصَطَدم َطاَلَما (الذي الحزب بقيادة السيايس والعمل امُلمارسة عىل امُلرتكزة
فكرة ُمجرَّد ِعنده أصبحت «العلمية» االشرتاكية أن والنتيجة الديمقراطية). بأملانيا ى يَُسمَّ
امُلْطَلقات من وغريها والكرامة والعدالة الحرية إىل دعوة أو أخالقيٍّا ودافًعا عامة، إنسانية
حياته بداية يف بها تشبَّع التي املعروفة والفنية األدبية الحركة إىل (نسبًة «التعبريية»

وأسلوِبه). تفكريِه عىل تأِثريِها من يَنُْج ولم كثريًا عنها ودافع
َشِهدوا قد ماركيس، بأنه نفسه وصف يف ه حقِّ من جرَُّدوه الذين املاركسيني أن والواقع
األخري التوحيد قبل «الرأسمالية» االتحادية أملانيا إىل لجوئه بعَد العديدة التقدُّمية بمواِقِفه
النقد من — املوضوعية الناحية من — تُْعِفه لم التقدُّمية املواقف هذه ولكن للشطرين؛
املثالية الفلسفة تأثري تحت — املاركسية ل حوَّ قد رأيهم يف فهو عليه؛ الحادِّ والهجوم
«القلق» مكان «األمل» وضعت َمقلوبة، وجودية إىل — امُلتأخرة «الربجوازية» والفلسفات
األوىل العاملية الحرب بعد نشأت التي فلسفته أن كما إلخ، … والهم والفشل و«اليأس»
ُسخطها وضلَّلت الرأسمالية، عىل الصغرية الربجوازية احتجاج عن فرديٍّا تعبريًا ت عربَّ قد
بعالم غامض يُوتوبي حلم َمتَاَهِة يف َساَقها الذي الَخالص يف «العلماني» بمذهبه عليها
مع الحقيقي الرصاع وعن الواقعية االشرتاكية بناء عن الناس َشَغل بذلك وأكمل. أفضل
الرأسمالية عىل سخطهم عن ست نفَّ قد تكون ربما التي «اليوتوبية» بنزعته الرأسمالية
تأثري أي إِحَداث عن امِلثالية اشرتاكيته عجز أثبتَْت ولكنَّها والرَّجعية، باالنحالل وِضيقهم
تخريب عىل والتآمر النيَّة بسوء اتِّهاِمه حدِّ إىل األمر ويصل وعميل. سيايس تغيري أو
عن بديًال يََضُعها التي املوضوع — الذات فعالقة داخلها، من اللينينية — املاركسية
والدافعية (كامليل واملثالية الذاتية العنارص وإدماج والوعي، املادة بني األساسية العالقة
ويَُحول الجدلية، املادية عن االختالف كلَّ يَختِلف الذي املادة عن مفهومه يف (… والغائية
االغرتاب مفهوم عىل ا عامٍّ إنسانيٍّا طابًعا وإضفاؤه موضوعية، معرفًة املادة معرفة دون
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وتصويره االجتماعية، والرصاعات بالتناقضات — ماركس فعل كما — ربطه من بدًال
وُمثُلهم وآمالهم ونَِضالهم البرش أحالم إليها تَتََطلَّع التي األخرية الحالة صورة يف للشيوعية
اإلنسان أوضاع تحليل عن به حاَد قد وغريه ذلك كلُّ واملوضوع؛ الذات وحدة عندها وتتمُّ
صورة يف تصويرها إىل وَدَفَعه الطَّبقية، والرصاعات االجتماعية العالقات خالل من ونقِدها
تاريخ إىل ُكلِّه التاريخ تحويل وإىل الربجوازية، األنثروبولوجيا تأثري تحت مجرَّدة مثالية

االشرتاكية. بناء أجِل من الكفاح يف شيئًا يُجِدي لن الذي واألمل للَخالص
واتِّجاهها األوروبية االشرتاكية النُُّظم يف األخرية الزَّلَزَلة فإن يشء من يكن مهما
محاولة عىل امُلنصف الُحْكم إصدار عىل الزمن مع يساعد ُربما الديمقراطية نحو امَللُموس
اإلنسانية الصبغة هذه ولعلَّ شاملٍة. إنسانيٍة بِصبغٍة وَصبِغها املاركسية لتجديد «بلوخ»
العادل اإلنساني املجتمع ظلِّ يف الكلية والوحدة والخالص امُلستقبل يف اآلملة — الشاملة
وُرؤاهم فرانكفورت مدرسة فالسفة عىل تأثريًا فلسفته جوانب أكثر هي — والسعيد

القول. سبق كما والفوضوية والَعَدِميَّة ذُوذ الشُّ أو التَّشاؤم عليها َغَلَب التي اليوتوبية
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