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النقدية؟ النظرية ما مقدمة:

«دفاع أفالطون عمل يبنيِّ ام. عنرصهدَّ عىل احتواءها ظهورها بداية منذ الفلسفة أظهرت
وجود يف والتشكيك الشباب أخالق بإفساده لسقراط أثينا مواطني اتهام كيفية سقراط»
امُلعتََقدات يف سقراط شكَّك فقد الحقيقة؛ من يشء عىل ينطوي االتهام هذا وكان اآللهة.
يف ِفْكره وأعمل العقالني، للتدقيق طويلة لفرتات راسخة اعتقادات وأخضع السائدة،
فقد اإلرث؛ هذا عىل قام النقدية» «النظرية ب ُعرف وما القائم. النظام تتجاوز مسائل
وشنَّ والثانية، األوىل العامليَّتنَْي الحربنَْي بني ما الفرتة يف الجديد الفلسفي االتجاه هذا ظهر
الحضارة عليها تنطوي التي واالغرتاب والقمع االستغالل عىل َرضوًسا حربًا ممثِّليه أبرز

الغربية.
محددة؛ فكرية منظومة أو مؤسيس تنظيم بأي الحرية ربَط النقدية النظرية ترفض
القائمة. التطبيق وأشكال املتضاِربة للنظريات واألغراضالخفية االفرتاضات يف تبحث إنها
أن عىل تُِرصُّ إذ الدائمة»؛ «الفلسفة ب يُعرف ما توظيف إىل بحاجة النظرية هذه وليست
عن تنبثق التي للتحرر الجديدة واالحتماالت الجديدة للمشكالت يستجيب أن يجب التفكري
التخصصات، دُة متعدِّ بأنها تتَِّسم التي — النقدية النظرية كانت التاريخية. الظروف تغري
امُلطَلقة واملزاعم التقاليد يف عميق نحو عىل ومتشكِّكٌة فريد، نحو عىل جوهرها يف وتجريبيٌة
بالكيفية أيًضا وإنما بالفعل، األمور عليها التي بالكيفية فقط ليس دائًما، ًة مهتمَّ — كافة
األخالقي االلتزام هذا دفع وقد عليها. تكون أن يجب أو عليها األمور تكون أن يمكن التي
َوْجَه غريَّ جديد نقدي ومنهج واملحاور املوضوعات من مجموعة لتطوير الكباَر مفكِّريها

للمجتمع. فْهمنا
بأنه األخالقيَّ االستقالَل كانط إيمانويل يُعرِّف كثرية؛ مصادر النقدية وللنظرية
العلمية للعقالنية بتعريفها النقدية النظرية كانط أمدَّ وقد للفرد، بالنسبة قيمة أسمى



النقدية النظرية

الوعَي أن هيجل رأى نفسه، الوقت يف الحرية. باحتماالت الواقع مواجهة يف املتمثِّل وهدفها
«املنظور هي الفلسفة وأن العملية، باالهتمامات مرتبط التفكري وأن التاريخ، محرِّك هو
تأويَل النقدية النظرية منظرو تعلَّم معينة.» تاريخية لحقبة خالله من يُنَظر الذي الفكري
بالتقدير. واملستِغلِّني املستعِبدين ُمطاَلبة يف الحرية لحظة وبََدْت الكل. إىل بالنظر الجزء
التنوير عرص من املستَمدَّة العامَة االفرتاضاِت وهيجل كانط من كلٌّ د جسَّ لقد
ملحاربة العقل عىل اعتمدا فقد عرش؛ والثامن عرش السابع القرنني خالل األوروبي
وضعا كما املؤسسية. السلطة جانب من التعسفية واملمارسات والقسوة واالنحياز الخرافة
التي الخالص يف والرغبة الجماليات، عنها تُعربِّ التي اإلنسانية اآلمال بشأن افرتاضات
أما والتطبيق. النظرية بني العالقة حول الحديثة التفكري وطرق األديان، عليها تنطوي
التحرر حول اليوتوبية الته بتأمُّ ذلك من أبَْعد هو ما إىل ذهب فقد الشاب، ماركس كارل

اإلنساني.
الروَّاد ممثِّليها أن إال املاركسية، الِفْكرية البوتقة يف النقدية النظرية تشكَّلِت لقد
جربيٍّ اعتقاٍد وأيَّ للتاريخ، املرحلية والنظريَة االقتصادية، الحتميَة البداية منذ رفضوا
«القاعدة» ماركس عليه أطلق بما اهتماًما أقلَّ وكانوا لالشرتاكية. «املحتوم» االنتصار يف
ماركسيتهم كانت لقد للمجتمع. والثقافية السياسية الفوقية» «البنية ب منهم االقتصادية
التنظيمية، ادِّعاءاتها عىل ركَّزوا مما أكثر النقدي منهجها عىل ركَّزوا وقد مختلف، بمذاٍق
وعىل التنوير، عرص بُمثُل دة املعقَّ عالقتها وعىل والتشيؤ، باالغرتاب اهتمامها وعىل
مسخ بمقاومة التزامها وعىل األيديولوجيا، َدْور عىل تشديدها وعىل اليوتوبية، لحظتها
رائدا استوعبها حسبما النقدية النظرية جوهَر املحاور من املجموعُة هذه وتُشكِّل الفرد.
املرشوع عمل إطار املفكِّران هذان قدَّم لوكاتش. كورشوجورج كارل الغربية» «املاركسية

فرانكفورت». «مدرسة أو االجتماعي البحث بمعهد الحًقا يُعرف بات الذي النقدي
التامة بمعرفته املشهور أدورنو، يف تيودور املدرسة لهذه الرئيسيون األعضاء ن تضمَّ
عضًوا يصبح لم أنه إال ،١٩٢٨ عام يف املعهد مع تعاونه بدأ والذي والفلسفة، باملوسيقى
الذي تعاونَه بدأ الذي املوهوب، النفس عاِلم فروم، وإريك سنوات؛ عرش بعد إال رسميٍّا
املواهب د املتعدِّ الفيلسوف ماركوزه، وهربرت ١٩٣٠؛ عام يف املعهد مع سنوات لتسع دام
من إبداًعا األكثر بنجامني، وفالرت ١٩٣٣؛ عام يف املعهد مع تعاُونَه بدأ الذي والتخصصات
الذي هابرماس، ويورجن قط؛ باملعهد رسميٍّا عضًوا يصبح لم والذي املفكرين هؤالء بني
باملعهد املرتبطني املفكرين أكثر وبالتأكيد ،١٩٦٨ عام بعد الرائَد املعهد فيلسوَف أصبح
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هؤالء ع جمَّ َمن فهو املعهد؛ هذا نرباس كان هوركهايمر ماكس أن إال اإلنتاج، يف غزارًة
للمجتمع. نقدية لنظرية التخصصات متعدِّد أساس لوضع مًعا االستثنائيني املفكرين

الُفَرص دعم شأنه من الفكري عملها أن البداية يف فرانكفورت مدرسة اعتقدْت
القرن ثالثينيات مرور ومع ذلك، مع الربوليتاريا. جانب من ثوري لتحرك العملية
أوروبا، يف بحدوثها عات التوقُّ وتالشِت السوفييتي، االتحاد يف الثورة تفكَّكِت العرشين،
يف مرتبطًة كانت التي اإلنسانيُة اآلماُل وبدِت السياسية، الحياة إىل بوقاحة الفاشية ودخلِت
التاريخيَّ َل التحوُّ هذا فرانكفورت مدرسة لت سجَّ وقد السذاجة. متزايدَة بالعرصية األصل
للعلوم لة املتأصِّ التقدمية الطبيعة يف الراسخة اليسارية االعتقادات إخضاع خالل من

ام. هدَّ لفحٍص الجماهريية والسياسة الشعبية والرتبية والتكنولوجيا
بينما ق، التحقُّ امُلتعذِّرة بُمثُلهما يتعلق فيما بينهما يُقاَرن واملاركسية التنوير كان
أعمال من مأخوذة عميقٍة ُرًؤى عربَ التاريخيِّ الجدل صياغَة فرانكفورت مدرسة أعادت
بيكيت وصامويل بروست ومارسيل كافكا وفرانس نيتشه وفريدريش شوبنهاور آرثر
املنسية اليوتوبية الصور استعادة عمليَة النقدية النظرية بدأِت لقد الحداثي. والرتاث
لم وامُلثُل الصور هذه تحقيق احتمالية أن فيها بدا ظروف ظل يف امُلهَملة املقاومة وُمثُل
بني إال شعبيته تَنُْم لم الذي السلبي» «الجدل من جديًدا شكًال النتيجة وكانت قائمًة، تَُعْد

املعاِرصين. األكاديميني
إقامة سبيل يف عقباٍت املؤسساتيَة الفلسفاِت فرانكفورت مدرسُة اعتَربت طاملا
واملعايري التحليلية والفئات امُلطَلقة باألسس االنشغال أعضاؤها أدان وقد ، حرٍّ مجتمع
الشأن: هذا يف أساسيَّنْي متَّهَمنْي ثمة أن وَرأَْوا الصحة. ادِّعاءات من للتحقق الثابتة
الوجوَد، األفراُد بها يخترب التي الكيفية حول األنطولوجية بادِّعاءاتها «الفينومينولوجيا»
ُهوجم الطبيعية. العلوم ملعايري وفًقا املجتمع تحليل من تطلبه بما الوضعية» و«الفلسفة
الذاتية عىل وقضائهما تاريخية ال ناحية من املجتمع مع لتعاُملهما الفلسفيَّني املذهبني ِكال
وراء كان وقد املذهبنَْي، لهذين بديًال تكون أن النقدية النظرية من املقِصد وكان األصيلة،

الحديثة. الحياة بثقافة خاص واهتمام تحوُّل إلحداث يَسَعى هدٌف النظرية تلك
يقرتن النقدية. بالنظرية العموم يف ارتباًطا األكثر الفكرتني والتشيؤ االغرتاب يمثِّل
التشيؤ يتعلق فيما العمل، وتقسيم ال العمَّ الستغالل النفسية باآلثار عادًة االغرتاب
ُمنتََزعة مفاهيم خالل من «أشياء» باعتبارهم فعليٍّا األشخاص بها يُعاَمل التي بالكيفية
والتشيؤ االغرتاب عن رائدًة دراساٍت غربيون ماركسيون أجرى وقد التاريخي. سياقها من
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فريدًة رؤيًة قدَّمت فرانكفورت مدرسة أن إال العرشين، القرن عرشينيات خالل بالفعل
املتقدم. الصناعي املجتمع يف األفراد عىل املعقدة الفئات هذه بها أثَّرت التي للكيفية

مفاهيم إىل التفكري خاللها من اختُِزَل التي الطرَق فرانكفورت مدرسة أعضاء درس
ورشع التاليش، إىل طريقه يف األخالقي التأمل وكان وُمرِبح، عميل هو ما كل ماهية عن آلية
قلق يف النقدية النظرية منظِّرو الحظ نََمطية. أكثر يشء إىل التحول يف الجمايل االستمتاع
ثَمَّ، ومن مىض؛ وقت أي من صعوبًة أكثر يصبح بدأ الحديث املجتمع تفسري أن كيف
الذاتية ممارسة عرضا خاللها من التي الكيفيَة ناحيٍة من يُحلِّالن والتشيؤ االغرتاب كان

آلة. يف ترس إىل الفرَد وحوَّلتا والغاية، املعنى من العالم وجرَّدتا للخطر،
لقد جذريًة. والتشيؤ االغرتاب آثار أكثر د يجسِّ أنه عىل يُرى أوشفيتز معسكر كان
مما أكثر أساسها من التقدم حول املتفائلة االفرتاضات حطَّم الذي الفاصل الحدث كان
النازية االعتقال معسكرات صور كانت وملَّا عرش. الثامن القرن خالل لشبونة زلزال فعل
عن جديدة تقارير وظهور وناجازاكي، هريوشيما تدمري ومع األذهان، يف ماثلًة تزال ال
بدا املتحدة؛ الواليات يف املكارثية انتشار تزايُد ومع (الجوالج)، السوفييتية املعتقالت
بنزعة أتْت وإنما اإلنساني، بالتطور تأِت لم الغربية الحضارة كأن فرانكفورت ملدرسة
للرأسمالية املعتاد النقد من أكثر شيئًا أن املدرسة أعضاء وأدرك مسبوقة. غري بربرية

الراديكايل. الفكر من مطلوب
كل بني يجمع البريوقراطية تحكمه الذي الجماهريي املجتمع أن الواضح من كان
سلطوية. ذاتميول تركيباتشخصيات وينتج األصيلة، ويطمسالفردية املقاومة، أشكال
بالتنميط يرتبط الرأسمايل التطور كان وإذا االستقاللية. عضد يف يَُفتُّ التماثل وكان
املرتبطة األوهام كانت ثَمَّ ومن للوراء؛ الرجوع من نوًعا فعليٍّا يَُعدُّ التقدم فإن والتشيؤ،
وتحتاج بل نظر، إعادة تتطلَّب — انتقاد بغري اليسار بها يسلِّم التي — التنوير بعرص

نقد. إىل نفسها العرصية
ملجابهة التعليم زيادة إىل الحاجة عىل كافًة فرانكفورت مدرسة أعضاء اتفق
التعليم هذا مثُل عليها يكون قد التي الفعالية مَدى َظلَّ لكْن السلطوية. االتجاهات
— جديدة ثقافة» «صناعة هناك كانت فقد شمولية. إلدارة خاضع مجتمع يف واضح غري
باستمرار تكافح — شهرًة النقدية بالنظرية املرتبطة املفاهيم أكثَر يَُعدُّ ربما مفهوم وهو
التجربة من كلٌّ وكان . حدٍّ أقىص إىل امَلِبيعات زيادة أجل من مشرتك قاِسم أقلِّ لخفض
املتقدِّمة. للرأسمالية االستهالكية النزعة لخطر معرَّضني الطبقي والوعي األصيلة الفردية
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برصف — عمل أي شهرة درجة أن ادِّعاء إىل وماركوزه وأدورنو هوركهايمر دفع هذا كل
لهذا الراديكايل الدافع اندماج درجة ذاتها هي — سياسية رسالة من يَحِمله ا عمَّ النظر
«إيسوبي» وشكل تجريبيٍّ حداثيٍّ لفنٍّ روَّاًدا املفكرون هؤالء أصبح وقد النظام. مع العمل
فرتة خالل املشحون املناخ ظل يف الراديكالية معتقداتهم أخَفْت التي ة امُللتفَّ الكتابة من
زاَدها النقدية للنظرية املبارش غري امُلستَِرت األسلوب ذلك فإن ذلك، ومع الحرب. بعد ما
العرشين. القرن ستينيات انتفاضات يف اشرتكوا الذين الراديكاليني املفكِّرين بني جاذبيًة
بحدوث مؤيدوها تنبَّأ فقد ؛ تَنَبُّئِيٍّ بطابٍع تتصف النقدية النظرية كانت ما دائًما
للتاريخ، املؤسساتية اآلراء فقط تُهاِجم لم فهي الفردية. والتجربة اليومية الحياة يف تحوُّل
النظرية أفكار األوروبيون الراديكاليون طبَّق وقد لها. راديكاليٍّا بديًال أيًضا قدَّمت بل
للوصول َسَعْوا لقد والتعليم. الجنسية والعالقات األُْرسة تشكيل بإعادة الخاصة النقدية
انقسمت فرانكفورت مدرسة لكن واملنافسة. القسوة من مجرد جديد يوتوبي إلدراك
أدورنو كان العرشين. القرن بستينيات الخاصة بالحركات يتعلق فيما نفسها عىل
والعنف التقليد، عىل والهجوم املضادَّة الثقافة يف تشكَّكا فقد متشكَِّكنْي. وهوركهايمر
النشطاء أن املفرتض من كان التي االرتياح حالة إىل باإلضافة الفكر، ومعاداة املتقطِّع
الجماهريية الحركات هذه بني ما َساَويَا وقد الديمقراطية، ألعداء يقدِّمونها الراديكاليني
الحربني بني ما فرتة يف ظهرت التي والحركات العرشين القرن ستينيات يف ظهرْت التي

والشمولية. اليوتوبي التفكري بني وربطا والثانية، األوىل العامليتني
يف السلبية اللحظة عىل الرتكيز إىل تدعو الحقيقية املقاومة أن بدا الوقت، ذلك يف
رفض مجرد عىل يقترص يَُعد لم األمر أن خاص بوجه أدورنو ذكر وقد النقدي. التقليد
(وزيادة «الالهوية» ل تصور وْضع إىل يمتدُّ وإنما — جماعة أو — نظام بأي الحرية ربط
املؤسسية والسياسات املنظمة باملقاومة االنشغال تالَىش واملجتمع. الفرد بني التوتر) ة ِحدَّ
لآلَخر «التَّْوق — هوركهايمر حالة يف — أو للنقد جمايل فلسفي لشكل الوصول لصالح
هيجل عن ورثتْه الذي املنهج تستخدم فرانكفورت مدرسة ظلت الديني. شبه الكامل»
يف واقعة الذاتية أن يََرْون يزالون ال سياسيٍّا املحاِفِظني أعضائها أكثر وكان وماركس.
أنهم إال البريوقراطي. واملجتمع الجماهريية والثقافة السلعي الشكل تُقاِومه: ما ك َرشَ
الجامدة. واملعتقدات الفلسفية واألسس العاَلِمية االدِّعاءات حول جديدة شكوًكا أثاروا

البنيوية بعَد وما الحداثة بعَد بما املرتبطة املخاوف من كثريًا السلبي» «الجدل ع توقَّ
النظرية عن تعبري أنهما عىل اآلن إليهما يُنَظر ما غالبًا الواقع يف املذهبني ِكَال أن حد إىل
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النقدية النظرية

الطالبية العرشين القرن ستينيات حركات بني من الراديكاليون املفكرون تأثر :1 شكل
فرانكفورت. ومدرسة النقدية بالنظرية عميًقا تأثًرا

بدايًة التخصصات، وأهمَّ الدوريات أشهَر بنيوية بعد وما تفكيكيٌة مناهُج غزت النقدية.
رًؤى أنتجت وقد والسياسة. والعلوم واللغويات الدِّين وحتى واألفالم األنثروبولوجيا من
َفَقَدِت ذلك، خضمِّ يف لكْن، االستعمارية. بعَد ما وعاَلم والنوع الِعْرق حول جديدة عميقة
هادفة، لسياسات تصور ووضع للمجتمع، متكامل نقٍد تقديم عىل ُقْدرتَها النقدية النظرية
والنزاعات الثقافية واالهتمامات النصوص تفسريُ ل حوَّ كما للتحرُّر. جديدة ُمثٍُل وطرح
هوية أزمة النتيجة فكانت لنجاحها؛ ضحيٍة إىل تدريجيٍّا النقديَة النظريَة امليتافيزيقية

دائمة.
لقد ُقُدًما. امُلِيضِّ من املايضليتمكَّنوا عىل نظرًة النقدية النظرية منظِّرو يُلِقي أن يجب
الجماعية واإلبادة الرتبية وعلم الجنيس والكبْت للعائلة فهَمنا فرانكفورت مدرسة أثَْرت
النقديَّ التقليد لكنَّ األخرى. املوضوعات من كبرية ومجموعة األدبي والتحليل والتسلية
والحيِّز والدولة االقتصاد يف القوى ميزان باالختالالتيف يتعلق فيما به يُخِربنا ما كذلك لديه
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النقدية؟ النظرية ما مقدمة:

أسبابًا يقدمون لعرصالتنوير انتقاًدا املفكرين أكثر وحتى العاملية. والحياة والقانون العام
واالشرتاكية، الليربالية عىل نفسه اليشء وينطبق عنه، منطقي دفاع تقديم أجل من ًة ُمهمَّ
ُمثٍُل تشكيل وإعادة للمقاومة، جديدة طرٍق وفتح االضطهاد، ظروف توضيح يزال وال
جديدة «سياسية» نظر وجهات إىل حاجة ثمة النقدية. النظرية اهتمام نطاق تمثِّل محررة
يف تتمثَّل اآلن واملسألة جديد. عاملي مجتمع يف للتحوُّل املحِدثة التغيري إمكانيات إلبراز
عليه يكون أن ينبغي ما وهذا النقدي، للمنهج النقدية للنظرية الثابتة األشكال إخضاع
النقدي. للمرشوع األصلية للروح اإلخالص عىل اإلبقاء يمكن فقط الطريقة فبهذه األمر؛
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األول الفصل

فرانكفورت مدرسة

تمويَل توىلَّ َمن هو فايل هريمان وكان .١٩٢٣ عام يف االجتماعي البحث معهد تأسس
من دراسة مجموعة عن انبثقت التي نوعها، من األوىل املاركسية الفكرية املؤسسة هذه
يف العمالية الحركة تواجه التي العملية املشكالت معالجة إىل تسعى كانت املاركسيني
سوق من ثروته صنع مستنري أعمال رجل فايل هريمان كان الروسية. الثورة أعقاب
نفسه يعترب كان الذي فيليكس ابنه من إلحاح بعد املال قدم وقد األرجنتينية، الحبوب

ُمْرتًَفا». «بلشفيٍّا
كان الذي وهو املقربني، فايل فيليكس أصدقاء بني من جريالخ ألربت كورت كان
بسبب تُويفِّ لألسف لكنه اشرتاكيٍّا، واقتصاديٍّا ديمقراطيٍّا لكونه للمعهد مدير أول سيصري
مطبوعة أول وأسس منه، بدًال املنصب جرونربج كارل وتوىلَّ السكري. بمرض إصابته
التي العمالية» والحركة االشرتاكية تاريخ «أرشيف عنوان تحت املعهد عن تصدر رسمية
ملؤلفه (١٩٢٣) والفلسفة» «املاركسية كتاب فيها بما املهمة، األعمال من عدًدا نرشت
وفريتس بولوك وفريدريش جروسمان هنريك من كلٌّ بجرونربج اْلتََحق وقد كورش.
يحملون يزالون ال وكانوا شيوعيني، جميًعا كانوا فيتفوجل. أوجوست وكارل شرتنربج
وشكَّلوا ،١٩٢١ إىل ١٩١٨ من األعوام يف ظهرت التي الديمقراطية العمال ملجالس حنينًا
مجموعًة الفكرية جهودهم قدمت السوفييتية. الجمهورية تُشِبه أملانية لجمهورية تصوًرا
هذه أن إال واإلمربيالية. للدولة، الجديد والدور الرأسمالية، انهيار عن اآلراء من ثرية
ذلك كان إذ ١٩٣٠؛ عام يف للمعهد العام ه التوجُّ ليتغريَّ تتوارى أن لها كان املجموعة
باسم الحًقا سيُعَرف ملا الجديدة الداخلية الحلقة هوركهايمر ماكس فيه جمع الذي العام

فرانكفورت. مدرسة



النقدية النظرية

وتيودور اليسار)، (إىل هوركهايمر ماكس فرانكفورت: مدرسة رواد من ثالثة :1-1 شكل
التي الوحيدة الصورة هي وهذه الخلف). (يف هابرماس ويورجن اليمني)، (إىل أدورنو يف

سويٍّا. تجمعهم

الداخلية الحلقة

سنواته تكن لم ثري. يهودي أعمال رجل لعائلة شتوتجارت من بالقرب هوركهايمر ُولِد
اململوك النسيج مصنع يف متدرِّبًا للعمل الثانوية املدرسة ترك وقد ُمميزة، األوىل الدراسية
والعلوم الفلسفة علَّمه الذي بولوك بفريدريش تعرَّف ،١٩١١ عام يف ولكن لوالده.
الحرب بعد الثانوية دراسته هوركهايمر أنهى الحياة. مدى له صديًقا وظلَّ االجتماعية
فرانكفورت جامعة يف املواد من متنوعة مجموعة ودرس بالشيوعية، اهتمَّ األوىل. العاملية
.١٧٩٠ عام يف ظهر الذي الحكم» ملكة «نقد كانط عمل عن علميًة رسالًة النهاية يف ليكتب
املعهد، مدير منصب تولِّيه قبل األعمال من اليسري النَّْزر إال هوركهايمر ينرش لم
نقل بمحاولة منشغًال أصبح عندما ١٩٣٣ عام ألملانيا هتلر ترؤُّس عقب ذلك تغريَّ وقد
يف كولومبيا جامعة إىل وأخريًا باريس، إىل ثم جنيف إىل فرانكفورت من أوًال املعهد
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فرانكفورت مدرسة

النظرية تمييز عىل تركِّز العرشين القرن ثالثينيات خالل مقاالته وكانت نيويورك. مدينة
الليرباليُة الرأسماليُة بها خانت التي الكيفية وتوضيح الفلسفية، مناِفساتها عن النقدية
أخرى أعماٌل دت مهَّ للشمولية. وسياسية وِعْرقية نفسية أسس بخلق األسايس وعَدها
أدورنو لعمل الطريَق السلطوية والدولة األداتية والعقالنية الجماهريية الثقافة تتناول
عىل هوركهايمر تفكري تغريَّ بالطبع، .(١٩٤٧) التنوير» «جدل الكالسيكي وهوركهايمر
الخاصة التحرر واحتماالت امُلعاناة بأثَر اهتمامه عىل حافظ طاملا أنه إال السنني، مدار

الفردية. بالتجربة
مدرسة حاولت وقد التخصصات. املتعدِّدة األبحاث يف متميًزا هوركهايمر ظل كذلك
شدَّدْت وقد التجريبي، والعمل املعيارية النظرية بني الفجوة سدَّ قيادته تحت فرانكفورت
حرَّر املنفى، يف وجوده أثناء وحتى الهدف. هذا عىل ١٩٣٠ عام يف االفتتاحية محارضته
لصالح التحيز» يف «دراسات بعنوان أجزاء عدة يف التخصصاتصدر متعدد بحثيٍّا مرشوًعا
(١٩٤٩) الدمار» عىل «تدريب كتاب األجزاء هذه نْت تضمَّ وقد األمريكية. اليهودية اللجنة
تحليًال اإلمربيالية أملانيا يف السامية ملعاداة االجتماعية األصول حلَّل الذي ماسينج، لبول
(١٩٥٠) األمريكيني» الشغب مثريي أساليب عن دراسة الخداع: «أنبياء وكتاب عبقريٍّا؛
(١٩٥٠) السلطوية» «الشخصية الكالسيكي والكتاب جوترمان؛ ونوربرت لِوفنتال لليو

اآلخرين. الباحثني من كبري وحشد أدورنو يف لتيودور
١٩١٩ عام يف اندلعت التي — األملانية سبارتاكوس وانتفاضة الروسية الثورة جِت أجَّ
قام التي الرعب وأعمال الستالينية التطهري حمالت لكن هوركهايمر، راديكالية نريان —
بل الشيوعية، هجر النهاية ففي هوركهايمر؛ عىل البالغ أثرهما لهما كان نظامه بها
أملانيا إىل املعهد إعادته قبَل حتى اليَِمني إىل السيايس هه توجُّ ل وتحوَّ أيًضا، واملاركسية
هوركهايمر وتوقَّف .١٩٥٣ عام إىل ١٩٥١ عام من فرانكفورت لجامعة رئيًسا وعمله
التي الثورات وإدانة فيتنام حرب ودعم الجزائر يف االستعمار ضد النضال معارضة عن

.١٩٦٨ عام يف انطلقت
العهد إىل فبالرجوع جديًدا. منعطًفا البؤس برفض انشغاله اتخذ الوقت، ذلك يف
يف ممكنة غري باتت املقاومة فكرة عىل الحفاظ أن اعتََقد اإلله، تصوير حرَّم الذي القديم،
أو — امُلقدَّس وبات التحرر. إىل والتطلع للواقع الشامل اإلنكار خالل من إال الوقت ذلك
نقد يف هوركهايمر وذهب الدنيوي. مواَجهة منطلق هو — األُخروي نقول أن األفضل من
الروابط كل بُِرتَت للكاثوليكية. مغازلته تزايد أصدقاؤه والحظ درجة. أقىص إىل التنوير
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ماكس وفاة مع فعليٍّا الريح مهبِّ يف النقدية النظرية وأصبحت والتطبيق، النظرية بني
والسبعني. الثامنة يناهز عمر عن هوركهايمر

متخصًصا وكان مشواره. بداية منذ هوركهايمر أصدقاء أقرب أحد فروم إريك كان
التحليل معهد كان الواقع، يف الالهوتية. املسائل يف بعمق ًرا متبحِّ كان لكنه النفس، علم يف
الشفاء «عيادة عليه يُطَلق برلني يف رايشمان فريدة األوىل زوجته مع سه أسَّ الذي النفيس
غزير كاتبًا فروم كان دينَهم. للمعهد وا انضمُّ الذين من الكثري ترك حيث التوراة»؛ من
وفكر فرويد سيجموند ِفْكر بني ربط َمن أوائل من كان إنه إذ فكرية؛ جرأة ذا اإلنتاج
ِذكُره يقرتن ما وعادًة . الِجدِّ محَمل عىل اليوم تُؤَخذ فروم أفكار تَُعْد لم ذلك ومع ماركس.
(١٩٥٦) الحب» «فن مثل العملية» «املعرفة كتَب أكاديمية األكثُر النقاُد يعتربه بما اآلن
الجماهريية؛ الثقافة ِقبَل من الحب بها يُقدَّم التي للطريقة به موثوًقا بديًال قدَّم الذي
قدم الذي (١٩٦٤) اإلنسان» «قلب مثل جيدة» شعورية حالة يف تََضعك «التي واألعمال
عن سطحية دراسات أنها يُفَرتَض وما الغربية؛ الثقافة عىل الساِخرة الهجمات عىل ا ردٍّ
بعقالنية دعا الذي (١٩٦١) اإلنسان؟» ينترص أن يمكن «هل َقِبيل من الدولية الشئون
من «الهروب كتاب أما الباردة. الحرب روح وتهدئة النووية األسلحة عىل القضاء إىل
دراسته أُهِمَلت فقد ذلك، ومع للشمولية. الثاقب بتحليله فيُشتََهر ،(١٩٤١) الحرية»
منحة عىل حصل الذي (١٩٧٣) البرشي» التدمري «تحليل عنوان تحت املنشورة البحثية

جائًرا. إهماًال إلجرائها
نوبل نيمايا مثل مثقفني حاخامات يد عىل وتربَّى متشدِّدة، يهودية عائلة يف فروم نشأ
«القانون بعنوان العلمية رسالته وكانت الخصوص، وجه عىل رابينكو باروخ وسلمان
أعماله أوائل أن إىل باإلضافة (١٩٢٢) اليهودي» الشتات اجتماع علم يف مساهمة اليهودي:
ال الذي (١٩٣٠) املسيح» و«عقيدة (١٩٢٧) «السبت» مثل: دينية، موضوعات تناولت
األخالقي والباعث النفيس بالطابع شغفه يختِف ولم ماركسية. تحريف ملسة من يخلو
عرشينيات خالل تبنَّاها التي اإللحادية النزعة من بالرغم أبًدا، تماًما الدِّين من املنطِلق
كتابه يف القديم للعهد اإلنساني تأويله بإعادة شهري َوتَر عىل عزف وقد العرشين، القرن
التزاَم مادي» نفس «علم لتطوير فروم محاولة عكست وقد .(١٩٦٧) كاآللهة» «ستصري
مشواره تميَّز وقد شامل. اجتماعي تحول إحداث محاولة تجاه األصيل النقدية النظرية
الِقيَم ودعم الكبْت بمقاومة وعالقته النفيس للتحليل العميل الطابع عىل بالتشديد املهنيُّ

اإلنسانية.
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وأصبح ،١٩٦٢ عام يف النفيس للتحليل املكسيكية الجمعية تأسيس يف فروم ساهم
وقد الالتينية. أمريكا النفيسيف التحليل مجال تطوير يف تأثريًا الشخصيات أكثر من واحًدا
لقضايا وداعًما األمريكية واإلمربيالية فيتنام لحرب قويٍّا معارًضا كان الذي — فروم أيَّد
الجماعاتية»، «االشرتاكية من وتشاركيٍّا بريوقراطيٍّا ال شكًال — لها حرص ال تقدمية
ترك وقد فرانكفورت، مدرسة أنجبتْه كاِتٍب وأبلَغ أسلوب أفضل صاحب شك بال وكان
الداخلية الحلقة من آخرون أعضاء َحَسَده وقد ،١٩٤٠ عام النهاية يف فرانكفورت مدرسة
وفلسفية سياسية اختالفات لهم كانت أنه من بالرغم شهرته، عىل واضًحا حسًدا للمدرسة
من بأيٍّ يربطه ما هناك يكن لم حياته، من األخرية السنوات ويف أيًضا. معه مرشوعة
ظلَّ فرانكفورت، مدرسة من آَخر عضو أي ومثل ذلك، مع املدرسة، يف السابقني رفاقه
وهدف اإلنسانوية، والروح املادية، اللحظة النقدية: النظرية لجوهر مخلًصا فروم إريك

تحول. إحداث
اليسار عىل الفكري تأثريه باعتبار الوحيد الحقيقي منافَسه ماركوزه هربرت كان
االسرتاتيجية الخدمات مكتب يف عمله بفرتة السيايس ماركوزه تاريخ يبدأ الجديد.
يف وكبري ُمهمٍّ بَدْور قام حيث العرشين، القرن خمسينيات وحتى ١٩٤١ عام من
انتفاضة يف شاب وهو بمشاركته مروًرا الغربية، أوروبا تجاه األمريكية السياسة تشكيل
التاريخية املادية ربط إىل األوىل مقاالته َسَعْت وقد و١٩١٩، ١٩١٨ عاَمْي يف سبارتاكوس
خاللها. من االجتماعيَّ الواقَع الفرُد يَختَِرب التي الفينومينولوجية الِبنَى أو «التاريخية» ب
،(١٩٣٢) التاريخية» ونظرية هيجل «أنطولوجيا كتابه محور مماثلة قضايا شكَّلْت وقد
(١٩٤١) والثورة» «العقل كتابه قدَّم فيما أوروبا؛ يف الهيجلية النهضة تنامي يف أسهم الذي
عدًدا كذلك ماركوزه ألَّف النقدية. بالنظرية العظيم املفكر لعالقة ومؤثًرا ا مهمٍّ تفسريًا
لإلمكانية دائًما ُمدِرًكا كان الذي — ماركوزه تصور الرائعة. املقاالت مجموعات من
عن خروًجا — للمقاومة العملية باألشكال منشغًال ظل لكنه الفن، يقدِّمها التي اليوتوبية
والسياسية االجتماعية الدراسات من متنوِّعة مجموعة أكملْت فقد ذلك، ومع القائم. النظام

تلك. التأملية مرشوعاته
الدولة مسألة درس ،١٩٣٣ عام يف االجتماعي البحث بمعهد ماركوزه اْلتحاق بعد
عت توقَّ وقد الشيوعية، وتفكك والفاشية االحتكارية الرأسمالية بني والعالقة الليربالية
املجتمع اغرتاب عىل الرد يف َدْور الجديدة االجتماعية للحركات يكون أن الالحقة أعماله
يف التغيري باحتماالت يتعلق فيما ماركوزه تفاؤل إىل وباإلضافة املتقدِّم. الصناعي
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هو ماركوزه وكان ذلك. أعقب الذي املحاِفظ الفعل ردَّ أيًضا تصور فقد ،١٩٦٨ عام
مؤلَّفه قدَّم وقد العظيم. والرفض القمعي والرتغيب السعيد الوعي مثل مفاهيم نرش َمن
قدَّم كما املتحدة، للواليات النقدية النظرية (١٩٦٤) الواحد» البُْعد ذو «اإلنسان املميَّز
كان ما ودائًما فرانكفورت، ملدرسة الشباب املفكرين من كثريًا به االستشهاد خالل من
منهجه يف َمِرنًا كان لكنه التاريخية، املادية تقليد ظل يف يعمل أنه نفسه يرى ماركوزه
الراديكالية السياسية اللحظة ماركوزه هربرت د جسَّ لقد الثقايف. للتغيري رسوًال وكان
من كثرية بقاٍع ويف املتحدة الواليات يف الشباب الراديكاليني من لجيل النقدية للنظرية

العالم.
ِت نََرشَ أن إىل املتحدة الواليات يف مشهوًرا بنجامني فالرت يكن لم اآلَخر، الجانب عىل
مجموعة وحررت «نيويوركر» مجلة يف عنه مقالًة أرنت حنا الباِرزة السياسية املنظِّرة
أصبح الحني، ذلك منذ .(١٩٦٩) «إرشاقات» عنوان تحت نُرشت التي الرائعة مقاالته
مقتطفات ذلك بعد لتأتي البصرية، نافذ عبقري متميز مفكِّر بأنه مشهوًرا بنجامني
الحكم. هذا لتؤكِّد (١٩٨٦) «تأمالت» عنوان تحت ت نُِرشَ التي مقاالته مجموعة من أخرى
«شارع الذاتية لسريته فيهما تعرَّض اللذين املمتَعنْي عمليه بني بنجامني كتابات ترتاوح
يف ظهر الذي (١٩٥٠) «١٩٠٠ عام نحو برلني يف و«طفولة (١٩٢٨) واحد» اتجاه ذو
ودراسة العرشين، القرن ثالثينيات خالل الصحفية املقاالت من مجموعة صورة يف األصل
ومؤلَّفه ،(١٩٢٨) األملانية» الرتاجيدية الدراما «أصول بعنوان الباروك عرص عن معقدة
وقدَّم االقتباسات من آالف بضعة شمل والذي ،(١٩٨٢) باريس» «بواكي يكتمل لم الذي
وأشكال الحداثة بعَد ما ِفْكر صاحبْت التي الشهرة ومع العرصية. لفهم مضطربة صورة
رسعان العرشين، القرن سبعينيات خالل املتحدة الواليات يف الفلسفية الذاتية من أخرى
وأصبحت الثانوية، أعماله من كبرية مجموعة فظهرت اآلفاق؛ بنجامني شهرة طبَّقت ما

رواًجا. األكثر األكاديمية األعمال من تقريبًا مختارة» «كتابات عمله مجلدات كل
درجة عىل حصل ثرية، يهودية لعائلة ابنًا أيًضا هو وكان برلني، يف بنجامني ُولد
ولم التنقل كثري كاتبًا ذلك بعد أصبح وقد ،١٩١٩ عام يف برن جامعة من الدكتوراه
ذلك العميل؛ غري اإلنسان فكرة بنجامني د جسَّ ما، ناحية من ثابتة، وظيفة عىل أبًدا يحصل
باالهتمام عمله تميز وقد العالم، هذا وراء ما إىل خياله يحمله الذي الواقعي الشخصغري
تناول مثل يبدو فيما العادية اليومية الحياة وخربات الذاكرة وطبيعة للغة، امَلِرن بالطابع
تُلِقي — بنجامني اعتقاد بحسب — األشياء هذه كل الكتب. القصصوجمع ورسد الطعام
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إىل تفتقر الرصيحة السياسية كتاباته كانت نطاًقا، أوسع اجتماعية اتجاهات عىل الضوء
حسبما — عرصه يف البارزة األحداث يف قة متعمِّ فكرة أي تقدم ال أنها عىل عالوًة اإلثارة،
األمر لكن — و١٩٢٧ ١٩٢٦ عاَمْي بني ما الفرتة يف موسكو» «يوميات عمله من لنا يتبني
االختياري» «التجاذب رواية أو بودلري، شارل شعر عن بدراساته يتعلق حني يختلف
األمر ينطبق بروست. ومارسيل كافكا فرانس روايات أو جوته، فون فولفجانج ليوهان
حيث والرتجمة؛ والرومانسية الفوتوغرايف والتصوير املعماري الفن عن مقاالته عىل نفسه
والحياة الفردية التجربة عىل للعرصية الجمايل التأثريَ واملثرية الرائعة مقاالته تستكشف

اليومية.
أصبح الذي طفولته صديق شوليم، جريشوم من بكلٍّ تأثَّر الذي — بنجامني حاول
— بريشت برتولت املاركيس املرسحي والكاتب اليهودية، الصوفية يف أسطوريٍّا عاِلًما
حتمية بنجامني جابََه التاريخية. باملادية متزايًدا اهتماًما صار بما خالصية رؤية َدْمَج
امَلنَال، بعيد مثايل نموذج إىل الطبقي غري للمجتمع تحويَلها وازَدَرى العلمية، االشرتاكية
الواقع عليها ينطوي التي امليتافيزيقية التجربة اسرتجاع حول اهتمامه تمحور وقد
طياته. بني التاريخ يحملها التي — األمر نهاية يف — املتحققة غري اليوتوبية واالحتماالت
التحرر، معوقات عن التعبري عىل القدرة عدم نتيجَة املحاولة تلك تنفيذ تعذَّر أنه إال
مع العامة. نظره وجهة نتْها تضمَّ التي املتعارضة واالفرتاضات املتناقضات إىل باإلضافة
املفكِّرين خاصٍّ بوْجٍه ويُعلِّم ويُحِبط يُلِهم يزال ال بنجامني فالرت أن يف شك من فما ذلك،
«الحطام»، عرص يف املنفى روح تستحرض كتاباته إن الشباب. والراديكاليني البوهيميني
النازي الغزو من الفرار يحاول كان بينما — ١٩٤٠ عام يف الرتاجيدي انتحاره ترك وقد

حياته. عىل ا خاصٍّ دراميٍّا طابًعا — لفرنسا
يلعب كان الذي أدورنو، يف تيودور وهو واحد، تلميذ سوى بنجامني لفالرت يكن لم
األوروبي، للمفكِّر صورًة ويَُعدُّ فرانكفورت مدرسة يف التخصصات د امُلتعدِّ املفكِّر دور
الذي — أدورنو وحصل آَخر، شخص أي من وأفضل بل يشء، كل يَعِرف أنه يبدو كان
يف الدكتوراه درجة عىل — إيطالية وأم يهودي ألب ولكن برجوازية، لعائلة كذلك ُولد
وتأثر بريج، ألبان العظيم ن امللحِّ مع َدَرس املوسيقى يف عاِلًما أدورنو كان .١٩٢٤ عام
العرشينيات َعْقَدِي خالل موسيقية دورية َّستحرير ترأ وقد شونربج، بأرنولد عميًقا تأثًرا
التي األجزاء بشأن نصائح الحًقا مان لتوماس وقدَّم العرشين، القرن من والثالثينيات
تأويالت جاءت وقد ،(١٩٤٧) فاوستوس» «دكتور رواية يف املوسيقى نظرية تتناول
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ملؤلَّفه وفًقا مالر وجوستاف فاجنر وريتشارد بيتهوفن فون لودفيج مثل كبار نني مللحِّ
.(١٩٤٩) الحديثة» املوسيقي «فلسفة الكالسيكي

عرصه يف الفلسفية العقول أكثر وربما بل والشعر، لألدب حساًسا ناقًدا أدورنو كان
واألشكال األنظمة كل يف بعمق ومتشكًكا السلبي، الجدل فكرة تجاه ملتزًما وكونه إبهاًرا.
رفض مع بطبيعته امَلِعيب الحضارة طابع توضيح عىل عزم فقد الرسد، لفهم التقليدية

الجماعة. مع الفرد لتََماهي محاولة أي
منخرًطا كان لكنه الشامل، الفلسفي رسده يف املوضوعات هذه كل أدورنو نسج وقد
التي — والتليفزيون اإلذاعة عن أدورنو دراسات أكملْت وقد كذلك. التجريبي البحث يف
عن عمَله — للرتفيه أشكال مجرد الناس معظم يَعتَِربه ِلَما األيديولوجي التأثري أوضحت
أوضح فقد ؛ بحقٍّ بارًعا مقاالت كاتب وكان الحديث. للمجتمع واالمتثالية السلطوية امليول
املوسيقي، اللون هذا عىل السلعي الشكل تأثري (١٩٣٢) الشعبية» املوسيقى «عن مقاله
األوسَع اهتماَمه وبروست وكافكا لبيكيت الرؤية العميقة املبتكرة تأويالته أثبتت حني يف

للتجربة. التأميل بالفهم نطاًقا
الحركات من الخوف دائم كان لكنه السياسية؛ املوضوعات يتناول أدورنو كان قلَّما
«الالهوية» وضمان املقاومة بني أدورنو وربط ذاته، حدِّ يف قيمًة النفي اتخذ الجماهريية.
للنظرية املعارصة الفْهم ُسبُل عىل أدورنو تأثري يُضاهي تأثري يوجد ال واملجتمع. الفرد بني
العنيد النقدية النظرية التزام عىل أفضل تدليًال يدلِّل غريه آَخر مفكِّر من وما النقدية،

الحرية. وميض تجاه
طالب بني تميًزا األكثر الطالب إنه هابرماس. يورجن عن حديث لنا يزال ال
الذين املفكرين كلِّ بني من إنتاًجا األكثر املفكر صار الذي وهو وأدورنو، هوركهايمر
االجتماعية الحياة أوجه كلَّ كتاباته ت مسَّ لقد فرانكفورت. بمدرسة أسماؤهم ارتبطت
لتعليقاته للمدرسة الفلسفية املبادئ رشوح من مقاالته وامتدَّْت — الدِّين ذلك يف بما —
للنظرية ًة مهمَّ إسهاماٍت قدمت قد املبكِّرة أعماله كانْت إذا ولكن املعاِرصة. القضايا عىل

جديدة. اتجاهات يف قاَده ذلك مع الفكري َمَساَره فإن النقدية،
أعضاء بقية له يتعرَّض لم ما وهو — النازية ظل يف هابرماس نشأة تركت لقد
الليربالية. والديمقراطية القانون حكم بأهمية قويٍّا إيمانًا بداخله — فرانكفورت مدرسة
«التواصل وأهمية الخطاب بتطويع اهتمامه إظهار عىل عملت النشأة هذه أن عىل عالوة هذا
لهابرماس— املبكِّرة األعمال قدمت لقد األفكار؛ هذه عىل كافة أعماله وتشتمل املشوَّه»، غري
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أبًدا تورطه عدم رغم العرشين، القرن ستينيات يف الطالبية الحركة يف بارًزا دوًرا لعب الذي
املؤسسية والرشعية التاريخية املادية حول نقديًة تأمالٍت — املتطرِّفة فصائلها من أيٍّ مع
الالحقة هابرماس أعمال راحْت ذلك، من النقيض عىل والتطبيق. النظرية بني والعالقية
االدِّعاءات، تربير رضورة عىل األعمال هذه تُِرصُّ إذ التحليلية؛ الفلسفة يف تداخًال تزداد
مدى يزال وال والعلوم. للطبيعة أنطولوجية توصيفات وتوفري منهجية، ُحَجٍج وصياغة
هذا إطالق إن الواقع، يف للجدل. مثاًرا النقدية النظرية عن خروًجا األمور هذه تناول كون

األصلية. للفكرة املغذِّية البواعث دراسة يستدعي الحكم

أخرية كلمة

الداخلية حلقتها يف عضو كل كان إذ الوحدة؛ مع بالتعدُّدية فرانكفورت مدرسة تميَّزْت
الفكرية وضعفه قوته ونقاط الخاصة اهتماماته منهم لكلٍّ فكانت اآلَخر؛ عن مختلًفا
املوضوعات من نفسها املجموعة تجاه اْلِتزامهم يف يشرتكون كانوا جميعهم أن إال املميزة،
أو جماعة أو نظام بأي الحرية يوًما املدرسة تلك من عضو أي يربط لم واالهتمامات،
ملعالجة جميًعا َسَعْوا وقد املؤسساتية. التفكري نماذج يف كافًة يتشكَّكون وكانوا تقليد،
تتميَّز أيديهم بني النقدية النظرية وكانت جديدة، فئات تقديم خالل من جديدة مشكالت
يف منهج مسألة إليهم بالنسبة النظرية تلك كانت وقد تجريبي. وبطابع فكرية بجرأة
النظرية «إن يقول: كتب حني جيٍد بأسلوب ذلك عن هوركهايمر عرب وقد األول، املقام
التنظيم عىل منها وْعٍي عن ركَّزت تطورها مراحل كل ويف املفاهيمي شكلها يف النقدية
ليست النظرية فهذه الرشعية. وإضفاء التنوير مهمة يتوىل الذي البرشي للنشاط العقالني
بالبرش كذلك بل بالفعل، علينا الحالية الحياة طرق تفرضها التي باألهداف فقط معنيًة

إمكاناتهم.» وكل
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املنهج

النظرية كانت الوقت ذلك يف .١٩٣٧ عام يف إال النقدية» «النظرية مصطلح يَُصْغ لم
العزلة من فرانكفورت مدرسة أعضاء لخشية فنتيجًة املتحدة؛ الواليات يف منفية النقدية
استخدموا املعهد، استمرار لضمان َسْعِيهم خضم ويف الجديد، موطنهم يف السياسية
قدَّمتْه الذي اإلطار يف النقدية النظرية نشأِت يشء، كل ورغم لهم، كغطاء املصطلح هذا
ارتبطا اللذين — كورش وكارل لوكاتش جورج مثل شيوعيون وكان الغربية. املاركسية
إليهما ينضم أن ويمكن الرواد. ممثِّليها بني من — بدايته منذ باملعهد وثيًقا ارتباًطا
الحكم مقاليد عىل البالشفة الستيالء سني متحمِّ جميًعا هؤالء كان بلوخ. إرنست أيًضا
الفرتة خالل األوروبية الراديكالية باالنتفاضات أحاطت التي النشوة ولحالة ،١٩١٧ عام

و١٩٢٣. ١٩١٨ عاَمْي بني ما
من املباِرش للتحرُّك مؤيِّدين كانوا الذين — النشطاء املفكرون هؤالء شدَّد وقد
األيديولوجيا َدْور عىل — الربملاني اإلصالح إمكانية يف ومتشكِّكني العاِملة، الطبقة جانب
وقد بها. اإلطاحة عىل الطبقي للوعي الحاسم الطابع وقدرة الرأسمالية عىل اإلبقاء يف
عالوة هذا التاريخية، للمادية الفلسفية املثالية خلَّفتْه الذي الرتاث عىل الضوء سلَّطوا
عن الحديث إىل حاجة الغربيني للماركسيني يكن ولم وماركس. هيجل بني العالقة عىل
وصًفا املسألة لوكاتش وصف وقد التاريخية. للمادية الثابت الطابع أو النصية التقليدية
مؤلَّفه يف — النقدية للنظرية املستقبلية الفهم أشكال لكل أساًسا َمَعه ووضع — بليًغا

يقول: كتب حيث ،(١٩٢٣) الطبقي» والوعي «التاريخ بعنوان نُِرش الذي العظيم

أطروحات كلَّ نهائيٍّا أَنَكَرْت قد الحديثة األبحاث أن جدًال نفرتض دعونا
«تقليدي» ماركيس كلَّ فإن ذلك، صحة اتضح لو حتى الخاصة، ماركس
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… تحفظ دون كافًة الحديثة النتائج هذه مثل تقبُّل عىل قادًرا سيظل ُمخِلص
أبحاث لنتائج النقدي غري القبول إىل ضمنًا تُشري ال التقليدية املاركسية إن
بتفسري ليست وهي تلك، أو األطروحة بهذه «اإليمان» تَعِني ال فهي ماركس؛
دون وحَده املنهج إىل «التقليدية» تُِشري العكس، عىل بل «مقدَّس»، لكتاب

سواه.

األوىل، العاملية الحرب ُقبَيْل املجر يف الثقافية للحداثة بارًزا رمًزا يَُعدُّ لوكاتش كان
أحَد الطبقي» والوعي «التاريخ كتابه كان الشيوعية، الحركة يف مفكِّر أبرز كان ولعلَّه
التقليد مفكري لكلِّ إلهام مصدر كان وقد الغربية، املاركسية قدَّمتْها التي املؤثِّرة األعمال
وماركسيني وكورش لوكاتش إدانة وراء السبب إدراك يسهل لكْن تقريبًا، الكبار النقدي
فقد ١٩٢٤؛ عام الشيوعية) (األممية للكومنرتن الخامس املؤتمر يف آَخرين غربيني
وآمالها الثقافية، وتجاربها العمالية، مجالسها الثورة: ازدهار سنوات كتاباتهم عكست
من االشرتاكية من العلمية بالنسخ املرتبط اليقني من تخلصوا أنهم كما الخالص. يف
يف الطبيعة. أمور يف والتقيص املجتمع أمور يف التقيص بني الواضح الفصل خالل
الفارق «إن قوله: (١٦٦٨–١٧٤٤) فيكو جيامباتيستا عن النقل لوكاتش حبَّذ الواقع،
الرؤية ظل ويف الثاني.» يُنِشئ ولم األوَل أنشأ قد اإلنسان أن هو والطبيعة التاريخ بني
الفعالية العديمة الفلسفية األنظمة من النقدي وموقفها الغربية، للماركسية اليوتوبية
عليه أَطَلق عما ًة معربِّ الغربية املاركسية كانت الربوليتاريا، طبقة تمكني عىل وإرصارها

للثورة». السفيل «التاريخ بلوخ
عىل النقدي املنهج فعزم الغربية؛ للماركسية هدًفا البرشي التحرر أصبح هكذا
السجن» «رسائل كتاب يف جاءت أن بعد اشتُهرت التي الكلمة تلك — الهيمنة مكافحة
جراميش يكن لم أشكالها. بكافة — (١٩٧١ عام وفاته بعد نُرش (الذي جراميش ألنطونيو
َ وتُويفِّ صحته وتدهورت اإليطايل الشيوعي للحزب املؤسسني األعضاء بني من كان الذي —
لكن فرانكفورت، مدرسة عىل مهمٍّ تأثري ذا — موسوليني بينيتو حكم ظل يف السجن يف

الغربية. للماركسية واضحًة صورًة رسم عمله
غري ومؤسساته املدني باملجتمع األساس يف معنيٍّا كان الذي — جراميش ركَّز
عاداِت املهيِمنُة الثقافُة بها ي تنمِّ التي الكيفية عىل — التوجيهية وأفكاره االقتصادية
أجل من للهيمنة؛ مناهضٍة اسرتاتيجيٍة من بد ال أنه زعم وقد املحكومني، لدى الخنوع
مؤسسات خالل من وذلك الذاتية، اإلدارة عىل قدراتها وتعزيز العاملة الطبقة تمكني
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عرب أو أعىل من فحسب ليس التنظيم، إىل االسرتاتيجية هذه مثل وَدَعْت جديدة، مدنية
املفكِّرين ِقبَل من الفعيل العمل عرب وإنما الجماهري، عن منفصل قوي طليعي حزب

جدليٍّا. ارتباًطا الربوليتاريا بطبقة املرتِبِطني التنظيميني
نشطاء. جميًعا وكانوا هذه؛ األساسية النظر وجهة الغربيون املاركسيون تشارك وقد
النهي إىل أقرب تكون أن ينبغي تطبيقية نظرية بأنها التاريخية املادية فرسوا وجميعهم
للتحول. املحِدث للفعل املتغرية الرشوط لتوضيح يسَعْون كانوا فقد الوصفية. إىل منها
والتصنيفات األفكار تلقائيٍّا املاركسيون يحمل أن املنطقي غري من جعل املنظور وهذا
بعبارة املسألة عن التعبري شئنا إْن — أو آلية؛ بطريقة تليها التي إىل زمنية فرتة من
التاريخي. طابعها إظهار عىل التاريخية املادية الغربيون املاركسيون أجرب لقد — أخرى
«املاركسية مؤلَّفه خالل من بارًزا إسهاًما الرؤية هذه يف كورش كارل أسهم
— شهرًة الغربية املاركسية ممثِّيل أقلَّ يَُعدُّ الذي — كورش أوَّل فقد والفلسفة».
فعٍل ردَّ منها أكثر الفعل عىل تأثريها لها سيكون ُمَعاشًة تجربًة بوصفها األيديولوجية
وضع وقد العملية، والتجربة والتعليم الوعي عىل امُلستََغلني تمكني واعتمد لالقتصاد،
االنتفاضات وأَْلَهمتْه الراديكالية نرياَن الروسيُة الثورة فيه أرضَمت الذي — كورش
الراديكالية االقتصادية للديمقراطية مخطًطا — ال العمَّ ومجالس للسوفييت التلقائية
الشيوعي الحزب إىل كورش وانضمَّ .(١٩١٩) االشرتاكية؟» التنشئة هي «ما كتيِّبه يف
الربوليتاريا انتفاضة خالل تورينجن يف العدل وزير منصب وتوىلَّ ،١٩٢٠ عام يف األملاني
لهم يكن لم الذين املتطرف اليسار مفكري عىل مهم تأثري ذا وأصبح ،١٩٢٣ عام يف

.١٩٢٦ عام الكومنرتن من إبعاده بعَد تنظيمي انتماء
التفسريات كلِّ عىل هجوًما يُشكِّل (١٩٢٩) للتاريخ» املادي كورش«املفهوم عمل كان
الربوليتاريا، طبقة تمكني برضورة إيمانه عن أبًدا كورش يتخلَّ ولم للماركسية، العلمية
كبري. ملفكر رائعة ذاتية سرية بمنزلة (١٩٣٨) ماركس» «كارل األخري كتابه كان وقد
يتمنَّى وكان رجعية، ألغراض تُفرسَّ أن يمكن فكرة أيَّ أنَّ عىل ا ُمِرصٍّ كورش وكان
األهمية عىل الضوء سلط وقد الخاصة، مُلثُِلها الشيوعية الثورية املمارسات إخضاع
من آَخر شكل كأي املاركسية مع يتعامل وكان التاريخي». «التخصيص ل املنهجية
والقيود املصالح ناحية من تُفَهمان بعينه ما وقت يف ووظيفتها سماتها وكانت الفلسفة.
تَُعدَّ أن ممِكنًا يَُعْد ولم التاريخي. السياق يُتِيحها التي للتحرك التنظيمية والُفَرص
هي املاركسية كانت فقد متعالية، ادِّعاءات له ثابتًا نظاًما أو رسمية عقيدة املاركسية

والنقد. للتطويع قابلًة األخرى
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التقليدية «النظرية بعنوان له مقال يف الرؤى هذه عىل هوركهايمر بَنَى وقد
مكتِمًال منطقيٍّا نظاًما الجديدة الرؤيَة هوركهايمر يَعترب لم .١٩٣٧ عام نُرش والنقدية»
امُلْهَملة الجوانب بتوضيح معنيٍّا كان إنه وحيث الثابتة. االدِّعاءات من مجموعًة وال
بشأن بالفعل متشكًِّكا وكان التاريخ، يُشكِّله الذي الواقع طابع عىل ًما ومصمِّ للحرية،
بَوْصفها النقدية للنظرية ًرا تصوُّ َوَضع فقد الربوليتاريا، كاهل عىل تََقع التي التحرُّر مهمة
للنظام مؤيِّدة تُعتََرب فكانت األخرى الفكرية األشكال أما السائدة. الفلسفية للنماذج بديًال
األشكاُل تلك تجاهلت ما فِبَقْدر واملوضوعية؛ بالحيادية التزامها إعالن من بالرغم القائم،
(سواء له بديل وجود واحتمالية القائم للنظام التاريخ ِقبَل من امُلشكََّل الطابَع الفكريُة

النظام. هذا عمل آليات تُربِّر أنها يُرى بات وعي)، غري عن أم وعي عن
كان ما بقْدر تأملية تكن ولم محايدًة، تكن لم التقليدية النظرية فإن ثم؛ ومن
الفلسفي، الخطاب يف مختبئًة االجتماعية االهتمامات كانت لقد عادًة. مؤيدوها يعتقد
القائمة املناهج نبذ ببساطة املمكن من كان ملا وحده، السبب هذا عىل األمر اقترص ولو
أفسدت التي الكيفية لتوضيح داخيل نقد إىل حاجة هناك كانت فقد الفور؛ وعىل بالكامل

املناِفسة. الفلسفية الرُّؤى مقدمات القائم النظام ِقيَم بها
يتعلق فيما السائدة الفلسفة من شهريين شكَلنْي بالفعل هوركهايمر جابَه وقد
املادية اتُِّهَمِت فقد .(١٩٣٣) وامليتافيزيقا» «املادية املؤثِّر مقاِله عربَ الجوانب بهذه
فيما العرقية، واملشاكل الذاتية تنبذ بأنها وفروعها الوضعية الفلسفة شكل تتخذ التي
انتُِقدت املقابل، ويف الطبيعية، العلوم من مستَمدَّة ومقاييس معايري عرب املجتمع تحلِّل
الفرد لتمكني عامة مبادئ وتوظيفها املادي للعاَلم الفلسفية األهمية لتجاهلها امليتافيزيقا
أنه عىل هايدجر فِهَمه ما أو العميل» «العقل كانط عليه أَطَلق ما خالل من سواءً —

بديهيًة. أخالقيًة أحكاًما النهاية يف يصري ما إصدار من — الفينومينولوجيا
كوجهني يبدو فيما املتعارضتني الفلسفيتني الرؤيتني هاتني يََرى هوركهايمر كان
انشغالهما يف تشرتكان لكنهما تعارضه، بما تُعرَّف منهما فكل واحدة. لعملة مختلفني
للتحقق الثابتة واملفاهيم الواقع لتفسري ة املتغريِّ غري واملبادئ الفلسفية باألسس التأميل
العقالنية أن تَعتَِرب فرانكفورت مدرسة كانت الواقع، يف الصحة. ادعاءات أو التجربة من
هاَجموا املدرسة أعضاء فإن ذلك، ومع الرؤيتني، بني من رضًرا األكثر هي العلمية

اليوتوبي. والخيال والتاريخ، النقدي، التأمل لتجاُهِلهما األساس يف الرؤيتني
الذي الدافع املجتمع، عن عامة نظريًة تكون أن النقدية النظرية من املقصود كان
من جديدة اجتماعية ظروًفا أن ممارسوها أدرك وقد التحرر، يف الرغبُة وراءها يقف
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سبيله، يف جديدًة مشكالٍت وتََضع الراديكايل للتطبيق جديدًة أفكاًرا تُنِتج أن شأنها
هكذا التحرر. جوهر مع جنب إىل جنبًا تتغريَّ أن شأنها من النقدي املنهج طبيعة وأن
فرانكفورت مدرسة ملنهج األسايس االهتمام هو التطبيق سياق عىل الضوء تسليط أصبح
الفصل لرفض املدرسة أعضاء بدوره ذلك دفع وقد التخصصات. د امُلتعدِّ الجديدة

والقيم. الحقائق بني التقليدي
مبلورًة تاريخيًة منتجاٍت بِصَفتها الحقائق مع تتعاَمل النقدية النظرية كانت
حقيقة أي إدراك يف الهدف وتََمثَّل للواِقع. منفصلًة لقطاٍت منها أكثر االجتماعي للتحرك
وضع وقد لها. معنًى داخله يف الحقيقة تتخذ الذي بالقيمة امُلثَقل السياق إطار يف
— االجتماعية» العالقات «مجموع ماركس يسميه ما أو — الكل مبدأ بالفعل لوكاتش
حيث مختلفة، لحظات من يتشكَّل أنه عىل يُرى الكلُّ كان التاريخية. املادية قلب يف
يمكن الذي الثقايف، واملجال الدولة مثل أخرى، لحظات بني من لحظة مجرد االقتصاد
لكلِّ أن العلم مع لحظة، كلَّ الكلُّ ويشكِّل والفلسفة. والفن الدِّين إىل بدوره م يُقسَّ أن
(الطبقة الفاِعلة العنارص تلك ممارسات عىل تأثريها ثَم ومن الخاصة؛ ديناميكيتها لحظة
من لحظة كل أْخذ يجب عليه، بناءً الواقع. تغيري عىل العازمة املثال) سبيل عىل العاملة،

يَّة. الجدِّ مأَخذ اللحظات هذه
وعلم النفيس «التحليل مقاَليْه يف انطالِقه نقطَة الفكرة هذه من فروم جعل وقد
املبكِّران املقاالن هذان أشار .(١٩٣٠) النفيس» والتحليل و«السياسة (١٩٢٩) االجتماع»
الجهاز بها يؤثر التي والكيفية األنا، بها تتشكَّل التي الكيفية عىل املجتمع تأثري إىل
لألحوال السياسية املواجهة دعم عىل النفس علم قدرة ومدى املجتمع، تطور عىل النفيس
بني العالقة يف النفسية املواقف تداخل كيفية إلظهار أيًضا فروم وسعى اإلنسانية. غري

واملجتمع. الفرد
املجتمع ولَّدها التي السوقية الشخصيَة الحرية» من «الهروب أعماله أشهُر حلَّل وقد
جمهورية يف الثقافية لألزمة محدًدا فعٍل ردَّ بصفتها منها السادية والصورة الرأسمايل
رغبٍة عن أسفرت التي الحديثة، للحياة االغرتابية الدوافع إىل العمل هذا أشار وقد فايمار،
أواخر خالل بالفعل املادي النفس علم يف أفكاره تجلَّت وقد ما. قائد مع التام التماهي يف
دراسة وهو األملانية»، فايمار يف العاملة «الطبقة مؤلَّفه يف العرشين القرن عرشينيات
والحياة العائلية والعالقات التقليدية للمواقف املوهن التأثري تناولت ضخمة تجريبية

الثوري. الطبقي الوعي عىل االجتماعية
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فقد التطبيقي. وأثرها باأليديولوجية االهتماَم جديد من النقدية النظرية أحيَِت
دون حال قد املبايل غري الطبقي املنظور أن كيف الطبقي» والوعي «التاريخ كتاب أظهر
الوقت ويف االجتماعية. والتشيؤ االغرتاب قضايا مع الربجوازي الفكر عمالقة حتى تعامل
يف املاركسية من املختلفة األشكال كل رؤية رضوريٍّا كان أنه عىل كورش أكد ذاته،
مدرسة وبدأت بعينها. زمنية فرتة أي يف العمالية الحركة عىل تطرأ التي التطورات ضوء
حتى بل الرجعية، الجنسية والتقاليد والدولة الجماهريية الثقافة تحليل يف فرانكفورت
الكيفية عىل الضوء إلقاء أن ثبت ما ورسعان الوعي، عىل بآثارها يتعلق فيما الفلسفة
زمنية فرتة يف الثقافية واالتجاهات املجتمع طابع عىل اليومية النواتج بها تؤثر التي
النظرية َسَعِت وقد ورفاقهم. فرانكفورت مدرسة ألعضاء خاصة أهمية يمثل بعينها
وقد موجود». يشء لكل عنيف «نقد يف واالنخراط الشاب ماركس فكر إنفاذ إىل النقدية

. الكلَّ يَعِكس الجزء وأن الجزء يف يُرى أن يمكن الكل أن عىل الرُّوَّاد ممثِّلوها أرصَّ
إىل (١٩٢٧) الجماهريي» «الزخرف كراكور سيجفريد عمل أشار املثال، سبيل عىل
مثل معروفة رقص لفرقة والتناُغم النظام الباِلغة والحركات الهندسية األنماط أن كيفية
راديو قاعة عىل عروضها تقدم كانت التي روكيتس ذا فرقة ظهور (متوقًعا جريلز تيلر
الجماهريي. املجتمع يف الفردية وضياع الجماهري تنظيم تعكس كانت للموسيقى) سيتي
ما نحو عىل ومرتبًطا وأدورنو لبنجامني مقربًا صديًقا كان الذي — كراكور ألَّف
أنه زعم الذي — (١٩٣٧) عرصه» يف وباريس أوفنباخ «جاك — فرانكفورت بمدرسة
الربملاني التمرد سياق يف الكبري ن امُللحِّ موسيقى وضع والذي — اجتماعية» ذاتية «سرية
ذاته، الوقت يف للفاشية، املناهضة الشعبية الجبهة إىل النظر مع ١٨٣٢ عام اندلع الذي
األفكار راحِت كيف يصور (١٩٤٧) هتلر» إىل كاليجاري «من الكالسيكي كتابه كان

متزايًدا. اخرتاًقا فايمار لجمهورية األملانية األفالم تخرتق النازية
بنجامني لفالرت (١٩٣٦) «الراوي» مقال فناقش حذوه. آخرون مفكرون حذا وقد
لالحتماالت بالنظر املهدد التاريخية التجربة وطابع الرسد يف الشفوي التقليد تراجع
يف تيودور مقاُل مبتكر نحو عىل وفرسَّ الحديث، املجتمع يف الفن إلنتاج التكنولوجية
عليها ينطوي التي األيديولوجيَة الرتسباِت (١٩٥٧) واملجتمع» الغنائي «الشعر أدورنو
االتجاه ويف املؤثِّرة. الخارجية القوى عن بمعزٍل يُدَرس كان ما عادًة الذي الغنائي الشعر
يعكس السينمائيني النجوم بني للفردية املتزايد االنعدام أن لوفنتال ليو رأى نفسه،
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بدا بإحكام، قة منسَّ هندسية أنماط يف يرقْصَن جريلز تيلر فرقة عضوات كانت :1-2 شكل
الحديث. للمجتمع املتزايَدين والتنميط اإلدارة تعِكس أنها

والثقافة «األدب باسم ظهرت التي مقاالته مجموعة يف السلعي للشكل املتزايدة القوة
العقلية ظهور عن رائًعا اجتماعيٍّا تحقيًقا قدم كما .(١٩٨٤ عام (ونُرشت الجماهريية»
(نُِرش اإلنسان» وصورة «األدب مؤلَّفه يف مهمة أدبية شخصيات خالل من الربجوازية

.(١٩٨٦ عام
كارل رائده كان الذي املعرفة اجتماع علم تأثري إىل األعمال هذه كل تشري
«األيديولوجيا املهم مؤلَّفه زعم وقد االجتماعي، البحث معهد يف ندواٍت يُِقيم مانهايم
دام ما أيديولوجيٌّ ويوتوبيًة عموميًة الفكر نماذج أكثر حتى أنه (١٩٣١) واليوتوبيا»
تأثر (الذي مانهايم ويرى بعينها، اجتماعية جماعة أو طبقة مصالح بطبيعته يعكس
إدراك عىل غريِها دون قادرة الُحرَّة» فة املثقَّ «النخبة أن بلوكاتش) عميًقا تأثًرا كذلك

الكل. مفهوم
.(١٩٣٩) للفلسفة» االجتماعية «الوظيفة عمله يف ذلك كلَّ هوركهايمر تناول وقد
تجنُّبًا تجنَّب فقد ذلك، ومع االجتماع، علم إىل للفلسفة اآليل االختزال عىل واعرتض
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يفخر هوركهايمر كان إذ منطقي؛ أمر وهذا الحرة، املثقفة النخبة فكرة ُمجابَهَة واِضًحا
تأملية أساليب يوظِّف األيديولوجية نقد أن زعم كذلك، للمعهد. السيايس باالستقالل
النقد فهذا معينة، اجتماعية مصالح عن األفكار بها تعربِّ التي الكيفية عىل للحكم
عىل القضاء ومحاربتها القائم للنظام تربيرها كيفية ناحية من الثقافية الظواهر يَُقيِّم

والبؤس. االستغالل
تضم املعرفة اجتماع علم من نسخًة تقدم أنها عىل النقدية النظرية فهم يمكن
الطبقة فيه تَُعدُّ اقتصاديٍّا نظاًما بِصَفتها الرأسمالية َفِهم قد ماركس كان تحويليٍّا. مدلوًال
القوَة الربوليتاريا تشكِّل وحده، السبب ولهذا املال)؛ رأس (أو للثروة املنِتجة هي العاملة
أرصَّ ،(١٨٤٨) الشيوعي» «البيان يف ذلك، ومع النظام. تغيري عىل القادرة الوحيدة
الحاكمة الطبقة أوصال تفكَّكت إذا إال ممِكنة تكون ال الثورات أن عىل وإنجلز ماركس
الرأسمالية، ك َرشَ يف واقعة العاملة الطبقة دامت وما املضطهدين، بنضال واْلتََحَقْت
بنقد الربوليتاريا إمداد الربجوازيني املفكرين عىل يتعني وعيها، يقزِّم املادي والشقاء
وكان النقد. هذا عليها ينطوي التي الثورية باالحتماالت وإعالمهم للرأسمالية منهجي

لذلك. الراديكالية اآلثار استنتج َمن لينني
العرشين. القرن ثالثينيات خالل الشيوعية مع متعاِطفة فرانكفورت مدرسة كانت
بزعم ُمكتَِفني كانوا وقد التقنية، للعقالنية رصيًحا نقًدا بَْعُد قدَّموا قد أعضاؤها يكن ولم
ولكن الرأسمالية. االجتماعية العالقات عن تعبري سوى تكن لم األداتي العقل هيمنة أن
كانت الذي الوهم من فرانكفورت مدرسة تحررت الشمولية، إىل الشيوعية تحول مع
وهتلر ستالني معاَهدة وكانت التشيؤ. لعملية نْقِدها ة ِحدَّ ْت واشتدَّ سيطرته، تحت واقعًة
ظهَر قصمْت التي ة القشَّ هي الثانية العاملية الحرب وأشعلت ١٩٣٩ عام انعقدت التي
مثل عقيمًة التاريخية باملادية املتعلقة الغائية االدِّعاءاُت بََدِت الوقت ذلك ويف البَِعري،
بالنسبة املحوري املوضوع هو االجتماعي التغيري يَُعِد ولم للمثالية. األخالقية القواعد

الفردية. عىل للحفاظ الشمولية بسبب تركيَزها حوَّلْت التي النقدية للنظرية
بالفعل ت فرسَّ وقد املقاومة، من جديدة وأشكال دوافع إىل حاجة هناك كانت
«الفجر» عنوان تحت نُرشت التي القصرية الكلم جوامع من املبكرُة هوركهايمر مجموعُة
ذلك، ويف للتحرك، أخالقيان ودافعان ماديان احتياجان أنهما عىل واإلشفاَق التعاطَف
كانط، بفلسفة يتعلق فيما مرة ذات هيوم ديفيد قدَّمه الذي النقد مع تفكريه اتفق
االسكتلندي الفيلسوف يزعم حسبما — للحيوانات الحماية توفري رضورة يف تمثَّل والذي
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بأنها العاطفية التجربة ت ُفرسِّ ثَم، ومن تُعاِني؛ ألنها ولكن تفكر؛ ألنها ليس — العظيم
قوى عىل باعتمادها السرييالية أن كيف بنجامني فالرت وكتب والتحرر، للمقاومة مصدر

امُلحبط. الداخلية» الجبهة «فقر تُواِجه ثورية «نشوة» تولِّد الالوعي
«تأمالت الفرعي العنوان (١٩٥١) لألخالق» األدنى «الحد لكتابه أدورنو أعطى وقد
من عمًقا أكثر دوًرا تلعب الشخيص واإلشباع الحب قضايا وكانت رة»، مدمَّ حياة يف
«اإلدراك فكرة النهاية يف ماركوزه ر طوَّ فيما الالحقة. فروم كتابات يف مىض وقت أي
الوقت ذلك يف فرانكفورت مدرسة وكانت ،(١٩٧٢) التحرر» عن «مقال عمله يف الجديد»

للفرد. الحياتية التجربة يف املكبوتة القدرات تخليص يف انخرطت قد
يف ورغبتُهم للقسوة أعضائها احتقاُر فرانكفورت ملدرسة الفكرية الجهوَد أَْلَهَم وقد
ليس بالقضاء واضًحا اهتماًما أعضائها كلُّ أظهر فقد مستقيم؛ وجود إطار يف العيش
واألنثروبولوجية والثقافية النفسية األسباب عىل أيًضا وإنما االجتماعي الظلم عىل فقط
مدرسة كانت املصادر. من وفري عدد من االلتزام لهذا الفكري الدعم وانبثق للتعاسة،
املادية إطار يف مختلفني بمفكرين الخاصة الرُّؤى دْمَج محاوالتها يف جريئة فرانكفورت
التأميل النفس علم لفكرة إما مرجعيًة، فرويد يتخذون أعضاؤها كان وقد التاريخية،
مأخوذة رًؤى عىل للحصول وإما — للحضارة نقدهم تدعم قد والتي — وضعها التي
مدرسة رواَد نيتشه أَْلَهَم جيلهم، أبناء بقية ومثل ذلك، عىل عالوة اإلكلينيكي. عمله من
الالذع ونقده الحداثة يف وإسهاماته «املنظوري» ومنهجه للذاتية بإحيائه فرانكفورت
الفلسفية الرؤية تعميق يف يساعدون املفكرون هؤالء وكان للثقافة، املعادي لالتجاه
الناحية من تتناسب آرائهم كون مسألُة واعتُِربَت فرانكفورت، بمدرسة الخاصة والثقافية

مهمة. غري مسألًة التاريخية املادية عىل قائٍم سابًقا ُمَعدٍّ نظاٍم مع املنطقية
التزاماتها تشكيل خالل من املاركسية صياغة إلعادة فعليٍّا بنجامني فالرت سعى
كتبه الذي التاريخ» فلسفة حول «أطروحات ملقاله فوفًقا الالهوتية. الناحية من الثورية
لحظة أي يف املنتََظر املخلِّص يظهر أن يمكن ،١٩٤٠ عام يف قصرية بفرتة وفاته ُقبيل
بحْمِلها ينوء التي االحتماالت أماَم ستستسِلم والقيود املقتضيات كل وأن الزمان؛ من
املفتوحة». التاريخ سموات «يف بالنهاية ُمنِذرة «قفزة» الثورة تصبح الحارض»؛ «الزمن
يُشار ما ماهية أو بها، ذلك كل ق يتحقَّ أن يمكن التي الكيفية إىل إشارات توجد ال أنه إال
استعادُة تصبح هنا حدوَده، الخيال يتجاوز إذ الواقع؛ عىل الرموز ق وتتفوَّ فعليٍّا. إَليْه
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واحدة «كارثة ک التاريخ بنجامني ر وتصوَّ النقد. هدَف التاريخ من املنسية اللحظات
بقايا تكون الخالصية، املادية منظور من فقط بعض.» عىل بعَضه الحطاَم تُراِكم تََزال ال

للرتميم. قابلًة الكارثة هذه
يف تُرك الهوت «عاِلم بنجامني صديقه وصف حني مصيبًا شولِيم جريشوم كان
هو ما بقدر رصيًحا منهًجا ليس بنجامني دراسات من ى تبقَّ ما امُلدنَّس.» العالم بحور
التاريخية، للمادية الثوري بالجوهر للتجربة الالهوتي اإلصالح لخلط فاشلة محاولة
الذي الذاتية عىل التأكيد أْلَهَمه وقد الحداثية، األساليَب بنجامني يَستَخِدم كان ما وكثريًا
الرومانسية أساليب يف أيًضا ولكْن والرسيالية، التعبريية أساليب يف فحسب يقدَّم لم
«دفع يف برغبته يوًما» األفضل نسيان عدم «برضورة دعوته اقرتنت وقد والباروك،
بالنهاية ُمنِذٍر خالٍص حدوث احتمال عن املنسية البقايا تكشف التيار». ضد التاريخ

أبًدا. يحدث لن أنه األرجح أو لحظة، أي يف يحدث قد محدد غري مستًوى عىل
من مجموعة أو سابًقا محددة خطة توجد وال لليوتوبيا، مادة اليومية الحياة تمثل
تشكيل إلعادة التخيلية اإلرادة من اليوتوبيا تنبثق لتحديدها، تكفي التي العامة املبادئ
أدبي عمل أو بريدية طوابع أو منسية جادة التاريخ؛ «نفايات» بنجامني عليه أطلق ما
أو الحشيش يُسبِّبها التي النشوة أو كتب جمع أو طعام تناول أو الطفولة، مرحلة يف
وتيار املونتاج وكان األبراج. يف املثبتة الساعات عىل النار يطلقون وهم الثوار ذكريات
الشوارع مقاتيل دفعت التي الثورية» «النشوة من النوع ذلك لتوليد مالئمًة األكثر الوعي
األبراج يف املثبتة الساعات عىل بالفعل النريان إطالق إىل ١٧٨٩ عام يف هؤالء الراديكاليني
— التخيلية اإلرادُة وتكرس املستقبيل. الخالص ضوء يف الواقع وجه يتغريَّ هكذا فوقهم،
أن يمكن بابًا الزمان من لحظة كل وتصبح املادية. التاريخ قيوَد — األصل الالهوتية

عربَه. املنتََظر املخلِّص يَعُرب
منهًجا األفضل تذكر يتطلب الباب؟ هذا لفتح الطرق أفضل ما السؤال: ويبقى
لألشياء.» الحطام يمثله ما للغة تمثِّل «الرمزية أن افرتاض عىل يعتمد مميًزا تأويليٍّا
مثلما تماًما ه؛ تسرتدَّ أن اليوتوبيا عىل يجب ملا وآثار تلميحات سوى الحضارة تقدم ال
وجَهه يويلِّ مالًكا تمثِّل التي كيل، لبول (١٩٢٠) الجديد» «املالك الشهرية اللوحة تبنيِّ
بها، فخوًرا وكان اللوحة تلك يَْملك بنجامني وكان املستقبل. إىل يُدفع لكنه املايض، شطَر
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نُِرش الذي بنجامني مقال ويف لليسار، أيقونة املطاف نهاية يف اللوحة هذه أصبحت وقد
ييل: كما املالك ذلك بنجامني وصف التاريخ»، فلسفة حول «أطروحات بعنوان

كارثة هو يرى األحداث، من سلسلة ندرك حيث املايض؛ نحو ُموىلٍّ وجهه
قدميه، موضع عند وتَطَرحه بعض عىل بعضه الحطام تُراكم تزال ال واحدة
تهبُّ عاصفة ثمة لكن الحطام. وإصالح امَلوتَى وإيقاظ البقاء يف املالك يرغب
قادًرا يَُعْد لم املالك إن حتى بعنف بجناحيه العاصفة أمسكِت وقد الجنة؛ من
ظهَره، له يُِدير الذي املستقبَل إىل يقاَوم ال دفًعا العاصفة تَدَفعه هما، ضمِّ عىل
العاصفة هذه السماء. نحو مرتفعًة أماَمه امُلْلقاة الحطام كومة تَزَداد بينما

التقدُّم. عليه نُطِلق ما هي

خالل من التاريخ ينساه ما النقد يتذكر اليوتوبيا. إىل السبيل هو اآلن الخالص إن
طريًقا الكل يمهد حينئٍذ الخيال، فتيل إلشعال النفايات واستخدام األطالل بني التجول
محدًدا مفهوًما أو موضوًعا تَُجيلِّ التي املتجاورة التجريبية الحقائق من «تشكيلة» ل
بنجامني ومؤلَّف التغري. دائمة وتفسريات روابط له يقدموا أن الجماهري من ألفراد ينبغي
محاولة تُِربز الرؤية، هذه عن يعرب وفاته بعد نُرش الذي املكتمل، غري باريس» «بواكي
املقتبَسة األقوال آالف عرض خالل من للعرصية» األصيل «التاريخ تقديم الكتاب هذا
منظور خالل من وُشكِّل الشذرات هذه من بُنَي متساميًا رسًدا عليها املؤلف تعليق دون
تجريبي «أفق» يف تقع التي — املقتبَسة األقوال هذه تشكِّل القارئ. لرغبة التغري دائم
كان إذا كبريًا. مونتاجيٍّا عمًال — الخارجية التصنيفات تفرضه مما يبدو ما عىل منيع
الخالص فإن ممنهًجا، بجعله الفكر تنميط عىل يعمل الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع
الشذرات أو القصرية الكلم جوامع وحدها البسيط، الرسدي الشكل يف يوجد أن يمكن ال
الوسيط الكل فيفسح اليوتوبيا، من ملحاٍت رؤية خاللها من يمكن عابرًة لحظاٍت تُتيح

النقدية. للنظرية التنظيمي املبدأ بصفتها التكون الذاتية التشكيلة أمام
التي االفتتاحية املحارضَة كذلك كان — الفلسفة» «حقيقة أدورنو مقال وظَّف وقد
التنميطية الرؤية تحدي يف التشكيلَة هذه — ١٩٣١ عام يف املعهد أعضاء أماَم ألقاها
تقديم شأنه من شامًال منطًقا أو منظًما رسًدا التشكيلة هذه تقدم وال وماركس، لهيجل
عىل التأويلية بصمته وضع يستطيع الجمهور من فرد فكل مقدم، هو ملا توافقية رؤية
رسيالية، فنية لوحة أو امللصقات من مجموعة إىل ينظر كان لو كما التشكيلة، هذه
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بنجامني تفسري يُواِجه كما التشكيلة، هذه لبنجامني باريس» «بواكي كتاب ويبلور
يَسوُده أنه مع متكامل عاَلم وكأنه يبدو ما عىل السابقة العقالنية االفرتاضات للعرصية

األمر. واقع يف والتفكُّك التمزُّق
من الفرد إيقاظ اآلن هدفها أصبح إذ تركيزها؛ محوَر النقدية النظرية ل تحوِّ ثم
ربطها يمكن أو مطابقة تُعتََرب الذاتية تَُعِد ولم عليه، ُفرضت التي الفكري بَات السُّ حالة
عىل أدورنو يُِرصُّ ،(١٩٦٤) األصالة» «رطانة كتابه يف املثال، سبيل عىل تصنيف، بأي
أساس عىل املشكَّلة البديهيات وأن التجربة، ط تنمِّ الوجودية الفينومينولوجيا حتى أنه
عن بديًال التفرَد تَعترب — واملوت باالحتضار املرتبط النوع ذلك من بخاصٍة — أنطولوجي
القدرة ويوهن لأليديولوجية، منفذًا يخلق النقدي التأمل عن التجربة فصل إن الفردية.
بنجامني هجوم لكن الخاطئة». األوضاع «أنطولوجيا أدورنو عليه أَطَلق ما مقاومة عىل
معايري وضع عىل القدرة يقوِّض إنه إذ ثمنه؛ له والرسد واملنطق النظام عىل وأدورنو

النسبية. فخ يف النقدية النظرية بإيقاع يهدِّد مما وسياسية؛ أخالقية أحكاٍم إلصدار
ملعالجة هابرماس يورجن سعى ،(١٩٨٧) للعرصية» الفلسفي «الخطاب كتاب يف
عىل وأرصَّ للمقاومة، الحرة الذاتية عىل التأكيد يف شكَّك فقد الفلسفية. املشكالت هذه
من أنه إىل وأشار للمجتمع. أصيلة نقدية نظرية ألي واضحة أُُسس وجود رضورة
املتباَدلة العالقات لدعم — التواصيل الفعل أو — اللغة تركيب عىل االعتماُد األفضل
الفلسفية األشكال أمام ة بِشدَّ يََرتاَجع النقد من الشكَل هذا أن إال والعمومية. ل والتأمُّ
الحجة تُعاِرضها التي األمور وتظل التحليلية، املشاكل يف عاِلًقا يََظلُّ فهو املؤسساتية.

الحجة. تلك ملعاِلم املحدَد هي
ويف عام بوجه النقدية النظرية يف املؤثرة الشخصيات أهم أحد فيرب ماكس كان
عن كامًال تعبريًا يعربِّ عمًال يوًما فيرب يكتب لم خاص. بوجه فرانكفورت مدرسة
يف السليم تشكُّكه يَُعدُّ ذلك، ومع املنهج، هذا طبيعة حول دائًرا الجدل يزال وال منهجه،
الجمالية للهواجس ُمِفيد عالج بمنزلة ميتافيزيقي منظور من التطبيقية املسائل تناول
تََجاَوز الذي العرص أنه يُفرتض الذي عرصنا يف النقدية النظرية شكَّلت التي والفلسفية
األكثر هو املنهج «إن قائًال: ح رصَّ األخرية، فيرب ُعْمر سنوات ويف امليتافيزيقية، األمور
أصاب وقد وحده.» املنهج عرب يشء أي تحقق أن يسبق فلم … األمور كل بني من عقًما

الحقيقة. َكِبَد بذلك
املادية من جديد شكل عن تعربِّ أنها ترى األساس يف فرانكفورت مدرسة كانت
متساِرعة ِبُخًطا متَِّجٍه عاَلم مقاومة وإمكانية التخيل عىل والقدرة النقدي بالتأمل املعبَّأة
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املنهج

التأملية االستفسارات كانت التي التطبيقية األغراض ماهية أن إال البريوقراطية. نحَو
املقاومة فهم وبات مىض. وقت أي من غموًضا أكثر صارت لخدمتها تهدف للمدرسة
يف الواقعية واالختالالت الفعلية املصالح تضاربات كأن يبدو األمر فكان اْلِتباًسا، يزداد

والتشيؤ. االغرتاب عليه يَطَغى كلٍّ يف تتالَىش كانت القوى موازين
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الثالث الفصل

االغرتابوالتشيؤ

«مخطوطات كتاب أخريًا نُرش العام، ذلك يف استثنائي، فكري حدث وقع ،١٩٣٢ عام يف
ماركوزه، لهربرت رائع بنقد مصحوبًا ماركس لكارل والفلسفية» االقتصادية ١٨٤٤ عام
ُهرِّبَِت لقد امَلعَهد. عن تَصُدر التي ريسريش» سوشيال أوف «جورنال دورية يف وذلك
ديفيد امَلعَهد مدير طريق عن موسكو يف وإنجلز ماركس معهد من ا ِرسٍّ املجموعة
السيايس املناخ االعتبار يف باألخذ َجِليَّة، مغاَمرًة بحياته يُغاِمر بذلك كان الذي ريازانوف
الشاب، ملاركس األخرى الكتابات بعض املخطوطات هذه صاحبْت وحني آنذاك، السائد
املاركسية أفكار من كثري تربير عىل عملت فقد عاملية. شهرة قْت حقَّ أن لبثت ما رسعان

خاص. بوجٍه لوكاتش جورج وأفكار عام بوجٍه الغربية
أولويًة الكتابات هذه تعطي إذ يوتوبيٍّا؛ طابًعا الشاب ماركس كتابات تُظِهر
الرأسمايل االستغالل لعنرص وليس اإلنساني، للشقاء والوجودية األنثروبولوجية للعنارص
عمل آليات استيعاب عن العجز إىل االغرتاب جذور تمتدُّ البحت. االقتصادي الطابع ذي
يَفصل إنه إذ املوقف؛ هذا عن العمل تقسيم ويعربِّ البرشية. للسيطرة وإخضاعها التاريخ
الذين وزمالئهم ينتجونها، التي املنتجات وبني جهة من العمال بني متزايد نحو عىل
ثم ومن أفراًدا؛ بصفتهم إمكاناتهم وبني بينهم وأخريًا أخرى، جهة من معهم يعملون
بزمام األْخذ إىل خطوة مجرد وإنما ذاته، حدِّ يف غايًة ليس الخاصة امللكية تقليص فإن

التاريخ.
الدولة يف السيايس التحرر إن بالنهاية. منِذرة رؤية الشاب ماركس كتابات تقدِّم
املنِتِجني، من طبقية ال حرة مجموعة داخل البرشي التحرر لنموذج يخضع الليربالية
الثوريني للربجوازيني األخالقيَّ الهدَف يكون ربما الذي — الفردي االستقالل دعم ويدخل
النوعي». «الكائن ب الخاص الجديد واألسايس الشيوعي املفهوم بإدراك االهتمام ضمن —
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— الحاجة» «مقتضيات تُحرِّكه أو — بالندرة يتَِّسم عالم يف العمل أوضاع تحسني إن
هدَيف — ضمنيٍّا — والتشيؤ االغرتاب أصبََح وقد الحرية». عاَلم يف «قفزة ل ُفرَصًة يُتِيح
للماركسية العام اإلدراك األفكار هذه مثل ت وغريَّ الوقت، ذلك يف الراديكايل النشاط
ألهمت ما بقدر فرانكفورت مدرسة وألهمت الشيوعي للنظام خطري َحَرج يف وتسبَّبت

.١٩٦٨ عام برزوا الذين الراديكاليني املفكرين

الشقاء جذور

من الخروج وصف يف بالفعل باليوتوبيا عالقته تتجىلَّ إذ طويًال؛ تاريًخا لالغرتاب إن
أجل من األشياء خسارة تسبق املفقود الفردوس فقصة املقدَّس. الكتاب يف عدٍن جنة
تدنِّي تُربِّر املقدس الكتاب يف توجد التي الرمزية القصة تلك إن السلعي. التبادل عالم
من عيشهم «يكسبوا أن عىل ُمجَربين الناس كون وراء السبَب ح وتوضِّ البرشية، الحالة
الطبيعة أن يف والسبَب األفراد، بني الثقة فقدان سبَب ح توضِّ وكذلك جبينهم.» عرق
حدٍّ إىل الدهشة يُثِري أمر وهو ممكنًا؛ أصبح الخالص أن يف والسبَب عدو، كأنها تبدو
عىل وَجَلبَا الحرَّتنَْي، بإرادتيهما وحواء آدم ف ترصَّ لقد والتناغم. د التوحُّ ضاع فقد كبري،
إعادة إىل مختلفة اختيارات تؤدِّي ربما الشيطان. بطاعة الفردوس من الخروَج أنُفِسهما
السبب هذا يكون وربما األمل؛ هذا لتحقيق بروميثيوس سعى ولربما الفردوس، خلق
اتَّهم قد الرشيرة اآللهة أحَد لكن ماركس، عند لة املفضَّ األسطورية الشخصية كونِه وراءَ

بابل. برج بناء حاولوا َمن شأن ذلك يف شأنه بالغطرسة بروميثيوس
فيه ن تَُؤمَّ كانت الذي العاَلم هو الفردوس الريفية. بالحياة الفردوس يقرتن ما دائًما
والتكنولوجيا والثروة والعلوم الفنون تدعم قد والطبيعة. البرشية بني العضوية العالقة
حول «خطاب كتابه يف الشهري روسو جاك جان زعم بحسب — لكنها الحضارَة،
البرشية بني عدائية عالقًة منِتجًة العضوي، املجتمع تَُرشِذم — (١٧٥٠) والعلوم» الفنون
االحتشام مثل الطبيعية الفضائل تُفِسد مصَطنَعة احتياجات تنبَثِق ثَم ومن والطبيعة؛
الوحدة عىل ويتغلَّب الِقيَم هذه يَستَِعيد قد يشء وال والنزاهة، والطيبة والبساطة
مجتمع سوى األفراد يختربها التي — املوت ب وترقُّ — املعنى إىل باالفتقار واإلحساس

كليٍّا. بناؤه يُعاد
سيما وال — روسو إىل أوغسطني الِقدِّيس من بدايًة املفكِّرين من حْشد بحث وقد
— هولدرلني فريدريش يكون وقد املوضوعات. هذه — الرومانسيني من روسو أتباع
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والتشيؤ االغرتاب

إعجابًا الالحقون النقديون املنظِّرون به وأعجب شبابه يف لهيجل مقربًا صديًقا كان الذي
روايته يف يقول كتب إذ الشأن؛ هذا يف الرئيسية الفكرة عن عربَّ َمن أفضل — شديًدا

:(١٧٩٥) «هايبرييون»

بًرشا؛ ترى ال لكنك مفكرين، ترى حقيقيني؛ أناًسا ترى ال لكنك ِحرفيني، ترى
ليسوا لكن أمالك، وأصحاب شبابًا وعبيًدا؛ أسياًدا ببرش؛ ليسوا لكن قساوسًة،
وأطراًفا وأذرًعا أيادَي فيها تَِجد التي املعركة أرَض العاَلم هذا يُشِبه أَال ببرش.
املراقة الدماء تَِرسي بينََما بعض جانب إىل بعُضها متناِثرة شاكلة كل عىل

الرمال؟! يف منها

بأن مؤمنًا كان لالغرتاب. منهجيٍّا تحليًال قدَّم َمن أول كان هيجل إف يف جي أن إال
نتاجها دام وما األساسية، غاياتها عن ُمبَعَدًة البرشية دامِت ما قائًما سيََظلُّ االغرتاب
يَهِدف وعٌي يُعانيها التي الندوب هو العاَلم وتاريخ الواعية. سيطرتها نطاق من يخرج
ترسخ عملية رؤية ويمكن قصد، غري عن البرشية أنتجتْه ما بزمام جديد من األخذ إىل
الذاتية للقوى هيجل إدراك لكن الواقع، عن الوعي عْزَل باعتبارها الوعي بنية يف االغرتاب
العالم تحول وجوب يف للمثالية األساسية الرغبة عن َعربَّ األشياء عالم وراء من دة املرتصِّ
بها يَِفرُّ التي الطريقة يف لهيجل الرئيسية املشكلة تمثَّلِت وقد برشي. عالم إىل املغرتب
من — القول صحَّ إن — التاريخ أحداث بها وتََقع الواعي التوجيه من االجتماعي الفعل

البرشية. ظْهر خلف
ثمنًا الدم ويكون للنيَّات، معاكسة النتائج وتأتي وتختفي، كاملة حضارات تَظَهر
«طاولة باعتباره التاريخ هيجل أبرص لقد والسياسة. الفكرية الحياة إنجازات ألرقى
بأنه العالم هذا مثل تعريف يمكن مقدَّر. أمر البرشية الحرية تحقيق أن رغم ذبْح»،
يف النهاية يف العمومية التبادلية وتتجسد بنفسها. قائمًة ذاتًا فرد كلُّ فيه يُعترب عالم
يدخلها التي السوق عىل قائم مدني ومجتمع القانون، لحكم خاِضعة بريوقراطية دولة
النحو عىل عاطفيٍّا أفراَدها تحتَِضن نووية وعائلة املساواة، قدم وعىل بحرية الجميع
تجسيد أْسَمى هي التي — الفلسفة ألن هذا الشاملة التبادلية عالم العقل ويُربز السابق،

سقراط. زمن منذ العمومية من نوًعا تجسد أنها هيجل يعتقد كان — للعقل
عليها يُطِلق التي املايض، تعاسات تعويض عىل ينطوي االغرتاب إنهاء فإن ثم، ومن
الحرية إدراك إن الرؤية. يوتوبيَّ يكن لم هيجل أن إال املطلقة.» الروح «معاناة هيجل
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تحكم جديدة دولة يف للقوة التعسفية املمارسة فيها تُرَفض غائية عملية ذروة هو
التاريخ» «نهاية يف حتى قائَمني الوجودي واالغرتاب الرصاع يظل القانون. بسلطان
التي املساحة ببساطة الدستورية الدولة وتخلق َفنائهم. مواجهُة األفراد عىل دام ما
التدخالت عن بعيًدا خصوصيًة اهتماماتهم أكثر عىل أخريًا فيها الرتكيز لألفراد يمكن
املجتمع يف االستغاللية الطبقية العالقات يف والتشيؤ االغرتاب وجود ويستمر الخارجية.

املدني.
الطبقية املصلحة إىل هذا يعود وال الدولة. مستوى عند عالًقا هيجل تفكري يظل
الرأسمالية اإلنتاجية العملية يف جذوره ناحية من االغرتاب تناول عن فعجزه فقط،
إنكار يتضمن كان لالغرتاب املادي الطابع تناول إن إذ وجودي؛ عاِمل عىل أيًضا ينطوي
التي الفلسفة إىل طريقه االغرتاب يشق وهكذا بالكامل، ملرشوعه الربجوازية األهداف
ماركس عليه يُطِلق ما ونهاية الالطبقي واملجتمع العمالية املجالس أما إنهائه. إىل تسعى
عن الربجوازيني الفالسفة أعظم حتى عجز وقد لتناولها. نيَة فال التاريخ»، قبل «ما
يكوِّنونه. الذين لهؤالء املجتمع عمل آليات إخضاع عىل قادرة سياسية مؤسسات تصور
حقبة كل يف والسادة اإلقطاعيني أن (١٨٠٧) العقل» «فينومينولوجيا يف هيجل ذكر
فهم الوعي. هذا مثل ظهور دون الحيلولة يف ومادية وجودية مصلحة لهم تاريخية
أيديولوجية وسائل عرب عليهم باعتمادهم االعتقاد إىل وعبيدهم َخَدمهم دفع إىل يسَعْون
هكذا الشاب، وماركس هيجل من لكلٍّ انطالق نقطة هذه كانت وقد مؤسساتية. أو
— الربوليتاريا وجموع — والعبيد الَخَدم بها يدرك التي األداَة النقديُّ املنهُج يصبح
والسادة اإلقطاعيون بحقٍّ منه يستفيد الذي املحدد النظام لذلك منتِجني بصفتهم قوَّتهم
نقول أن األفضل أو — الخادم وعي عىل االغرتاب إنهاء يعتمد ثم، ومن غريهم؛ دون

العامل.
األفكار بعض تكوين أو الدولة، فضائل عن الحديث أن يعتقد الشاب ماركس كان
األغنياء أو والعبيد السادة مثل دقيقة غري تصنيفات عرب الحرية عن سابًقا املشكَّلة
أكَّد لذا، استمراره؛ وكيفية االغرتاب ملصدر الوعي معرفة يعرقل بل يُفيد، ال والفقراء
عندما «فقط أنه عىل والفلسفية» االقتصادية ١٨٤٤ عام «مخطوطات عمله يف ماركس
الجوهرية القوى عالم املجتمع، يف اإلنسان حول مكان كل يف املوضوعي العالم يصبح
األشياء كل تُصِبح أن يمكن — الجوهرية قواه واقع ثَم، ومن البرشي، الواقع — لإلنسان

وتحققها.» فرديته عىل تؤكِّد أشياءَ تصبح أي له؛ تشيًؤا عينَيْه يف
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الربجوازية الدولة يف تحققت قد الحرية أن وادَّعى صحيح، «الكل» أن هيجل زعم
وجود يُبطل — ماركس اعتقاد بحسب — ذلك ومع الليربايل، القانون حكم تحت
حقوقها من واملحرومة امُلستََغلة الطبقة هذه وجود مجرد إن الزعم. هذا الربوليتاريا
يرى الطبقة. هذه عىل الهيكلية للهيمنة تجاهل وثمة اغتُِصبَت. قد الحرية أن كيف يُظِهر
األساسية الوحدَة الفرُد فيها يمثِّل أنانية افرتاضات إىل تستَِند الرأسمالية أن الربجوازيون
االجتماعي الواقع لتكوين تصور وضع تجعل الرؤية هذه لكن اإلنتاجي، النشاط يف
فيه يقع موقًفا يخلق الدِّين كان فإذا مستحيًال. االقتصادية اإلنتاجية عمليته ولتناقضات
— فيورباخ لودفيج من ماركس تعلَّمه ما وهو — عقله صنع ما سيطرة تحت اإلنسان

يداه. تصنع ما سيطرة تحت اإلنسان سيََقع الرأسمالية، حكم تحت فإنه
الربجوازي املجتمع كان بينما فقًرا تزداد العاملة الطبقة بأن مؤمنًا ماركس كان
أالَّ إىل طريقها يف كانت لقد كذلك، يزداد للربوليتاريا الروحي الفقر وكان ثراءً. يزداد
البرشية من العظمى الغالبية فردية ُقوَِّضت فقد لآللة، ُملَحقات أَحَد تكون أن تعدو
أنها عىل الربوليتاريا رؤية إىل الرأسمايل اإلنتاج مقتضيات وتدعو وتضامنها. وإبداعها
كذلك ممكن. حدٍّ أقل عند بقائها مراعاة ويجب فحسب، اإلنتاج تكاليف من واحدة
الطبقة من فرد كلُّ ينفصل بحيث العمل، تقسيَم األقىص الحد إىل األرباح زيادة تتطلب
تعلُّمه دون يحول مما التجميع؛ خط عىل يعملون الذين اآلخرين العمال عن العاملة
التقسيم هذا ويؤثر النهائي. للمنتج تصوًرا ووضعه لقدراته، وتطويره أخرى، مهامَّ
النظر دون والكفاءة الربحيَة رياضية معادالت تعرِّف املعاِرصة. الدولة عىل للعمل نفُسه
يُنَزع ثم ومن الطبقية؛ املصالح بني البنائية الرصاعات إدراك ودون التاريخي للسياق

والتغري. لالستبدال وقابليته التاريخي طابعه املجتمع عن
ما أو أشياء؛ إىل األشخاص تحويل عىل استمراره يعتمد الذي الكل االغرتاب يُعرِّف
تُعاِمل إنها متزاِيد. نحو عىل إنسانيتهم من البَرش تجرِّد الرأسمالية إن بالتشيؤ. يُعرف
الحقيقي اليشءَ تحول بينَما كيشءٍ، (الربوليتاريا) السلع إنتاج عملية يف املشاِركني األفراد
وال الحديثة. للحياة مصطنعة ذاٍت إىل املال) (رأس اإلنتاجي النشاط عليه يقوم الذي
هيجل من ماركس استعارها فكرة وهي — املقلوب» «العالم هذا قلب يصبح أن يمكن
بعبارة السلعة». «صنمية مصطلَح املال» «رأس كتاُب عليه أَطَلق ما بإنهاء إال ممكنًا —
ينبغي بما الوعَي يتطلب وهذا التشيؤ، إنهاء االغرتاب إنهاء يتطلَّب اليشء، بعض مختلفة

جديد. نحو عىل العالم يف التفكري إعادة يجب تغيريه.
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اإلنتاج. تكاليف إحدى إىل العامل ويحوِّالن الذاتية ران يدمِّ والتشيؤ االغرتاب :1-3 شكل

الذي فالبؤس ثورية؛ حركات حدوث احتماالت من الشاب ماركس كتابات زادت
البؤس هذا تزيد الرأسمالية أن رغم الراديكايل، التحرُّك من املستهَدف هو البرشية تعانيه
األنثروبولوجية، جذوَره األداتي والتفكري واملال البريوقراطية من لكلٍّ إن كبري. نحو عىل
سحيق زمان فمنذُ العنارص. تلك هيمنة تعزِّز الجديدة اإلنتاجية العملية كانت وإن حتى
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سوق إىل والبريوقراطية السلعي الشكل يعود إذ أداتيًة؛ معاَملًة يُعاَمل وَمهني فقري وكل
والعواقب الرومانية، الكاثوليكية الكنيسة يف الكهنوتية والرُّتَب القديمة روما يف املال
الليربالية الديمقراطية إىل بالتطلع ُمكتَِفني يََظلُّوا أن يستطيعون ال فالعمال واضحة؛
أن اآلن عليهم يجب بل االقتصادية؛ للمصلحة الضيقة والحسابات االجتماعي واإلصالح
لقًوى خاضعة أدوات مجرد وليس — التاريخي التحرك يف فاعلة عنارص أنفسهم يََرْوا

الطبقي. واملجتمع االغرتاب عىل القضاء منها الغرض — خارجية
كانت التي الفرتة وَطَواَل ذلك، مع الرؤية، هذه الشاب ماركس أعمال صوَّرت وقد
ثم لوكاتش عىل الكبري التأثري صاحب كان ،١٩٣٢ عام قبل معروفة غري كتاباته فيها
هو والتشيؤ االغرتاب مشكلتي حل) (وربما صياغة يف الحًقا آخرين نقديني منظِّرين عىل
الربوتستانتية «األخالق الشهري الكتاب مؤلِّف وهو معذَّبًا أكاديميٍّا فيرب كان فيرب. ماكس
وضعت وقد وإمربيالية. قومية ميول ذا ليرباليٍّا أيًضا وكان ،(١٩٠٥) الرأسمالية» وروح
آماُل لعالٍم تصوًرا (١٩١٨) كمهنة» «العلم بعنوان كانت التي الشهرية محارضته
«اختصاصيني هيمنة تدريجيٍّا عليه تزحف ومجتمٍع رجعة» بغري «تتالىش فيه التنوير
من معرًفا مفهوًما األداتية العقالنية وتوظف القلب». عديمي و«شهوانيني روح» بال
املعارصة الحياة وجاءت روتينية، املهامِّ كل جعل عىل مبنيٍّا للكفاءة، الرياضية الناحية
تسلسل إطار يف بدقة املحددة املسئولية ومجاالت الخربة استخدام متزايد نحو عىل د لتمجِّ
إحالل األملان عليه يطلق ما وهو الكل؛ إدراك عىل القدرة فيها ولتتالىش هرمي، قيادي
الحياة خارج يقع نطاق إىل األخالقيات فيها ولتُطرد املفكِّر؛ محل املتخصص األحمق
لم وإن حتى — بريوقراطيٍّا حديديٍّا قفًصا املستقبل فيرب تخيل وقد والسياسية. العلمية
ش يُهمِّ بالتأكيد سيََظل — رصيًحا استخداًما إليه يُنسب ما كثريًا الذي التعبري يستخدم

فأكثر. أكثر األصيلة الذاتية

وامليتافيزيقا العالم نهاية

يف الشهري فيرب صالون عىل يرتددان الشباب مرحلة يف وهما ولوكاتش بلوخ كان
جميًعا كانوا زيمل. وجورج ريكرت وهاينريش السك، إميل عىل تعرَّفا حيث هايدلربج،
فيرب تأثري اتضح وقد التشيؤ. آثار عىل عالوًة الحديث، للمجتمع املغرتبة بالبنية مهتمني
لوكاتش وكتاب (١٩١٨) اليوتوبيا» «روح بلوخ كتاب من األوىل النسخة يف ودائرته
يَِميل بلوخ كان الواقع، يف ،١٩٢٠ عام يف ونُِرش ١٩١٥ عام أَلَّفه الذي الرواية» «نظرية
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عليه أطلق ما العملني كال ويمثِّل الكتابني، من كتاب نصف ألَّف منهما كالٍّ أن إىل
للرأسمالية.» الرومانسية «املعاداة الحًقا لوكاتش

الرأسمالية مع معينة نقدية مواجهة حالة تعريف هو املصطلح هذا من الهدف وكان
العالم بنهاية خاصة رًؤى يف — الواقع يف — الخاصة عملها بآلية الجهل يتسبَّب التي
مع اليسار سياسات بني املزج إىل تَِميل الحالة تلك أن ذلك الذات؛ داخل إىل االنسحاب أو
و«روح الرواية» «نظرية كتابَْي حال ذلك كان وقد باليَِمني، الخاصة املعرفية النظرية

حال. أي عىل مؤثرين عملني يظالن أنهما إال اليوتوبيا»،
التأمل خالل من النقدية النظرية يف الكتابان هذان تركه الذي الفكري األثر يتشكل
الشديد والنقد العالم، بنهاية الخاص واإلدراك الحديثة، الحياة به تتسم الذي االغرتاب يف
البرشية العالقات رشوع وعىل للحياة، املتزاِيد الترشذُم عىل كالهما أكَّد وقد للعرصية.
البحث عىل القائم التضامن من جديًدا شكًال ع يتوقَّ وكالهما االنهيار. يف األشخاص بني
العالم. بنهاية الخاص واإلدراك األصيلة) التجربة فقدان لنقل (أو أصيلة تجربة عن
رؤية يؤيد وكالهما بالعلم، واالفتتان الوضعية تُجاِبه للتاريخ جديدًة فلسفًة يقدم كالهما

الهمجية. جسده يف استرشت الذي الغربي للعالم جديدة وبداية ما، فلسفية جمالية
(١٩٢٤) «لينني» بعنوان كتاب يف صدرت التي املحدودة دراسته يف لوكاتش أكَّد
لينني كتاب دعم وقد الثورة»، «حقيقة ب بالتزامه يتميز كان البلشفي القائد ذلك أن عىل
مفكرين من ُمشكَّل طليعي حزب وجود فكرة (١٩٠٢) به؟» القيام ينبغي الذي «ما
،١٩١٤ عام ويف اإلصالحية، اإلغراءات من الثوري النموذج لحماية مخلصني سياسيني
وكان الطبقية. عىل عاملية حرب إىل األمم بني الحرب بتحويل ينادي الذي الوحيد كان
«الدولة كتابُه وضع فيما للسوفييت!» لطة السُّ «كل ١٩١٧ عام يف الثوري لينني شعار
بدا وقد للكلمة. املعروف باملعنى دولًة تَُعْد لم شيوعية لدولة تصوًرا (١٩١٨) والثورة»
حضارًة تمحو أن لها ًرا مقدَّ كان الرشق» من «برياح يأتون البلشفيني لينني أتباع كأن
ِظلِّه. يف متاح يشء كلُّ سيايس فكر من يتجزأ ال جزءًا املؤسسية رؤيته بََدْت كما فاِسدة،
ذات أنها — الطليعي الحزب رعاية تحت الربوليتاريا لنقل أو — الربوليتاريا تثبت وقد

وموضوعه. التاريخ
صاَحب الذي والتجديد اإلحياء إىل التطلع عن الطبقي» والوعي «التاريخ كتاب عربَّ
— كذلك وجراميش — كورش كتابات عىل ينطبق نفسه األمر وكان الروسية. الثورة
قدمت وقد العالم. بنهاية الخاصة واللغة امليتافيزيقي القالب إىل تفتقر كانت أنها رغم

48



والتشيؤ االغرتاب

األوروبية واالنتفاضات الروسية الثورة من منبثِق متحرِّر لعالم رؤيًة الكتابات هذه كلُّ
بريُق بََهَت وقد و١٩٢٣، ١٩١٨ عاَمْي بني ما الفرتة يف إثرها عىل اندلعت التي املصاحبة
ميَّزت التي التشاركية بالديمقراطية املحيطة اإلثارة مقاِبل يف الليربايل الجمهوري النظام
اليوتوبي، املذاق ذات املتنوعة الثقافية والتجارب واملكانة املال واستبعاد العمال، مجالس
للربوليتاريا التجريبي الوعي عن الطرف بغضِّ — غريها دون الشيوعية الطليعة وكانت

االغرتاب. لعالم حدٍّ وضع عىل ما نحو عىل قادرًة تُعد — الفعلية
شديد، لنقد تعرَّض ١٩٢٣ عام يف الطبقي» والوعي «التاريخ كتاب ظهور وبمجرد
تُعترب وذاته التاريخ كموضوع الشيوعي) الحزب ِلنَُقِل (أو الربوليتاريا رؤية فكانت
باَلغ قد لوكاتش بأن عام اعتقاد ثمة وكان املاركسية، وليس للمثالية يوتوبية محصلًة
األهداَف االعتبار يف يأخذ لم عمله وأن االقتصاد، عرقلة يف الوعي يلعبه الذي ْور الدَّ يف
١٨٤٤ عام «مخطوطات نرش مع لكن الفعل، طريق يف املؤسسية والعراقيل املادية
مما رة؛ متأخِّ تربيرات لوكاتش ُحَجج من كثريٌ َوَجَدْت ملاركس، والفلسفية» االقتصادية
مؤلَّفه عن التخيلِّ عىل لوكاتش أجربوا قد قادته كان إذ واضًحا؛ إحراًجا الكومنرتن أحرج
املفكرين معظم كان بما االهتمام الشاب ماركس كتابات أَحيَْت وقد .١٩٢٤ عام يف الرائع

ومتعنِّتة. متشددة سياسية أيديولوجية يعتربونه عادًة
فروم إريك كتاب خالل من حقيقية شهرة االغرتاب مفهوم اكتسب ذلك، ومع
والتقدميني الليرباليني للمفكِّرين الرئييس العدوَّ النازية صارِت وقد الحرية». من «الهروب
«الشخصية تحوَّلت كيف فروم فأوضح ،١٩٣٩ عام الثانية العاملية الحرب اندالع عقب
جمهورية يف بالرأسمالية اقرتنت التي — األنانية االستحواذية السمات ذات السوقية»
التقليص بسبب ماسوشية» سادية «شخصية إىل الجديد الفايش النظام بفعل — فايمار
العامة املؤسسات لكل الجديد النظام هذا تدمري أدَّى وقد الفردي. لالستقالل الواضح
بل والدِّين، واملدارس اإلعالم وسائل أي — خاصته الدعاية وسائل مقاومة عىل القادرة

تماًما. ترشذمه أو الفرد عزلة إىل — أيًضا العائلة
السلطة مع تماٍه حالة فتتولَّد هذه، املفِرط االغرتاب حالة تستمر أن أبًدا يمكن ال
املسئولية تجنب عىل يحرص ذلك مع لكنه بالكراهية، مملوءًا الفرد تجعل الفوهرر) (أي
بنية عن والنفسية االجتماعية للتأثريات املميز االجتماع هذا يُسِفر ثَم، ومن األخالقية؛

فريد. نحو عىل سلطوية شخصية
السلطوية» «الدولة مقالُه فحلَّل شموًال. أكثر منهًجا هوركهايمر ماكس وتبنَّى
هذه كل وتعتمد والفاشية. والشيوعية الحديثة الليربالية بني الدمَج هذا (١٩٤٠)
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والثقافة والدعاية والتبعية الهيكيل والتسلسل البريوقراطية واإلدارة السيطرة عىل األنظمة
العمل ناتج عن ُمغِرتبًا الفرد يُصِبح ثَم من امُلَميْكن. والعمل العمل وتقسيم الجماهريية
عن مكان كل يف الكل ويختفي للفردية، وأشمل أوسع مفهوم وعن اآلخرين والعمال
االختالفات تزال ال قد اآللة. يف الرتس كثريًا يفوق ال الفرد دام ما التشيؤ ويسود األنظار،
الغائية اآلمال تدمري ومع واحًدا، املحتوى يظل النهاية يف لكن قائمًة، األنظمة أنواع بني
السيايس. مرجعها املقاومة تفقد — األمر واقع يف — بالربوليتاريا يوًما مرتبطًة كانت التي

تطبيقية. نظرية صياغة عىل القدرة حول الشكوك السلطوية الدولة تثري كذلك
مشكلتان أنهما عىل متزايد نحو عىل والتشيؤ االغرتاب من كلٌّ يُدَرك وهكذا،
املثال، سبيل عىل األول. املقام يف وفلسفيًة نفسية حلوًال تتطلبان وفلسفيتان نفسيتان
مثاليٍّا «وضًعا هابرماس يورجن اقرتح ،(١٩٧١) البرشية» واملصلحة «املعرفة كتاب يف
التحليل جلسات يف املثايل الوضع هذا ويتمثل مشوَّه»، غري «تواصل عىل يعتمد للحديث»
املصالح ضغط تحت يََقعان ال اللذين — واملريض امُلحلِّل من كلٌّ يحرص حيث النفيس؛
األمراض من بعينه نوع ألي الحقيقي املصدر عىل العثور عىل — املادية أو الخارجية
األشكال يف توجد ال للتعميم» قابلة «مصلحة تنبثق النحو بهذا النفسية. االضطرابات أو

والفينومينولوجيا. الوضعية مثل للفلسفة التقليدية
من الخطاب لتطويع مواجهته تنطلق إذ ؛ إيجابيٌّ أساٌس للنقد اآلن أُعطي لقد
عىل النشطاء بني املتبادل التفاهم فيصبح أكيدة، تطبيقية آثار ولذلك «تحرُّري». أساس
وتكتيكاته. أهدافه من دائًما يطور أنه إثبات منهم كلٍّ عىل ويجب األهمية، من كبري قدر
غري التواصل عىل األساس يف التشاورية الديمقراطية أشكال كل تقوم يشء، كل فرغم
التاريخ تشكيل بفكرة املتعلِّقة القديمة املشاكل مع التعاُمل اآلن يمكن كذلك املشوَّه.
الذاتي، التأمل ظل «يف قائًال: موقَفه هابرماس أوضح وقد فنية. مشكالت أنها عىل للواقع

واحًدا.» شيئًا واملصلحة املعرفة تكون
املنهج لهذا بتعريف املطاِلبة الجديل الطابع ذات األسئلة تربز ما رسعان ذلك، ومع
للتحرك منهجية انطالق نقطة مجرد للحديث املثايل الوضع هل املبتَكر: الفلسفي النفيس
التواصل فهم مسألة هو وهل الخاصة؟ قواعده له ثابت فلسفي معيار إنه أم االجتماعي
من جديد شكل عليه يقوم الذي األساس أو للمجتمع نقدية نظرية ضوء يف املشوه غري

اللغوي». «املنعطف هابرماس اتخذ لقد الخاصة؟ بقواعدها اللغة فلسفة
يزال وال التحليلية. الفلسفة مجال يف األوىل خطواتها النقدية النظرية َخَطِت هكذا
— لهابرماس آخر كالسيكي عمل وهو — (١٩٨١) التواصيل» الفعل «نظرية كتاب
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املؤسسية والقوى األداتية العقالنية عن تَنتُج التي املخاطر من رصيًحا تحذيًرا يحذِّر
— اللغوية بقواعده التواصيل الفعل فيُصِبح الفرد. حياة عالم عىل الحديثة للرأسمالية
مختلٌف شأٌن فيه املشاركة وراء الحافز أن إال للمقاومة. أداًة — التاريخ عن املنفصلة
الجديدة املخاوف تُصِبح السيايس، التنظيم أو اإلنتاج عملية إىل اإلشارة فدون تماًما؛
ما غالبًا النوع هذا من املتطلَّبات فإن ذلك، ومع رئيسية. مسألًة والهوية بالتقدير املتعلِّقة
التعارضات هذه مثل مع التعامل إىل هابرماس تلميذ هونت أكسل سعى وقد تتعارض،
«االكرتاث». عىل األفراد قدرة عىل الضوء تسليط خالل من والتشيؤ االغرتاب عن الناجمة
األشكال وتقييد اآلخر تقدير االكرتاث يتضمن طاملا املشهد متصدًرا التعاطف ويظل
مشكلتان أنهما عىل يَُريَان والتشيؤ االغرتاب أصبح هنا األنانية. من فجاجة األكثر
أخرى، مرة فلسفي. أساس ذات تجريبية استجابة إىل حاجة يف وتجريبيتان فلسفيتان
املشهد من وتتالَىش السياسية، الحياة واقع عن منفصلًة األخالقية املعايري تصبح
الرتاكم ومقتضيات الجماعات ملصالح املنظمة والرصاعات للقوة املؤسسية االختالالت
الفعل من املناسبة األشكال أو يشابهه، وما لالكرتاث قيود تحديد ويبيت الرأسمايل.
أي إلنتاج املوهنة واآلثار ثانوي، اهتمام محلَّ مسألتنَي والتشيؤ، االغرتاب مع للتعامل

واضحة. — واملقاومة — للتضامن معنًى ذي مفهوم
كانوا فرانكفورت ملدرسة الداخلية الحلقة أفراد معظم — لإلنصاف — لكن
ذي غري القائم) النظام داخل (من والتشيؤ االغرتاب لداءَِي الدواء وصف أن يعتقدون
الربوليتاريا فقدِت إْن وما األحوال، أسوأ يف املبدأ عىل مساومة أو األحوال، أفضل يف نفع
ماركوزه أشار وقد الداخلية، الحلقة أفراد بني التشاؤم تفىشَّ حتى الثوري، موقفها
— وماركس هيجل جدل أن إىل (١٩٣٧) النقدية» والنظرية «الفلسفة عمله يف بالفعل
يَُعْد لم الراديكايل التغيري وأن تقزَّم، قد — الحرية عالم إدراك احتمالية إىل استند الذي

األعمال. جدول عىل
وكانت الفرد». «نهاية إىل يبدو ما عىل سيؤدِّي الحديدي البريوقراطية قفص كان
فقد .(١٩٤٠) العقل» «خسوف عمله يف هوركهايمر عرضها التي الرؤية هي هذه
طرَيفِ كال ترضب الشمولية وكانت قربَها، يحفرون َمن توليد عن الرأسمالية فِت توقَّ
كانت لذا، يلتقيان»؛ «الطرفني أن رصاحة هوركهايمر ذكر وقد السيايس، النطاق
وكانت مراجعة، إىل حاجة يف التاريخي والتقدم االشرتاكية عن التقليدية االفرتاضات
البريوقراطي، للمجتمع التكاملية القوة مع للتعامل جديد عمل إطار إىل حاجة هناك
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— آَخر يشء كل قبل — والحاجة للتقدم، االنكفائية والطبيعة املنظمة املعارضة وعجز
يجب املقاومة فإن بالتحرر؛ تقرتن أن الثورة باستطاعة يَُعْد لم فإن االستقالل، تنمية إىل
والتقدم الحضارة مواجهة يتضمن أن شأنه من النهاية، يف وهذا، طبيعتها. تُغريِّ أن

والتنوير.

الوراء إىل النظر

تأكيًدا والفلسفية» االقتصادية ١٨٤٤ عام «مخطوطات يف النقدية النظرية منظِّرو رأى
االشرتاكية تُعرَّف هنا البرشية، تاريخ» قبل «ما بمرحلة املرتبط القمع إنهاء عىل جديًدا
وقد والسياسات. املؤسسات من ثابتة بمجموعة وليس الناس بها ُعومل التي بالكيفية
جديد بإنسان خاصة رؤية جانب إىل يوتوبية ميوًال الشاب ماركس كتابات أظهرت
عىل َعْزٍم إىل الرأسمالية عىل الثورة تحولت وقد واالغرتاب، والقسوة األنانية من متحرر
تصور آنذاك املستحيل من كان أنه النقاد ح رجَّ وقد جذريٍّا، تغيريًا البرش أحوال تغيري
كتابات لعبت وقد الثوري. الفشل فهم ل ُسهِّ ذلك، ومع الثوري. النجاح يقتضيه قد ما
الباهت املشوَّش الفهم تحدِّي يف ا مهمٍّ دوًرا آنذاك حديثًا اكتُشفت التي الشاب ماركس

لالشرتاكية.
َعنان فروم إلريك (١٩٦١) ماركس» عند اإلنسان «مفهوم كتاب شهرة بلغت
فروم كان هذا، قبل حتى ذلك، ومع األمريكيني. الراديكاليني من جيًال وألهم السماء،
الدين عن املتنوعة كتاباته خالل من بوضوح ذلك تبنيَّ وقد االغرتاب. بظاهرة منشغًال
فقط؛ املادية الناحية من استغاللية ألنها ليس تُعاَرض، الرأسمالية كانت النفس. وعلم
بعضهم بمعاملة األفراد يطالب بها الخاص الالشخصية السوق قوى نظام ألن بل
لفروم بالنسبة املشكلة تكن ولم غايات. لتحقيق وكوسائل محتَملني كمناِفسني بعًضا
حالة يف أيًضا وإنما البرشية، السيطرة زمام عن خرج الذي اآليل املجتمع يف فقط تتمثل
النقدي االجتماعي النفس علم كان ثم، ومن اها؛ نمَّ التي العقلية والبالدة الداخلية السلبية
لتطوير التقدمية واالحتماالت للرأسمالية، امُلناِهضة الِقيَم توضيح عىل يعتمد خاصته
محاولة ستصبح كانت ما عليه قام الذي األساس هو وهذا عليها. والتأكيد األفراد،
شأن من التقليل مع اإلنسانية أشكال من شكًال بوصفها االشرتاكية صياغة إلعادة رائدة

والثورة. الضيقة الطبقية املشاكل
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قراءته لدى عنه صدر فعل رد أول بأن يوم ذات بخرت هنري أخربني ذلك، ومع
«هذه قال: أن كان ١٩٣٢ عام يف والفلسفية» االقتصادية ١٨٤٤ عام «مخطوطات عمل
غري عالقة عىل وكان سياسيٍّا، ومؤرًخا اشرتاكيٍّا ناشًطا بخرت كان املاركسية.» نهاية
أنها بَيَْد غريبة، قالها التي تلك مثل عبارة تبدو واليوم، فرانكفورت. بمدرسة وطيدة
عىل تُرى تزال ال املاركسية كانت العرشين. القرن ثالثينيات سياق يف منطقية كانت
الشيوعية الحركة فأُحيطت غائية، وضمانات علمية أسس ذو شامل فلسفي نظام أنها
األصيلة املعارضة تجسد أنها تبدو االشرتاكية الديمقراطية وظلت نور، من بهالة
االشرتاكية الحركتني كلتا تكن ولم االجتماعي. والظلم السياسية للديكتاتورية الوحيدة
الكربى، الصناعات لتأميم تسعيان كانتا ما بقْدر اليوتوبيا لتحقيق تسعيان والشيوعية
حكم محل للربوليتاريا سلطوية) أو (ديمقراطية ديكتاتورية وإحالل السوق، وتنظيم
التقدم عىل تقوم أنها املفرتض من جديدة علمانية أيديولوجية وتقديم الربجوازيني،

والعلمي. التكنولوجي
املنهج قدمه بما مقارنًة بعيد حدٍّ إىل دراماتيكية أقلَّ تقليدية األكثر الرؤية كانت
يتجىلَّ عليه تُحَسد جانب عىل تنطوي كانت لكنها والتشيؤ. االغرتاب عىل بهجومه الجديد
إذ املايض؛ ذلك إىل الحنني من ِحلٍّ يف أننا إال السياسة؛ عىل وتركيزها هدفها وضوح يف
باألطروحات باملقارنة إال معتدلة تكن لم الرؤية لتلك والسياسية الفلسفية األهداف إن

أعقابها. يف ظهرت التي اليوتوبية واملباَلغات الغريبة
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الرابع الفصل

ُمسَتِنرية أوهام

نقدية مواجهة أول أدورنو وتيودور هوركهايمر ملاكس التنوير» «جدل كتاب كان ربما
تحت للمعهد خاصة طبعة يف األوىل للمرة الكتاب هذا ظهر العرصية، مع لليسار رائعة
نرش دار عن أخريًا الكتاب صدر حني ذلك، ومع .١٩٤٤ عام فلسفية» «شذرات عنوان
محور وأصبح فرعي، عنوان إىل األصيل العنوان ل تحوَّ ،١٩٤٧ عام يف فرالج كريدو
نحو إال الكتاب من يُبَع لم إذ شيئًا؛ األمر يف هذا يزد لم البداية، يف تحديًدا. أكثر االهتمام
بل الحديثة، الفلسفة مجال يف رئيسيٍّا َمعَلًما التنوير» «جدل يُعترب اليوم لكن نسخة، ألفي
ويُظِهر مختلفني، فكريني توجهني عن يعربِّ فهو النقدية؛ النظرية أيقونة بمنزلة وربما
ال محددة سمات فثمة ذلك، ومع ممكنة. املتنوِّعة والتفسريات دة املعقَّ التوترات أن ه نصُّ

الجدل. تَقبَل
الحرية األداتية) (أو العلمية العقالنية بها تطرد التي الكيفية عن العمل هذا يبحث
الفن حتى املجتمع. من ناحية كل إىل النفاذ من التشيؤ وتُمكِّن التاريخية العملية من
مع الجديل الخطاب ويتعامل النقدية. طبيعته ويفقد أخرى سلعة مجرد إىل يتحول
امليتافيزيقا تتخذ لذلك، باإلضافة بوهيمية. مسألة مجرد من أكثر شيئًا بصفته االمتثال
الشمولية» لإلدارة الخاضع «املجتمع عىل وأدورنو هوركهايمر يرد مبتكًرا. ثوريٍّا طابًعا
رسد. إىل نفسه هو يتحول رسد ال — لنَُقل — أو املنهجي التفكري عىل منهجي بهجوم
من التنوير تيار خارج من بمفكرين لالستعانة معقدًة محاولًة أيًضا الكتاب هذا يقدم
التقدم ثمن أن عىل بالتأكيد الكتاب يكتفي وال أفضل. إدراًكا قصوره جوانب إدراك أْجل
خان قد التنوير عرص وأن الحضارة، يف متوطِّنة الهمجية أن عىل كذلك أكَّد وإنما باهظ،

االستقاللية. وهو أَال قداسًة؛ األكثر وعده
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التقدم وْهم

لكي أنه يف واملتمثل الشاب، ماركس ذكره الذي لألمر ممتثًال التنوير» «جدل كتاب كان
التاريخ، مر وعىل مشكلة. أي «أصل» مع التعامل عليه أصيًال، راديكاليٍّا املرء يكون
النظري املستويني عىل التنوير، بمرشوع أساسيٍّا اقرتانًا يقرتن اليساريني ذكر كان
— الرومانسية من َلْمحة عىل انطوْت التي — الشاب ماركس كتابات وحتى والتطبيقي.
ليس وأنها الثورية، الربجوازية من أهدافها أخذ الربوليتاريا عىل يجب أنه عىل تُِرصُّ كانت
الليربايل الجمهوري للنظام نقده اعتمد وقد قها، تحقِّ لكي بها خاصة أهداف أية لديها
معايري إطار يف واإلخاء واملساواة الحرية يف املتمثِّلة التنويرية ُمثُِله تحقيق استحالة عىل

الرأسمالية. الدولة
يُرى كان االشرتاكية، الديمقراطية وتكامل الشيوعية وانتكاس الفاشية انتصار ومع
ذلك عىل بناءً — السيايس النقد من النوع هذا وأن بريَقها، فقدْت قد امُلثُل هذه أن
والعرصية؛ بالتقدم املحيطة الهالة تلك أوشفيتز معسكر شقَّ وقد جاذبيته. فقد قد —
الرسدية، النصوص وبناء األحكام، بإصدار املتعلقة القديمة املعايري أن اتضح ثَم، ومن
التنوير يجد لعرصها. سابقة وكأنها الحداثة بعد ما وتبدو الزمان. اه عفَّ قد الواقع وفْهم
للمساءلة، قابلة غري بريوقراطية تُِديره نازي اعتقال معسكر عاَلم يف غايتهما والعرصية
يمكن ال لغضب الِعنان إطالق يف وتتجىلَّ الفساد، األرض يف تَِعيث أداتية عقالنية تزكِّيها

تصوره.
السامية» «عنارصمعاداة بعنوان ُمثري أخري فصل من أجزاءً التنوير» «جدل ن تضمَّ
وَمنطقه ديناميكيته له االنحياز أن يُوضح والذي ،١٩٤٧ عام يف إليه أضيف الذي
«طبيعة عن تعرب أنها عىل السامية معاداة وتُرى العقالني. للجدل املضاد الخاص
طاملا أنه عىل وأدورنو هوركهايمر ويؤكد أنثروبولوجية. جذور ذات لإلنسانية ثانية»
متزايد نحو عىل ط تنمِّ العرصية كانت إذا باليهود. متعلق «مختلف» يشء هناك كان
عن منطقيٍّا ستُسِفر حينئٍذ واالستقاللية االختالف مع املواجهة فإن للفردية؛ وقمعي
املعادي الشخص يميز ما هو الغيظ هذا ومثل بالَحَسد، واٍع غري شعور مصدره غيٍظ
فيه تمثل الذي ذاته الوقت يف املايض هواجس تحقق لليهود النازي كراهية إن للسامية.

تاريخية». تحول «نقطة
اقتصادية مصلحة يف السامية معاداة تُختََزل ال ذلك. يف َدْور أيًضا لها والرأسمالية
يُعتََربون الناس يَُعِد لم خالله من الذي السلعي بالشكل مرتبطٌة هي وإنما سابًقا، ُمَعدَّة
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إنتاج عملية إطار يف إنتاجية كعوامل يُعاَملون الناس بات إذ ذاتهم؛ حدِّ يف غاياٍت
األخالقية؛ األحكام إصدار عىل األفراد قدرَة التشيؤ يقوِّض نفسه، الوقت يف بريوقراطية.
االعتقال معسكرات أول بناء من طويل زمن قبَل تتآَكل بدأْت قد االستقاللية وكانت
التداول، وعالم باملال نني ُمقَرتِ اليهود كان ولطاملا خطر، يف اآلَخر كان وَلَطاَلَما النازية.
هي الرأسمالية فقط ليست ثَم، ومن الرأسمالية؛ مشعل َحَملة أنهم عنهم ومعروف
شكًال للمجتمع النقدية النظرية تتخذ لذا، نفُسها؛ الحضارة وإنما ، التقيصِّ تتطلَّب التي

بها. امُلِحيقة املخاطر تتزايد ذاتية عىل املقاومة فيه تعتمد أنثروبولوجيٍّا
الذاتية. عىل الهجوم يف متورِّطًة كانت نفسها الحضارة أن عىل التنوير» «جدل أكد
هويته عن للتنازل الرئيسية شخصيتها استعداد بالفعل لهومريوس «األوديسة» وتصور
مًعا — االغرتاب — الذاتية وتآكل األداتي العقل يرتبط وهكذا البقاء. أجل من واسمه
التاريخية الحقبة خالل إال تتبلور لم بينهما العالقة وهذه وثيًقا. جوهريٍّا ارتباًطا
التنوير»، «جدل كتاب يف ثنائيٍّا معنًى تنوير كلمة تتخذ وهكذا، التنوير. بعرص املعروفة
أوروبا يف الدينية العقيدة واجهِت للمعرفة تاريخيٍّا محددة علمية نظرية إىل تشري فهي
رصاع إىل نطاًقا، أوسع نحو وعىل أيًضا، وتشري عرش، والثامن عرش السابع القرنني خالل
هذا مفتاح ويتمثَّل الحضارة. ميالد منذ ظهرْت التي والخرافة الخطأ مع أنثروبولوجي
أنثروبولوجي لتقصٍّ أداة إىل للتنوير التاريخي النقد بها يتحول التي الطريقة يف الكتاب

كبري. نحو عىل للجدل ومثريًا استفزازيٍّا جعله ما — الواقع يف — وهذا للتقدم.
لالختبار والقابل والعميل الِقيَم، من واملتحرر املوضوعي — العلمي العقل ُوظِّف
الخطاب تعزيز أجل من التقليدية والتحيزات الخرافات عىل للقضاء البداية يف —
ديني مجتمع يف يعيشون الذين التقدميون املفكرون وكان والتسامح. والتجريب املفتوح
العقالنية لكن الالهوت، علماء تدخالت من العلمي التقيص بحماية األساس يف منشِغِلني
املبادئ كافة ملحاربة قوَّتها حوَّلْت الدينية الدوجمائية تُهاِجم البداية يف كانت التي األداتية
(مثل بالتنوير املرتبطة األخالقية الِقيَم نِت تضمَّ التي املعيارية، واالدِّعاءات العملية غري
املقام يف العلمي التجريب ألهمِت والتي الضمري) وفق والترصف األخالقي االستقالل
— أصبح الذي للعقل النقدية الطبيعة تقلَّصِت وحَده، الحدِّ ذلك وعند ذلك، مع األول،
لألهواء «عبًدا هيوم) ديفيد ع توقَّ (وحسبما َمَىض وقت أي من أكثر مؤكَّد نحو عىل

والعواطف».
نيتشه من مستقاة رًؤى وماركس هيجل ألفكار التنوير» «جدل كتاب أضاف وقد
التطور بني يربط الذي التقليديَّ الرسَد الكتاب مؤلفا يَقلب فيرب. وماكس وفرويد
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األداتية العقالنية هيمنة بني ذلك من بدًال ويربطان عقب. عىل رأًسا والتقدم التكنولوجي
املقاومة من شكًال الجديدة الرؤية وتُربز الشمولية. لإلدارة الخاضع واملجتمع املتزاِيدة
بني — فلسفيًة أقل بعبارة أو — واملوضوع الذات بني «الالهوية» ة ِحدَّ بتصعيد ينادي
يف يكمن الوحيد النقديَّ الخيار فإن وهًما، والتقدم زائًفا الكل دام وما واملجتمع. الفرد
األوهام النقد يُجاِبه ربما وحده، النحو وبهذا السلبي. بالجدل الحًقا سيُعَرف ما ابتكار

التنوير. عىل املرتتبة
باالدعاءات يتعلق فيما ومحاِيد الِقيَم من متحرِّر أنه عىل يُعاَمل العلم كان لطاملا
ثَم، ومن هيمنته؛ لبسط يسعى والبريوقراطية، السلعي الشكل مثل لكنه، األيديولوجية.
تشكل البريوقراطية. والدولة الرأسمالية إمالءات مع بسهولة العلمية العقالنية تنسجم
الجوهر — األداتية للعقالنية أشكال جميعها وهي — والعلم والبريوقراطية الرأسمالية
والحرية اغرتاب، إىل والتقدم به، يُنتَفع يشء إىل الطبيعة تحول وهي للتنوير. الحقيقي
التنوير يرتبط قد للتهديد. مصدٌر والنقد لإلزعاج، مصدٌر ظلِّها يف االستقالل سيطرة. إىل
الحال انتهى التحرُّر، وباسم والسيطرة. التنميط هو الحقيقي هدَفه لكن امُلثُل، هذه بمثل
الالعقالنية املعتقدات عادت وهكذا، التقنية، الهيمنة عقالنية دعم إىل التنوير بمؤيدي
الخاص. نتاجه بصفتها الظهور إىل عليها للقضاء البداية يف يسعى التنوير كان التي

إنسانية تكن لم ذاتيتها، فقدان من الطبيعة عىل سطوتها زيادة ثمن البرشية تدفع
رد عليها َعِمَي وكذلك فيها، متورطًة كانت التي الهيمنة عليها َعِميَت التي — التنوير
هائج سجني يهتاج خباياها أعمق «يف أن إدراك عن عاجزًة — تغذِّيه كانت الذي الفعل
يكن لم (وإن للتنوير الحقيقي اإلرث هو وهذا سجن.» إىل ه بأْرسِ العاَلَم بفاشيته ل يحوِّ
بنى وبينما نيتشه. حتى ساد دي بماركيز ومروًرا كانط من بدايًة يمتدُّ وهو به)؛ معرتًَفا
ساد دي ماركيز وصل والدِّين، امليتافيزيقا تدخل من العلم لحماية معرفيٍّا حاجًزا كانط
خاضَعنْي والضمري العقل أخريًا نيتشه جعل الحدود، أبعد إىل لألفراد األداتية باملعاملة

السلطة. يف للرغبة
وإنما روبوتات. إىل ببساطة تحولوا قد األفراد أن التنوير» «جدل كتاب يزعم ال
عن عجًزا يزدادون األفراد أن يُرى فبات االستقاللية. من مشوَّه شكل هو يحدث ما
النقد أن مالحظة ينبغي (هنا، العاطفية. أو التقنية األحكام إطالق غري فعل بأي اإلتيان
وفق الترصف وأصبح تأثري.) له يكون بدأ الحدسية وامليتافيزيقا املبتذلة للمادية املبكر
الشمولية. جاذبية وزادت مىض، وقت أي من صعوبة أكثر ُحرٍّ مجتمع وتخيل الضمري
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«فقط أنهم زعموا الذين لهؤالء — تربيًرا يكن لم إن — وفلسفي اجتماعي تفسري ويربز
صار وبينما ُمْجِدية. للمقاومة التقليدية السياسية األشكال تَُعِد ولم األوامر». يتبعون
اإللقاء يعدو ال موقف يف — الواقع يف — النقدية النظرية ُوضعت للتقدم، تعريًفا التشيؤ

الهمجية. فيضان قلب يف التحرر عن رسائل بها بزجاجات
ليربايل. بمجتمع وَْعدها عىل الليربالية وساومِت الحرية، الروسية الثورة خانت لقد
الفلسفية املثالية وكانت عنه. الرتاجع يمكن ال نحو عىل ذلك فعل األداتية العقالنية وتولت
كانت التجريبية؛ املحددات جميع إىل تفتقر التي العامة الذات فكرة عىل تعتمد البداية يف
وطبقت األخالقية. القرارات اتخاذ يف به االستعانة لألفراد ينبغي كان الذي املرِجع
هي هذه أن إالَّ للحقوق، ورؤيتها فيها القانون بسيادة يتعلق فيما عامًة مبادئ الليربالية
نفي وحتى األداتية االحتياجات باسم الفردية عن الطوعي التخيل من فبدءًا املشكلة؛ عني
امليتافيزيقي التجريد عىل األخري الهجوم إىل املجردة البرشية باسم الطبقية االدعاءات
عرَّفتْه كما التقدم فليس واحد. منطق إطار يف منطقية خطوات هذا كل صارت نفسه،
النقيض عىل بل البرشية. وتطور األخالقي الضمري تنامي أنه عىل الطيبة الربجوازية دائًما
أن يحب أدورنو كان حسبما — الحقيقي فالتقدم واألخالق. االستقاللية ُطِمست التام،

الذَّرية. القنبلة لحساب والسهم القوس ترك هو — الحًقا يقول
التقدم، َوْهَم أنتج التنويري السيايس الفكر أن وأدورنو هوركهايمر من كلٌّ يرى
ويف الغربيني، للماركسيني يوًما يروق الليربايل الجمهوري النظام يكن لم كبرية. وبتكلفة
ذاته. باألمر فرانكفورت مدرسة شعرت االنتخابات، يف هتلر أدولف فوز بعد ١٩٣٣ عام
الداخلية الحلقة أفراد بني من سياسيٍّا ًما تفهُّ األكثر كان ربما الذي — ماركوزه حتى
من ليس والشمولية، الليربالية بني كبري تشابه وجود إىل ١٩٣٤ عام يف أشار — للمدرسة
السياسية. رؤاهما ناحية من كذلك وإنما فحسب، الخاصة امللكية تجاه موقفهما ناحية
الليربالية أن الكتاب مؤلفا اعترب فقد النقطة. هذه التنوير» «جدل كتاب أوضح وقد
الوحشية عن فتعاميها القائمة. األوضاع عن للدفاع طريقة — جيدة فكرة كونها عىل —
أعدائها مجابهة عن عاجزًة األحوال، أحسن يف اإلنسانية، ودوافعها جعلها والالعقالنية
قائلني: بوضوح املسألة عرضا وقد معهم. متواِطئًة األحوال أسوأ ويف الة، فعَّ مجابهًة
حدود يف يعرفهم فهو الناس. مع الديكتاتور يترصف كما األمور يف التنوير «يترصف
منتصف يف توجد التي لجوته، الحبيبة البلوط شجرة صورة وتقدم يستخدمهم.» أنه

التنوير. مصري عىل للَمشاعر ُمثريًا رمزيٍّا دليًال النازي بوخنفالد معسكر
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املتمثلة التجريبية الحقيقة عىل فقط منصبٍّا وأدورنو هوركهايمر اهتمام يكن لم
مقتنعني وكانا فايمر. جمهورية مثل ليربايل نظام َرِحم من نشأْت قد الشمولية أن يف
وإنما سلبي، كناتج ليس فوزها، قبل قائمًة كانت التي األحوال عن نَتََجت الفاشية بأن
األفكار األداتي اإلطار وخان (ونفاًقا)، عالنيًة أنكرتْها التي األحوال لتلك فعيل كاستمرار
امُلثُل بفعل حال ألسوأ صار قد للضمري فتقويضه فيه؛ موضوعة كانت التي الليربالية
من وذلك معاناًة، األشدَّ هو اليهودي وكان وجوده. تُربِّر أنها املفرتض من كان التي
التاريخية الناحية ومن «الغريب»، ب وصفتْه طاملا الحضارة ألن األنثروبولوجية؛ الناحية

والرأسمالية. الليربالية شعلة حامل أنه عنه شاع ألنه

البلوط شجرة املوضحة الصورة وتُظِهر التنوير. عرص إىل الفاشية جذور تمتد :1-4 شكل
النازي. بوخنفالد اعتقال معسكر يف لجوته املحبَّبة

حررت الخادع، الليربالية امُلثُل مظهر وراء فباالختباء املفارقة؛ هذه تجنب يمكن ال
معاداة وتعكس الضمري، قيود من غريزية ودوافع عقالنية ال مخاوَف التشيؤ عملية
ذاتيتهم منهم ُسِلبَت مكفوفني رجال رساح «إطالق يُشِبه موقًفا ذلك عن الناتجة السامية
عقالنيتهم ال إن الداخل. من املجوَّفني األفراد هؤالء لدى منطق من ما فاعلة.» كعنارص
بفعل وإنما وحسب، الفاشية بفعل تتشكَّل لم وهي فيهم، عميًقا بجذورها ضاربة

التنوير. إلرث املقصودة غري والنتائج الحضارة
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التاريخ من االنسحاب

«دليل يوجد ال أنه إىل التاريخ» فلسفة حول «أطروحات مقاله يف بنجامني فالرت أشار
هذا أن إال كذلك. األمر يكون ربما ذاته.» الوقت يف الهمجية عىل دليًال ليس الحضارة عىل
بعينه؟ عمل يف انتشاًرا أكثر أيهما ونحدد االثنني بني نفرق كيف التايل: السؤال يثري الزعم
فقد السؤال. لهذا إجابة لتقديم الرضورية املعايري أبًدا التنوير» «جدل كتاب يوضح ولم
وامُلثُل والحركات املؤسسات عىل تأثريه ناحية من التنوير تناول الكتاب مؤلفا رفض
عرب ذلك عن يا تقصَّ ثم العقالنية، من واحد شكل وبني بينه ربطا وإنما السياسية.
املناِقض. التنوير إىل اإلشارة دون للنقد التنوير تعرَّض لقد واحد. أنثروبولوجي رسد
ودعم املؤسسية للقوة التعسفية املمارسة تقييد عىل التاريخية الرصاعات ببساطة تتالىش
وال املنظمة، التطبيق بأشكال عالقتها الفكرية التقاليد وتفقد للفردية، الحرة املمارسة
العالم روح نقول، أن األفضل أو للتحول، املحِدث العامل األداتية؛ العقالنية سوى يوجد

الجديد.
تَِجد فلن املؤثرين؛ السياسيني للمفكرين أبًدا التنوير» «جدل كتاب يتطرق لم
أو فرانكلني بنجامني أو فولتري أو ليسنج جوتهولد أو لوك لجون تقريبًا ذكر أيَّ
منصبٍّا اهتمامهما كان فقد أبعد؛ بنظرة يتمتَّعان الكتاب مؤلَِّفا كان لقد بني. توم
باملبادئ منهم اسم أي يُقَرن لم ونيتشه. وبرجسون وشوبنهاور ساد دي ماركيز عىل
للِّيربالية، مناهضني هؤالء كان لقد لتنفيذها. املخصصة املؤسسات أو للتنوير السياسية
ومناهضني للمساواة، ومناهضني للديمقراطية، ومناهضني لالشرتاكية، ومناهضني

للتاريخ. ومناهضني للعقالنية،
كذلك. السيايس املستوى عىل ُمَضلِّل العلمية للعقالنية وأدورنو هوركهايمر نقد إن
استغلوا وإنما العمومية. املعايري أو العلمية بالعقالنية يوًما مفتونني الفاشيون يكن لم
وقد أيديولوجيٍّا. استغالًال اإليطالية» «الرياضيات أو اليهودية» «الفيزياء مثل مفاهيم
العرشين القرن يف الجدد والوضعيون الوضعيني، من العلمية العقالنية ُدعاة معظم كان
كارناب؛ رودولف مثل اشرتاكيني ديمقراطيني بعضهم وكان بوبر؛ كارل مثل ليرباليون
أصاب لقد املتطرف. اليسار يف أعضاءً يوًما كانوا رايخنباخ هانس مثل منهم وقليٌل
أشار حني بالتأكيد الحقيقة كبَد — العظيم االشرتاكي والناشط املفكر — بوبيو نوربرتو

للفاشية. مميزة عالمة كان اعتناقها) (وليس الوضعية احتقار أن إىل
اهتماًما أكثر وأدورنو هوركهايمر كان صلة، ذي غري كان ذلك كلَّ أن الواضح ومن
افتقر جدلهما لكن والجماعات. لألفراد الواعية النيَّات وراء الفاعلة الجدلية بالعملية
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أنتجت التي «السيايس» القرار لحظات أبًدا يا يتقصَّ لم فهما التاريخي؛ التخصيص إىل
الثورة أو دريفوس قضية ذكر عىل التنوير» «جدل كتاب يأِت ولم الجديدة. الهمجية
املؤسسية الرصاعات بقيِت لقد النازية، انتصار أو روما عىل الفايش الزحف أو الروسية
والعرصية الشمولية بني العالقة إن فيها. األشخاصاملتورِّطني مثل مسترتة واأليديولوجية

صحتها. تثبت لم — وسطها هي األداتية والعقالنية مصدرها، هو التنوير حيث —
املتحدة الواليات (مثل تقدًما الرأسمالية الدول أكثر تعرُّض عدم وراءَ السبُب يزال ال
حدٍّ إىل تقدًما أقل ُدَول استسلَمْت فيما ، حقيقيٍّ فايشٍّ لتهديد اإلطالق عىل وإنجلرتا)
عدم سبب كذلك يُعَرف وال واضح. غري الرجعية لقوى ورومانيا) إيطاليا (مثل كبري
االتحاد يف حدث ما يكن لم للشمولية، اليسار مناقشة وعدم أبًدا، للتنوير اليابان اختبار
البلشفية الثورة جراميش اعترب الواقع يف النعدامها؛ وإنما للعرصية، نتيجًة السوفييتي
الحزب فوز أن ولينني تروتسكي ليون زعم حني يف املال»» «رأس كتاب ضد «ثورة
الرأسمالية.» سلسلة يف حلقة «أضعف كانت اإلمربيالية روسيا ألن إال يتحقق لم الشيوعي
وضوًحا أكثر االشرتاكيني الديمقراطيني القادة بني من التقليديون املاركسيون كان
فرانكفورت مدرسة أعضاء من األمور هذه كل بشأن — للدهشة يدعو ال نحو عىل —
لوكسمربج وروزا كاوتسكي كارل من كلٌّ يتنبَّأ ولم كبري، حدٍّ إىل بالفلسفة معرفًة األعمق
كذلك لكنهما ،١٩١٨ عام منذ رعب بأعمال السوفييتي االتحاد يف الحاكم النظام بقيام
إىل يُشريون آخرون باحثون وكان االقتصادي، التخلُّف ناتج أنها إىل ليتوَصال حلَّالها
إىل الربوليتاريا من الخوف أدَّى حني يف اإلقطاعية، مع الربجوازية تتفق لم أملانيا يف أنه

الرجعية. مع اتفاقها
فعل ردَّ كانت وإنما سابًقا، موضوع فلسفي لجدل ناتًجا األوروبية الفاشية تكن لم
كل يف الجماهريية قاعدتها وتنترش االشرتاكية. والديمقراطية لليربالية مرتَِبًكا أيديولوجي
املجتمع من الدنيا والطبقات الفالحني — الرأسمالية قبل ما طبقات يف األساس يف مكان
بسبب مهددة واملادية الوجودية مصالحها أن بدا التي — الدنيا الوسطى والطبقة
الطبقات دعمِت والربوليتاريا. الربجوازية املهيمنتني: وطبقتيها الرأسمالية اإلنتاج عملية
أو لليربالية قاريٍّا شكًال تتبنَّى التي السياسية األحزاَب األغلب عىل بالعرصية املقرتنة
الشيوعية. وغريمتها التقليدية املاركسية رسميٍّا يتبنَّى يزال ال اشرتاكيٍّا ديمقراطيٍّا حزبًا
وكانت فايمار، لجمهورية داعمًة الشيوعية األحزاب عدا فيما جميًعا األحزاب هذه وكانت

والفعل. بالقول عليها الحرب أعلنوا الذين للنازيني معاديًة جميًعا
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ضباب يف الحقيقية التاريخية الرصاعات بهذه التنوير» «جدل كتاب يلقي
الطريقة لهويته إنكاره يصبح الذي — ألوديسيوس الشهري عرضه ويقدم ميتافيزيقي.
ملعايريه وفًقا بالوعي التضحية «تحدث ذلك، عىل مثاًال — النفي من لنجاته الوحيدة
قيد عىل للبقاء رضوري األداتي فاملنطق رجوع، نقطة توجد ال عقالنيٍّا.» الخاصة،
قصة التنوير إن تدمرينا. عن تُسِفر التي هي الحياة قيد عىل بقائنا وأشكال الحياة،
يف سجني ذراع عىل املوشوم الرقم يف أَْوَجها عنها تنتج التي التشيؤ آثار تبلغ ديناميكية،
من واسع نطاق عىل املستفزة الحجة هذه حازت لقد النازي. االعتقال معسكرات أحد
املنطق يأِت لم محلها. غري يف وسببية زائفة مادية عىل تقوم أنها إال واالنتشار، التأييد
االنتصار كان وإنما املعيارية، األحكام إصدار عىل األفراد قدرة ر يدمِّ ولم بالنازية، األداتي
أحكاٍم إصدار عىل تماًما قاِدرين أفرادها كان حقيقية حركات بني للرصاع نتيجًة النازي

وِقيَمهم. مصالحهم من بكلٍّ يتعلق فيما مختلفة
كانت للعرصية. نتاًجا يوًما تكن لم أنها كما حتميًة، نتيجًة يوًما الفاشية تكن لم
رصاع. يف الحقيقية واألفكار الحقيقية والتقاليد الحقيقية واملنظمات الحقيقية الحركات
ملعارضته. اسًما فرانكفورت مدرسة َسَعْت الذي التفكري تشيؤ تبنِّي يعني وتجاهلُها
وذلك ر؛ تُنوِّ مما أكثر تقيص متعنِّتة عملية هو التنوير» «جدل كتاب عن ينبثق ما إن
السياسية. أحكامها يف دقيقة وال التاريخية عاءاتها ادِّ يف محددة ليست ألنها بالتحديد
عن إال تُسِفر أن يمكن ال واحدة قاعدة تحت نوعيٍّا مختلفة ظواهر توحيد يف الرغبة إن
فربما االعتبار، يف بالستالينية لوكاتش ارتباط وبأخذ سيايس، وارتباك تاريخي تضليل
من جانب هناك كان ذلك، ومع االتهام. أصابع إليه ه يُوجَّ الذي الشخص هو يكن لم
الهمجية فخ يف السقوط شاهدِت فرانكفورت مدرسة بأن الساخرة مقولته يف الحقيقة

فيه. توجد الذي الكبري» الهاوية «فندق من

بعُد؟ ماذا

من التنوير وحدود قيود مواجهة عىل أدورنو يف وتيودور هوركهايمر ماكس من كلٌّ عزم
أن يََريَان وكانا االستقاللية. تآكل هي انطالقهما نقطة وكانت نفسه، التنوير نظر وجهة
نطاًقا. أوسع هيمنة» «أنثربولوجيا إطار يف يقع الرأسمالية نقد وأن الهمجية، يولِّد التقدم
التي اإليجابية اللحظة لكن للماركسية، الجديل التقليد نطاق يف بالتأكيد عملهما ويقع
زائف، الكل ألن ونظًرا املعالم، واضحة تُصبح أو يوًما ق تتحقَّ لم نقُدهما عليها يقوم كان
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مبدأها النفي اعتبار إىل مدفوعًة النقدية النظرية أصبحِت تُعَرض؛ لم الوسط والحلول
والتشيؤ عكيس؛ نحو عىل الغائية نتاج الشمولية لإلدارة الخاضع فاملجتمع اإلرشادي؛
من آخر شكًال تُنِتج — ظهرت أينما — األداتية والعقالنية املجتمع، يف شقٍّ كلِّ إىل يتسلَّل
املوقف إليهما، فبالنسبة الفوارق، لتمييز معايري وأدورنو هوركهايمر يقدم وال الهيمنة.
وصناعة املتهم، هو السلعي والشكل املشكلة، هي األداتية العقالنية واضح؛ األسايس
تجربة باسم تَُشنُّ مستمرة مقاومة سوى يوجد ال بديل. يوجد وال العدو. هي الثقافة

أصيلة. تكون أن املفرتض من كان وإن مراوغة، كانت ما دائًما فرديٍة
مؤلِّفا يكون ربما ل. مكمِّ عمل التنوير» «جدل لكتاب يكون أن املفرتض من كان
إىل التوصل يف آماٌل هوركهايمر لدى وكانت الحدود، تجاَوَزا أنهما شعرا قد الكتاب
اسرتداده، أو إنقاذه يتمَّ ألْن يحتاج التنوير أن وبدا بعُد.» تُكتَب لم إيجابية جدلية «رؤية
إىل البعض يشري ذلك. سبب حول الدائر الجدل من كثري وثمة أبًدا. يتم لم هذا لكن
وطبيعته املونتاج وأسلوب القصرية الكلم لجوامع استخدامه للكتاب؛ املرتاِبط غري التنظيم
النفي. فكرة يف للمؤلَفني الفكري االستثمار إىل آخرون يُشري فيما للمنهجية، املضادة
يف االنخراط من وخشيتهما اليسار عن انشقاقهما إىل يشريون آخرون يزال ال ذلك، ومع
أن ببساطة املؤلفان وجد فربما آخر، سبٌب هناك يكون أن املحتمل من لكن السياسة.
أن يمكن «إيجابي» يشء أي هناك يَُعْد لم ألنه مستحيل؛ إيجابية» جدلية «رؤية طرح

يقواله.
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كان لإلنسان». الجمالية الرتبية عن «رسائل كتابه شيلر فريدريش نرش ،١٧٩٥ عام يف
يف الفرنسية الثورة رتْها دمَّ التي اليوتوبية الوعود عىل الحفاظ هو الكتاب من الهدف
إعدام أعقب الذي — ترميدور انقالب أو — املحافظ التيار إىل التحول ثم اإلرهاب عهد
يَِصف للواقع، يوتوبيٍّا فعل رد باعتبارها الجماليات شيلر قدم .١٧٩٣ عام يف روبسبري
التي الحسية بخصائصه اللهو دافُع فيه ل يحوِّ جديًدا حياتيٍّا عامًلا الكالسيكي عمله
ضمني. نحو عىل والعلوم العمل طبيعة تعريف ويعيد الوجوَد لألشياء شكًال تعطي
املكانة فوارق بإلغائه — ويربز لإلنسانية، الداخلية» «الحقيقة الجمايل العالم يجسد
تتأصل الطبيعة. مع الالأداتي والتعامل والحرية التضامن من جديدًة أشكاًال — والسلطة
تنظيمي، كمثل كذلك يعمل الوهم هذا لكن الفن، يخلقه الذي الجميل» «الوهم يف اليوتوبيا
لم الذي بالسعادة الوعد يجسد إنه التحررية؛ وأغراضه ملعايريه وفًقا الواقع يشكل إنه

التاريخ. به يَِف
التي املنسية والصور والحطام األطالل لرتميم تسعى فرانكفورت مدرسة كانت
تحولت قد املدرسة زمن يف الربوليتاريا ثورة تكون ربما الوعد. هذا تحقق إلمكانية تشري
أن إال التاريخية؛ مهمتها يف فشلت قد الجديدة الطليعة تكون وربما شمولية، ثورة إىل
الظروف وكانت ماركسيٍّا. طابًعا يحمل استمر اإلصالحي فرانكفورت مدرسة مرشوع
املجتمع مواجهة وَدَعْت وامليتافيزيقا. للجمال لتحولها مربر أنها تُرى الجديدة املادية
الفن لتوظيف املعتادة املحاوالت لرفض األداتي املنطق وهيمنة الشمولية لإلدارة الخاِضع

السياسية. األغراض يف
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تصوير ليس الفن من الهدف أن إىل للجمال النقدية الرؤية أشارت الوقت، ذلك يف
تكون أن ينبغي التي الكيفية عن بديهية أفكار تقديم أو واقعي، نحو عىل املجتمع أخطاء
مع املحاكاة، تعريَف النقدية النظرية تُعيد أن يجب الجماهري. إرضاء أو األشياء، عليها
أشكاًال تقدم التي األخرى والتقنيات الوعي تيار وتقنية املونتاج تقنية االعتبار يف الوضع
وربما الجمهور. لدى اليوتوبية اآلمال وإثارة الواقع الختبار — جديدًة أوهاًما — جديدة
لتحقيقها. تماًما مواتية غري الظروف تكون حني حاالتها أقوى يف اآلمال هذه تكون
كافكا: عن مقاله يف الشهرية بنجامني فالرت كلمات وراء الكامن املعنى هذا يوضح وربما

اليائسني.» أجل من إال األمل نُعَط «لم

اليوتوبيا ب ترقُّ

تتطلب اليوتوبيا أن يعتقد كان لكنه السابقة. الكلمات اقتباس يحب بلوخ إرنست كان
حياته مدار عىل بانشغاله تقديمه إىل سعى ما وهو صالبة، أكثر وفلسفيٍّا سياسيٍّا أساًسا
عن أطروحات وضعه إىل األساس هذا تحديد محاوالت أدَّت وقد الُفْضَىل»، الحياة «حلم ب
يف لليوتوبيا ماديٍّا أساًسا كذلك قدَّم لكنه الخيمياء. إىل التجسد إعادة من بدءًا يشء، كلِّ
السفيل التاريخ تشكل التي امُلدَركة غري واألفكار املنسية والتجارب الفاشلة االنتفاضات
والحرية. والعدالة املساواة عىل مبنيٍّ عاَلم عن ملحاٍت قدمت الكتابات هذه كل للثورة.
املكتمل غري الطابع ويكمل نفسها. اإلنسانية ِقَدَم قديمة فكرة بلوخ كتابات أحيَْت وهكذا
ورؤاها التعبريي األدبي وأسلوبها الكالسيكي إملامها الكتابات لهذه واملرتابط والحر
وتُستََقى للذاكرة، نقدي باستخدام فيها التوقعية الفانتازيا وتمتزج بالنهاية. امُلنِذرة
بالزمان ورجوًعا وقته، يف موجودة كانت التي العمال مجالس من السيايس التحرر دوافع
مونترس، توماس مثل املنسيني الربوتستانتيني الثوريني والهوت الحرة، أوروبا بلدات إىل

اختالًفا. األكثر لألديان املقدسة والنصوص الطبيعي الحق وأصول
كونها من أكثر صحيحًة الغالب يف كانت بلوخ مزاعم أن إنكاره يمكن ال مما
يزيل كان ما وكثريًا غامضة، التفسريية معايريه كانت األحيان بعض ويف للنقاش، قابلًة
عىل املادية إضفاء يف تتمثل كانت رغبته أن إال واملنطق. الفانتازيا عاَلَمِي بني الفواصل
وحدة وتربز الكل. لحظات من حاليٍّا مغرتبة لحظة كل تُكاِفح امُلثَىل فالحياة اليوتوبيا.
ويتبلور تنوًعا، الفردية ممارسات ألكثر تجربة إىل العالم تحول واملوضوع الذات بني
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األمل» «مبدأ بلوخ عمل من الختامية السطور يف الضخم املجهود لهذا املحرك الغرض
أجزاء: ثالثة من املكون

يزال ال يشء كل الواقع، يف التاريخ. قبل ما مرحلة يف يعيش اإلنسان يزال ال …
ذاك ليس الحقيقي الخلق إن الحقيقي. العالم العالم؛ خلق قبل ما مرحلة يف
إال البدء يف يرشع ال وهو النهاية، يف يكون الذي وإنما البدء، حني يكون الذي
العامل اإلنسان هو التاريخ أصل لكن أصوَلهما. والوجوُد املجتمُع يُدِرك حني
ويُِعْد ذاته حقيقة يَِع إْن وما لها، ويُعدِّ املعطيات تشكيل يُعيد الذي املبتكر
حقيقي؛ ديمقراطي إطار يف — اغرتاب أو مصادرة دون — له ما ترسيخ
يوجد لم الذي وهو يشء، كل طفولة يف يتألَّق يشء العالم يف هنالك يَبُزغ حتى

الوطن. إنه بعُد؛ فيه أحد

يقدم الطويلة. حياته مدار عىل الرؤية تلك من شبيهًة نسخًة بلوخ إرنست التزم وقد
(١٩١٨) اليوتوبيا» «روح لكتاب الشهرية والخاتمة ،(١٩٤٩) واملوضوع» «الذات كتابه
نفسها. الرؤية هذه تقريبًا العالم» ونهاية واملوت ماركس «كارل عنوان حملت التي
أيََّد متمرًدا وماركسيٍّا األملانية، للطليعة األساسية الدعامة يمثل كان الذي — بلوخ أصبح
بعد اليبزيج جامعة يف أستاذًا — العرشين القرن ثالثينيات يف األمر نهاية يف الستالينية
يف ودرَّس ،١٩٦١ عام يف برلني سور تشييد بعد الغرب إىل وهاجر الثانية، العاملية الحرب
ولوكاتش هو كان األوىل، العاملية الحرب قبل ما سنوات ويف وفاته. حتى توبنجن جامعة
واآلمال الطموحات تعكس كانت وأعمالهما مًعا، املاركسية اعتَنََقا وقد مقربني، صديقني
والفعاليات املقاهي يف مًعا دائًما وكانا الروسية، الثورة من البطولية بالسنوات املقرتنة
السلطوية الشخصية — نابثا شخصية يف ُمِزَجت منهما عنارص إن حتى الفكرية،
مان لتوماس الرائعة السحري» «الجبل رواية يف — اليسوعية الصفات ذات بة املتعصِّ
وفلسفية جمالية مسائل حول الصديقان واختلف الحرب. قبل ما فرتة يف صدرت التي
العالقة يف الشقاق ذلك يَظَهر لم ذلك، ومع العرشين، القرن عرشينيات أواخر يف متعددة
الدالالت حول حوار يف العرشين القرن ثالثينيات خالل إال الَعَلن إىل الصديقني بني

التعبريية». «مناظرة ب معروًفا أصبح الذي لألدب السياسية
يف الطبقي» والوعي «التاريخ لكتابه إدانتها عقب الكومنرتن مع لوكاتش تصالح
أكثر تفكريه وأصبح القرار، بهذا والتزم املنظمة، داخل البقاء عىل عزم وقد .١٩٢٤ عام
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اإلرث بربط اهتماًما أكثر أصبح — النتيجة عن النظر بغض — أنه غري وعقائديًة، تًا تزمُّ
شك بال أصبح ما لبدء له كحافٍز بالتأكيد هذا عمل وقد بالشيوعية. للربجوازية الثوري

والثانية. األوىل العامليتني الحربني بني ما فرتة خالل أدبية مناظرة أهم
مناهضة شعبية جبهة لتكوين املتنامية الدعوة صدى ًدا مردِّ — لوكاتش انتقد
والتعبريية عام بوجه األوروبية الحداثة — للنازية الثقافية الجذور فهم ومحاوًال للفاشية،
مقاالت وتزعم ويوتوبية. وذاتية العقالنية من به يتَِّسمان ما بسبب خاص؛ بوجه األملانية
االتجاهات أن (١٩٣٨) امليزان» يف و«الواقعية (١٩٣٤) وانحدارها» التعبريية «عظمة مثل
َكنَفها. يف تنشأ أن للفاشية يمكن التي الثقافية األجواء خلق يف ساَعَدْت الحديثة الطليعية
أفضل يتمثل ربما والذي النقدية»، «الواقعية من شكًال لوكاتش قدمه الذي البديل وكان

مان. وتوماس تولستوي وليو بلزاك دي أونوريه أعمال يف يتمثل ما
منطق مع بلوخ اختلف أخرى، ومقاالت (١٩٣٨) التعبريية» «مناقشة مقال يف
عىل وأكد السياسة، القضايا تناول يف األدب حرص عىل اعرتض إذ التفكري؛ يف لوكاتش
كان الذي للثقافة املعادي لالتجاه النقد سهام ه ووجَّ التعبريية، للفكرة اإلنساني الطابع
اليوتوبي لحسها التعبريية عن بلوخ دافع وقد للفاشية. العاملية النظرة من أساسيٍّا جزءًا
لوكاتش من النقيض وعىل القديمة، لكتاباته بلوخ يتنكَّر لم الجديد. لإلنسان ورؤيتها
— الرأسمالية أشكال أفضل من أفضل االشرتاكية أشكال أسوأ أن يوًما زعم الذي —
ينبغي فاالشرتاكية ِبصلة، لالشرتاكية يمتُّ ال االشرتاكية أشكال أسوأ أن بلوخ أكَّد طاملا
يمكن وال السمها. استحقاقها تثبت أن لها كان إن امُلثىل للحياة سابًقا تصوًرا تضع أن
قرأنا إذا تعني والتي «إيروِون»؛ بتلر صامويل عليها أطلق التي األرَض اليوتوبيا تظل أن

الالمكان. بالعكس اإلنجليزي هجاءها
ككل تعمل أن لها وينبغي لليوتوبيا، تمثيل أنها عىل االشرتاكية يفهم بلوخ كان
فرٍص تقديم عىل عالوة والطبيعة، اإلنسانية مع للتعامل جديدًة طرًقا يوفر تشكيله ُمعاٍد
من يكن لم أنه إال العالم، بنهاية خاصة رؤيته كانت الحضارة، ثراء الختبار جديدة
معظم يف اليوتوبية التطلعات عىل العثور يمكن رموز. أو عقيدة يف اختزالها املمكن
أفضلها لكن عدن، جنة إىل بالذاكرة تعود التي األساسية اإلنسانية والصور التجارب
اليقظة وأحالم األطفال وأغاني الحب يف والرغبة الريايض الحماس يف كذلك يتجىلَّ
للعالم ضبابي تصور األشياء هذه من كلٌّ أصيل. فني عمل يف يُستَشَعر الذي والصفاء
إلبراز املتعددة الحياة أبعاد يف طويل كفاح سوى اإلنسانية تاريخ وما عنه، نبحث الذي

وإدراكه. العالم هذا
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اإلطالق. عىل اليوتوبيا صور أقوى َعْدن جنة كانْت ربما :1-5 شكل

يف األمل عىل ترتكز — املوت من الخوف فيها بما — ومخاوفنا إحباطاتنا إن
يف أنطولوجي بأساس اليوتوبيا تَحَظى البرشية. منه ُحِرمت الذي والحرية الخالص
التفكري مهمة وتتمثل الوجود، به يتسم الذي املتأصل الكامل غري والطابع األمل تجربة
الرتكيز خالل من الواعية ونصف الواعية غري التطلعات هذه عىل الضوء إلقاء يف النقدي
كتاب يؤكد املثال، سبيل عىل املايض، تفسري إعادة يتيح الذي االستباقي» «الوعي عىل
له كان الذي وهو للشيوعية؛ الدينية الجذور عىل (١٩٦٨) املسيحية» يف «اإللحاد بلوخ
أخرى وأماكن الالتينية أمريكا يف للغاية شائًعا أصبح الذي التحرير الهوت عىل يؤثر أن
والكرامة الطبيعي «القانون بلوخ عمل يُرص ذاته، الوقت ويف سابًقا. امُلستَعَمر العالم من
التعسفية املؤسسية السلطة وتقييد العادلة املعاملة يف األمل أن عىل (١٩٦١) اإلنسانية»

وامُلهانني. البؤساء مساعَي حرَّك طاملا
نريده وما نريده، ما هو بالرضورة ليس لدينا ما أن ندرك تجعلنا اليوتوبيا إن
قابًال التنويري الفكر يصبح لبلوخ، وفًقا عليه، الحصول نستطيع ما كلَّ بالرضورة ليس
املتحققة غري اليوتوبية العنارص عن عاميًا ويظل الواقع، يف العقالنية يختزل طاملا للنقد
طابًعا أضفى أنه إثبات ويمكن شابَه، وما الطفولة وخياالت والجنون السحر يف الكامنة
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وغاَىل عليها، أثنَْوا الذين هؤالء مع التماهي يف وباَلَغ العقلية، الحاالت هذه عىل رومانسيٍّا
هي بلوخ لفكر النقدية اللحظة أن إال اليوتوبية. الفلسفة إىل بالنسبة أهميتهم تقدير يف
«عقالنية عىل الضوء لتسليط — النقدية النظرية تقليد مع تماًما تتوافق — محاولة
لفهم وإنما والتصوف، السحر فهم يف ملساعدته األمر هذا أهمية ترجع وال الالعقالنية».
كلَّ تفضل التي األخرى واأليديولوجيات العرقية عليها تنطوي التي الزائفة» «اليوتوبيات

عقالني. وال حديس هو ما
ال فهو الحارض. من ميكانيكية معقدة صورة ليس املستقبل أن بلوخ زعم لطاملا
طمس خالل من املستقبل إىل تؤدي التي املراحل أو الخطوات من سلسلة من ينبثق
الواقع. عن فجائيٍّا انفصاًال تعترب أن لليوتوبيا ينبغي ال نفسه، الوقت يف لكن املايض،
يؤدي الذي للمايض وتجديًدا نوعيٍّا عالًجا اليوتوبيا تشكل — الجديل باألسلوب — وإنما
ويكون للتأويل، قابلة قصة كل تصبح وهكذا بعُد. تُدَرك لم التي املوجودات إدراك إىل
باديًة ليست دائًما فنهايته دائًما؛ مكتمل غري الوجود إن التأويل. إلعادة متاًحا التأويل
بالحياة والحلم للدينونة، يوم هناك وليس مطلق، عتق أو خالص يوجد ال «بَعُد». للعيان

قبل. من تتجاهله كانت ما البرشية تتأمل حني مجدًدا دائًما يتألق املثىل
تُظهر ذلك قبل مكتَشفة تكن لم التي األرضوالكنوز أنحاء كل من األثرية الِقَطع إن
وكونفوشيوس زرادشت من بلوخ تأمل ويتنقل ُمثىل، بحياة املكتمل غري الحلم بوضوح
القرن يف نوسرتاداموس ونبوءات الخيالية شهرزاد شخصية عن األسطورية القصص إىل
للزمن املختلفة املفاهيم وتتجسد والحداثة، واملاركسية الرومانسية إىل عرش السادس
الذي اليوتوبي» «املعمل بلوخ عليه يطلق فيما اختالًفا املشاعر وأكثر والطيبة واملوت
أكثر للسخرية واملثري املؤسف لكن لعمله. جوهرينْي أمرين األممية والعقلية التسامح يَُعدُّ
ستالني جوزيف لها خطط التي الصورية املحاكمات عن دافع بلوخ أن يشء أي من
مفكر أي ينتج لم املنشقني». «يوبيل بعنوان ١٩٣٨ عام نُِرش السمعة سيِّئ مقال يف
أمل ففيه االحتماالت، وتنوع والِجدة والتنوع الثراء هذا بمثل يوتوبيٍّا تصوًرا أبًدا آَخر
إدراك ومحاوالت أجزائه، مجموع من أكرب الكل لكن الكل، لحظات من لحظة كل بتحويل
عليه يطلق ما وتعجز آخر، عنرص عىل حتًما ستؤثر العنارص ألحد التوقعية اإلمكانية
لألبد. يوتوبية تبَقى أن يجب فاليوتوبيا بالكامل؛ تُستوىف أن العاملية» «التجربة بلوخ
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الوجود عىل السالم إحالل

مختلفًة كانت اليوتوبيا بها تناول التي الطريقة لكن الفكر، هذا ماركوزه هربرت أيَّد
الرغبات عن للتعبري محاولًة (١٩٥٥) والحضارة» «الجنس كتابه ويمثل بالًغا. اختالًفا
اهتماًما ماركوزه أْوَىل سحيق. زمن منذ املقموعة لإلنسانية املحررة والخياالت واآلمال
شيلر أفكار جيله من الراديكاليون الشباب تبنَّى وقد الفكرية، حياته بدايات منذ بشيلر
عرش. الثامن القرن يف فايمار جمهورية مفكري وباقي جوته أفكار كثريًا تفوق بدرجة
جديدة، باردة حرب يف نووية بقنبلة الفناء واحتمال والجوالج، أوشفيتز معسكر بعد
ر وفَّ وقد النقد، منها ينطلق قد جديدة أفضلية نقطة وجود رضورَة ماركوزه رأى
النفصال املناسب األساَس املستدامة السعادة وفكرة اللهو ودافع الجميل الوهم من كلٌّ

األداء. مبدأ الرأسمالية ونسخته الواقع مبدأ عن أنثروبولوجي
الجنسية الرغبات وقمع للمتعة املتأخر واإلشباع املصطلحات هذه فرويد ربط وقد
عالم يف الحياة قيد عىل نبقى لكي رضوريٍّا يعترب ذلك كل الالوعي، يف العاِلقة الغريزية
تسوده الذي الحديث العالم هذا استمرار أن إىل ماركوزه أشار ذلك، ومع الندرة. تسوده
املفرط» «القمع من نوًعا املتقدم الصناعي املجتمع بنية َفَرَضت فقد مفتَعًال. كان الندرة

استمراره. لضمان
األبوي العائلة ونظام االقتصادي واالستغالل العسكري والتسلط اإلمربيالية أدَّت لقد
هذا عقالنية ال إىل االستهالكية النزعة ولَّدتْها التي الزائفة واالحتياجات الدينية والعقائدية
يُْقَصد بالذنب. بدائي شعور إال ومؤسساته بِقيَمه االرتباط عىل يحافظ يشء ال العالم.
التوزيع عىل األبناء لتمرد التقليدية واألفكاُر التحرر يف الرغبة لقمع ويُوظَّف العقاُب
التمردات تلك محو إن البدائي. األب يفرضه الذي بالرضا والشعور للعمل العادل غري
وهكذا الضباب. ويكتنفها تُذَكر، أن من أبشع إنها إذ واجٌب؛ بالتحرر الغامضة واألحالم
وافتقروا البدائل، من وُحرموا حيويتهم، الثقافة صناعة أفقدتْهم الذين — األفراد يفقد
— املعنى إىل يفتقر النهاية يف أنه إال اإليقاع رسيع وجوٍد دوامِة يف وسقطوا التأمل، إىل

تاريخهم. عىل السيطرَة
االجتماعي النشاط يركز فلن الالعقالنيني، والعنف السخَط يعزِّز القمع دام ما
سوى شيئًا يزيد لن هذا أن إال التدمري، عىل تركيزه من أكثر التحرر عىل والسيايس
إىل حاجة من ذلك عىل يرتتب وما بالذنب، الشعور وتعاظم اليوتوبيا إىل امليل اشتداد
لذا، اإلشباع؛ لتأجيل رضورية وغري استغالليًة أكثر طرق عىل تقوم جديدة عقوبات
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املجتمع يف يعيشون الذين األفراد عجز ومع النفيس. القمع عىل املادي التقدم يعتمد
إنتاج إعادة عىل يداومون فإنهم بالذنب، شعورهم مع التعامل عن املتقدم الصناعي

األداء. مبدأ عليها ينطوي التي القمعية الِقيَم
اإلبداعي النشاط من متسامية أشكاًال تقدم إنها ذلك. لكلِّ إنكار فهي اليوتوبيا، أما
يعاد اليوتوبيا، ويف قيد، كل من الجنسية الرغبة ويحرر واملوضوع الذات بني يربط الذي
بعضهم رؤية عن األفراد ويتوقف الندرة، عىل يُقَىض وهناك، نفسيٍّا؛ البرشية تشكيل
ويتشكل لهًوا، العمل ويُصِبح األرباح، عىل الناس ويتقدم أداتي. منظور من بعًضا
كل ليس وهذا والعنُف، واالستغالُل القسوُة األغلب عىل بيولوجيٍّا يكبته جديد إدراك
يُدَرك — للطبيعة وفًقا — وإنما الخطِّي املستوى عىل يُدَرك لن هناك فالوقت يشء؛
وهكذا، األبدي»، «التكرار نيتشه عليه أطلق بما شبيهة داخلية دورية عملية بصفته
امتداًدا ليس املوت أن فكرة عليه ينطوي تخمينيٍّا احتماًال أخريًا املستدامة السعادة تصبح
يف الذي اليوتوبي، الوجود لتصوير ماركوزه أداة التحرر» عن «مقال بات وقد للحياة.

إطاره:

سيُبَطل حيث الواقع؛ لتشكيل الفن ويَِميل فنٍّا، تصري ألن التقنيات تميل
الشعري والفكر والدنيا، العليا والقدرات والعقل، الخيال بني التعارض
علمي وذكاء جديد إدراك َكنفه يف يندمج جديد واقع مبدأ وسيبزغ والعلمي.

جمالية. عقلية لخلق ساٍم غري

يبقى لكنه االنتقادات، من لوابل خاص بوجه والحضارة» «الجنس عمل تعرَّض
«الحضارة كتابه يف التشاؤم الشديدة فرويد رؤية حوَّل فقد بارًعا. تخيليٍّا عمًال
يوتوبية رؤية عليه تقوم أساٍس إىل األخرى النفسية وتأمالته (١٩٣٠) وسخطها»
عىل والحريص الغرائز تنظيم إعادة يف للرغبة الداعم — ماركوزه ويقدم راديكالية.
السادي لالنحراف مضادة ُمحررة نظر وجهَة — إثارًة الطرق بأكثر االغرتاب تحدِّي
السالم «إحالل وحَده أنه عىل يُِرصُّ وهو التعذيب، معتقالت عالم يف اإلنسانية للطبيعة
يؤدي أن يمكنه — املوت من خوف دون بالسعادة املستدام الشعور ذلك — الوجود» عىل
ملجابهة الوحيدة الصالحة االنطالق نقطة هي اليوتوبيا إن املوت. عىل الغريزة النتصار

للهمجية. مرادف سوى ليس — األمر واقع يف — فيه التقدُم عالٍم
والوجوديون سارتر بول جان كان وقٍت يف ملاركوزه والحضارة» «الجنس كتاب نُِرش
املتحدة الواليات يف البيتس وجيل أملانيا يف «٤٧ و«جماعة جراس وجونرت فرنسا يف
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رؤيته حاربْت فقد مختلًفا. شيئًا قدم ماركوزه أن إال الفكرية. الحياة عىل يهيمنون
من أخالقية مثالية وتبنِّي مداركهم لتوسيع الشباَب ِت تحدَّ — الحًقا — ثم تشاؤَمهم،
تعتمد كانت لها ج يروِّ التي اليوتوبيا أن علم فقد أحمَق؛ ماركوزه يكن لم جديد. نوع
وحَدهم يَستَِطيعون َمن هم بالفعل األحرار فاألفراد تحققها: دون يحول تناقض عىل
السبب ولهذا بطبيعتها؛ تخيُّلية كانت رؤيته أن يدرك كذلك وكان حر، مجتمع بناء
العقالنية لألسس تهديًدا شكَّلت أفكاره أن اعتقد بعضهم أن إال نقديًة. كانت بالتحديد

النقدية. للنظرية
ليورجن (١٩٦٨) «أيديولوجية»» باعتبارهما والعلوم «التكنولوجيا مقال ويشن
املقال يزعم للغاية، مختلفة نظر وجهة ويقدم ماركوزه عىل مدمًرا هجوًما هابرماس
دون مرشوع غري أمر جديد علم عن الحديث وأن أنطولوجية، بنية لها التكنولوجيا أن
إىل لتشري مضادة حجة كانت ذلك، ومع الصحة. ادعاءات من للتحقق معايري تحديد
املوضوع. صلب عن تتحدث ال فهي جوهرية. وليست ظاهرية االنتقادات هذه مثل أن
مناسبًا مثاليٍّا معياًرا يقدم والحضارة» «الجنس كتاب كان إن هي الحقيقية فالقضية
الكتاب، لرؤية األصيلة اليوتوبية تبلغ مًدى أي إىل — أكرب برصاحة — أو الواقع، إلدانة

مضامينه؟ راديكالية تبلغ مًدى أي وإىل
السؤالني. هذين سوى جعبته يف يحمل ال وهو ملاركوزه نقده فروم إريك ويقدم
(١٩٧٠) النفيس» التحليل «أزمة كتابيه يف عة مجمَّ متنوعة مقاالت يف حججه وتَظَهر
النفسية فرويد ادِّعاءات يف بالفعل فروم شكَّك وقد .(١٩٩٢) النفيس» التحليل و«مراجعة
عىل الضوء مسلًطا العرشين، القرن ثالثينيات خالل خاصته الغريزة ونظرية التأملية
عن ذلك أقصاه وقد الشخصية، تشكيل يف االجتماعية الظروف تلعبه الذي املهم الدور
،١٩٣٩ عام يف عنه الرسمي انفصاله إىل وأدَّى االجتماعي البحث ملعهد الداخلية الحلقة
— التأميل النفس علم أو — النفس لعلم فلسفي أساس فأيُّ فروم، نظر وجهة ومن
التأميل النفس علم ربط ودون إكلينيكية. بممارسة مرتبًطا كان إذا إال مفيًدا يكون ال
تالعب عىل بالرضورة معتمًدا يكون بذلك فإنه واقعيني، ألفراد الواقعية بالتجارب هذا
ويشري الشخصية، املعاناة بتخفيف املرتبطة للمشكالت ومتجاهًال باملفاهيم تعسفي

ماركوزه. فيها وقع متنوعة فنية أخطاء إىل فروم
بالشهوة يتعلق فيما األشكال املتعدد الجنيس االنحراَف فرويد عرَّف املثال، سبيل عىل
هذه إلشباع يوتوبيٍّا يكون أن يُفَرتَض الذي امَليْل فإن ثَم ومن البلوغ؛ ُمقتَبَل يف الجنسية
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أن فروم يرى وهكذا طفولية. خياالت إىل الواقع يف يستند ماركوزه) يزعم (كما الشهوة
لالنتكاس كغطاء الواقع يف يعمل لليوتوبيا مفهوًما يُصدر والحضارة» «الجنس كتاب
عىل تؤكد أن النقدية للنظرية ينبغي يزال فال كذلك، األمر يكن لم إن وحتى األنا. وطمس
الرأسمايل، املجتمع يف األفراد وعقالنية واستقالل نضج لدعم العالجية املحاوالت أفضلية
واملزاعم التطبيق عن النظرية يفصل اليوتوبية، مزاعمه كانت مهما آَخر، موقف وأي
للمرشوع العقالني والطابع األصلية الرؤية يخون فإنه التجريبي؛ التحقق عن التأملية

النقدي.
عىل هذا كلَّ فرانكفورت ملدرسة الداخلية الحلقة يف لفروم السابقون الزمالء أخذ
كان التأميل النفس علم عىل فروم هجوم أن يعتقدون كانوا فقد الجدية. باِلغ محمل
االشرتاك مرشوعية بإبطال يهدِّد فإنه وهكذا الراديكايل، فرويد إلرث مراجعة يشكل
وقد التنوير». «جدل كتاب مصدر كانت التي للحضارة األنثروبولوجي النقد نوعية يف
واالتجاهات االجتماعية «العلوم بحثه يف عنيف لنقد فروم ُرَؤى أدورنو يف تيودور عرض
من ا مضادٍّ هجوًما ماركوزه شنَّ كذلك .(١٩٤٦) النفيس» التحليل يف السوسيولوجية
كتابه صفحات عىل مرة ألول ظهر وقد فرويد، لرؤى ت تمَّ التي «املراجعة» نقد خالل
عىل يحتوي وهو والحضارة»، «الجنس كتابه يف كملحق أخريًا وظهر (١٩٥٦) «انشقاق»
تسلكه. أن ينبغي الذي واملنَحى النقدية النظرية طبيعة عن تتحدث كثرية موضوعات

أخرى مرة نفَسها تََرى أن يجب النقدية النظرية فإن حق، عىل فروم كان إذا
أن ينبغي إذ جديدة؛ أوضاع ظل ويف جديدة بطرق ذلك يكون أن عىل تطبيق، كنظرية
التقاليد عىل أقوى اعتماًدا تعتمد وأن والقمع، االستغالل مع للتعامل عملية أفكاًرا تقدم
أنطولوجيا التأميل النفس علم تبنِّي يؤكد لكن والتنوير. باإلنسانية املرتبطة األخالقية
وحدهما األنثروبولوجي االنفصال ورؤى السلبي للجدل يمكن هنا، الخاطئة. األوضاع
عىل تتفوق النظرية إن للحرية. الراديكالية والفكرة املقاومة احتمالية عىل الحفاظ
شكًال األفراد لدى النفسية األزمة لتحسني اإلكلينيكي العالج تفضيل فيصبح التطبيق.
املسألة هذه عن أدورنو ويعرب القمع. مع والتأقلم الراهن الوضع مع املساومة أشكال من
خاطئًة حياًة تحيا أن يمكن «ال قائًال: لألخالق» األدنى «الحد كتابه يف مذهل بأسلوب
بدرجات خاطئة الخاطئة الحياة تكون أن أيًضا املمكن من ولكن صحيح.» بأسلوب

أيًضا. متفاوتة بدرجات صحيح نحو عىل تُعاش أن يمكن وبالتايل متفاوتة،
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املفقود؟ اليشء ما

توماس قدمها التي تلك عن للغاية مختلفة املثىل للحياة رًؤى فرانكفورت مدرسة قدمت
إىل «نظرة مبيعات أعىل حققت التي األمريكية والرواية (١٥١٦) «يوتوبيا» عمله يف مور
افرتاضات هذه اليوتوبي األدب كالسيكيات ضمت وقد بيالمي، إلدوارد (١٨٨٧) املايض»
األعمال تلك أما التكنولوجي. التقدم أو العبودية مثل ملحاربتها َسَعْت العالم عن تقليدية
نادرة، فهي الواقع، مبدأ عن أصيًال راديكاليٍّا حتى أو أنثروبولوجيٍّا انفصاًال تصور التي
األعمال يف جوهريٍّا موضوًعا الفكرة تلك عليها تنطوي التي املخاطر تشكِّل الواقع، ويف
(١٩٣٢) رائع» جديد «عالم أو زامياتني، ليفجيني (١٩٢١) «نحن» مثل الاليوتوبية
أورويل، لجورج (١٩٤٩) و«١٩٨٤» (١٩٤٥) الحيوانات» «مزرعة أو هكسيل، أللدوس
أنها عىل عالوة هذا الذًعا. نقًدا التكنولوجي والتقدم الشيوعية الشمولية ينقد منها كلٌّ
حلم ِلنَُقل أو — اليوتوبيا إن املستدامة. السعادة ورؤية األخالقية اإلباحية من تحذِّر
الجانبية األعراض من خاصة مجموعة تصاحبه مغٍر مخدِّر أنها عىل تُعاَمل — إدراكها

الخطرية.
واقع إىل اليوتوبيا تحويل فمحاوالت عليه، تكون أن لها ينبغي ما هذا يكون ربما
التاريخي. املشهد إىل والفاشية الشيوعية دخول من طويل وقت قبل دموية بنتائج أتْت
لة محمَّ اليوتوبيا كانت ولطاملا املساومة. ترفض العالم بنهاية البرشي الخالص وفكرة
بالعنف، االحتفاء إىل الغالب يف باإلضافة النبوة، رحم من املولود األخالقي التفوق بادعاء
للوصول وظَّفوها التي البشعة الوسائل يربرون — الغالب يف — اليوتوبيون كان فقد
للسخرية كاٍف سبب ثمة لذا، لهم؛ أُِتيحت قد أنها يُفَرتَض التي التحريرية الغايات إىل
للطبيعة مدركة وغري محددة وغري مبهمة ومجردة، عقالنية ال باعتبارها اليوتوبيا من

البرشية.
بالبرشية. الخاصة املوضوعات من دائًما موضوًعا يمثل املثىل بالحياة الحلم أن إال
تطبيقية أهمية لها لكن الفلسفي، املعجم يف تقديًرا املفاهيم أقل اليوتوبيا تكون قد
أبًدا تُلَهم لم العظيمة والحركات يوتوبي، عنرص جماهريية أيديولوجية فلكل استثنائية.
بالخبز يَحيَا ال «املرء يقول: بلوخ كتب وقد فة، ِرصْ برجماتية ألسباب تَُقم لم والعوائق
النموذج إنها إذ وجوديٍّا؛ عنًرصا لليوتوبيا أن كما ثمنَه!» يَْملك ال حني سيما وال وحَده،

سبيله. يف للموت استعداد عىل أنهم األفراد من له حرص ال عدٌد أثبت الذي املثايل
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فيه، مباَلًغا واقعيٍّا تصويًرا اليوتوبيا تصوير من َحِذرين يَبَقْوا أن للمنظِّرين ينبغي
جديد. من رسمه وإعادة فيه التعديل يمكن لها مخطط لرسم مساحة دائًما ثمة أنه إال
النهاية يف اليوتوبيا إن مكتملة. غري لوحًة دائًما ستظل ملا عامة خطوًطا املخطط يقدم
بعض لنا وتقدم الحضارة، حققتْه ما قلة عن بفكرة تمدنا فهي تنظيمي: مثايل نموذج
أَلَهَمْت كذلك لكنها ثورات، اليوتوبيا أَلهَمِت لقد املستقبل. يف يتحقق قد ا عمَّ التوقعات
العالجية املحاوالت حتى األحيان، بعض يف والخطرية وامُلِملَّة العسرية اإلصالح جهوَد
بها تُعاش أن ينبغي التي بالكيفية تتعلق وُمثُل أفكار مرجعيتها األفراد حياة لتحسني
والقيود االجتماعي الواقع عن السياسيني أعني تُعِمَي أن إىل اليوتوبيا تحتاج وال الحياة،

األخالقية.
املثىل. الحياة بتوفري املتعلقة األوجه املتعددة املشكالت توضيح املخطط يستطيع
تكن ولم بعُد، يكتمل لم عمًال زالت ما البرشية أن كيف إظهار بإمكانه أن عىل عالوًة هذا
الوحدة» يف «التعدد تفضل أنها نرى أن األفضل فِمن الفرد؛ إلغاء يوًما تعني اليوتوبيا

الفردية. من وتعقيًدا ثراءً أكثر شكًال وتدعم
معايري يف وتُختََزل رسومات، يف وتُحدَّد صور، يف تُختََرص أن امُلثىل للحياة يمكن ال
تأثري تحت يقع الواقع أن كيف اليوتوبيا تكشف قوتها. تكمن وهنا فلسفية. وتصنيفات
الذي الفوري باإلشباع املحيط الصنم ذلك رشيرة»؛ «تعويذة أدورنو يف تي عليه يُطِلق ما
املرء يكون التي اللحظة تلك يف فقط اليوتوبيا تكمن ربما النقدي، الخيال عضد يف يفتُّ
رغبة أية من متحرًرا السماء، إىل ببرصه شاخًصا العشب عىل ظهره عىل مستلِقيًا فيها
األطفال كتب سالسل إحدى بطل — فرديناند الصغري الثور شأن ذلك يف شأنه وضغط،
ال اليوتوبيا أن يعني هذا لكن نعيشها، إن ما تميض التي الخاطفة اللحظة تلك يف أو —
الرغبة أو الخالعة إىل امليل حتى وال واحدة، لرغبة التطلع أو واحد، ليشء ميل عىل تعتمد
اليوتوبية بريشت مرسحية يف امة الهدَّ الفكرة تمثلت نهائي. ومعنًى مستدامة سعادة يف

مفقود. يشء دائًما هناك ا، حقٍّ لكْن مفقوًدا»؛ شيئًا «ثمة أن يف (١٩٢٩) «ماهوجني»
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األغلبية، يخالف الذي الشخص هو للتقدم دعم أقىص يقدِّم َمن أن يعتقد هيجل كان
وحده الحرية، عىل القيوَد بحقٍّ يستشعر الذي هو األصيل، املنشق الشخص، ذلك وحَده
األمر، واقع يف السائدة، السعادة مفاهيم يف التشكيك موضع يف يكون الذي الشخص ذلك
هذا فرانكفورت مدرسة وتتبنَّى التقدم، مصدر هو الشقي» «الوعي لهيجل، بالنسبة
الثقافة. وصناعة املعارصة للحياة كثرية انتقادات عن أفرادها أعرب فقد نفسه، االعتقاد
األكثر يكون ربما الشقي للوعي املتقدم الصناعي املجتمع يقدمه الذي التهديد لكن
عىل وقدرته الفرد إرادة فتجتمع للتقويض؛ يتعرض واالستقالل الذاتية جوهر إن داللة.

وتجربتها. الحياة معنى تحديد عىل الخارجية القوى مقاومة
كانت الجماهريية الثقافة إن له يقول لوفنتال لليو هوركهايمر ماكس كتب وقد
«الديمومة». برجسون هنري عليه يطلق ما أو بالزمن، الخاصة تجربته الفرد تسلب
خداًعا يُقنَعون وأنهم كذوات الترصف عىل القدرة لَديْهم يَُعْد لم الناس أن ماركوزه خيش
كان عما وأدورنو هوركهايمر عرب وقد اختياراتهم. عىل يعتمد شيئًا ثمة أن يف باالعتقاد
عىل وذلك التنوير» «جدل كتاب يف للمدرسة الداخلية للحلقة العام املوقف إليه سيئول

التايل: النحو

عىل يجب دائم، إذعان طقس إال هي ما الحديث الرأسمايل العرص يف الحياة
يف يحدث وهذا تهاجمه، التي القوة مع تماًما يتماهى أنه يُظِهر أن شخص كل
ويجعله اإليقاع عن الخروج يرفض الذي الجاز، موسيقى يف النرب تأخري مبدأ
الوريثة وعريس الراديو، يف للمغنِّي املائع الصوت إن الوقت. نفس يف قاعدة
نموذجان هما الرسمية، بذلته مرتديًا السباحة حمام يف يسقط الذي اللطيف
هذا مثل يكون أن فرد كل بإمكان النظام. أراَد ما أيٍّا يُصبح أن يَِجب مَلن
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سيُذِعن كان إذا فقط سعيًدا، يكون أن فرد كل باستطاعة القوة؛ الباِلغ املجتمع
السعادة. يف ه بحقِّ ي ويُضحِّ تماًما

السعيد. الوعي يميزان الفردية وفقدان اإلذعان :1-6 شكل

ذلك يف األرستقراطي اللقب يستخدم كان هكذا — لوكاتش «فون» جورج تصور
بني حائًرا وكان الشباب، املتمردين باقي عن شابٍّا متمرًدا بصفته يكتب وكان الوقت،
للناقد للتحول محدثًا دوًرا — الجديد الثقافة إىل وتطلعه القديمة الثقافة من اشمئزازه
هذا يضمها التي والفلسفية األدبية املقاالت وكانت .(١٩١١) والشكل» «الروح كتابه يف
مقاومة من الفرد الفن مكَّن تماًما. تقليدية وغري ومتخصصة، ومعقدة موحية الكتاب
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لوكاتش زعم هكذا أو — العامة واملفاهيم األذواق تحدِّي خالل من فقط ليس املجتمع،
والرمزية. االستعارية سماته عرب التجربة تعزيز خالل من وإنما —

مثل شأن من لكن السمات. تلك الستخالص رضورية النقدية التأويالت تكون قد
يف الفلسفية املمارسة من كالٍّ فإن لذا، أخرى؛ تأويالت توليد بدوره الفلسفي التقيص هذا
التأويل إلعادة دائًما قابالن فهما بطبيعتيهما، مكتمَلنْي ليسا الفني والعمل األدبي النقد
ا رسٍّ يحمل اإلبداعي النشاط نتاج أن إىل ذلك يرجع الزمان. تغري مع الجمهور بتغري
تقل ال بدرجة — النقدي املقال ويستطيع أخرى. مرة إخفاؤه يُعاد ثم يُكَشف أن يجب
بني الحواجز وتبدأ شكله. عرب للروح املكبوتة التجارب استخالص — الفني العمل عن
تعريف إطار يف الفنان يبدو هكذا االنهيار. يف والتجربة والتأمل والجماليات، الفلسفة
املثقف الراديكايل السيايسوإنما الثوري ليس إشكاليٍّا». «إنسانًا واألشمل الجديد لوكاتش
املبرش التجديد: مشعل حامل هو — نيتشه مثل — البوهيمية النزعة ذو املعرفة الواسع

مختلف. جديد وواقع ناشئة وثقافة بالحياة مفعمة بذاتية

الثقافة صناعة عمل آلية

الثقافة معارضَة تعني كانت الجماهريي املجتمع معارضة أن فرانكفورت مدرسة زعمت
أفراد وكان الفكرية. للحياة املعارض نظر وجهَة الداخلية حلقتها تبنَّت وقد الجماهريية.
كانوا لكنهم اليَِمني، قضايا تُناِرص ما عادًة اإلعالم وسائل أن يعرفون الداخلية الحلقة
يف تقدمية نزعة ذات أعماًال تنتج أن أيًضا تستطيع الثقافة صناعة أن كذلك يعرفون
الحاكمة، والنخبة والتعصب الرأسمالية تهاجم اإلعالم وسائل كانت ما وكثريًا ظاهرها.
النقدي. التأمل وتقوِّض التجربة ط تُنمِّ أنها يبدو ذلك، تفعل حني وحتى ذلك، مع
املعارضة، أشكال كافة بطبيعتها الثقافة صناعة توحد فرانكفورت، مدرسة وبحسب
من مأمن يف عمل يوجد وال لشهرته، املباِرشة الوظائف أحد هو بعينه عمل فضعف
ذات شونربج أرنولد موسيقى أو املوضوعية غري كاندينسكي فاسييل لوحات سواءً ذلك:

الصارمة. العقالنية
لألفالم خلفيًة يوًما تَُعدُّ الكالسيكية املوسيقى كانت هنا: فاعل ديناميكي عامل ثمة
ويف لإلعالنات، كخلفية اليوم تعمل أنها حني يف النج) وفريتز شابلن شاريل أفالم (مثل
األفراد ويستطيع املتحف، إىل للتقليدية املناهضة الطليعية أعمال دخلت ذاته، الوقت
يُدفع قد األحيان، بعض ويف هدوء، يف تأملها اآلن الحسنة النوايا ذوو الليرباليون
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كل أن إال الثقافة. صناعة تقدِّمه ملا االرتياح بعدم الشعور إىل للثقافة املعادي الشخص
العمل يف الكامنة اليوتوبية أو النقدية اإلمكانات أُبِْطَلت فقد يشء؛ عىل ليست الضجة هذه
ومرتف. حر مجتمع يف التعبري حرية من آخر شكل مجرد يف واختُِزَلت بالفعل، الفني

الخاضع للمجتمع جوهرية سمة الثقافة صناعة أن تعتقد فرانكفورت مدرسة كانت
لوي كتب وقد الحاكمة، للطبقة داعًما الثقافة املاركسيون رأى ولطاملا الشمولية. لإلدارة
تلك أخذت فرانكفورت مدرسة لكن األيديولوجي»، الدولة «جهاز عن الحًقا ألتوسري
فيما للمدرسة الداخلية الحلقة وضعتْها التي االفرتاضات تتضمن آخر. اتجاه يف الرؤية
للمسائل دمًجا الفكرية املعايري عىل املستِمر وهجومها الجماهريية الثقافة بطبيعة يتعلق

أثاروها. َمن أول املحافظون كان التي
الحياة «ستائر أن من بالفعل قلقه عن بريك إدموند عربَّ عرش، الثامن القرن يف
ينتمون الذين راديكالية، واألكثر تكلًفا األقل أتباعه أرصَّ كما تماًما، تُمزَّق باتت الرقيقة»
وأن أسياًدا، أصبحوا قد «الرعاع أن لوبون جوستاف مع والعرشين عرش التاسع للقرنني
أي أورتيجا خوسيه عليه أطلق مما النخب حذرت ولطاملا الزيادة.» يف آِخذٌ الهمجية مد
بمكان األهمية من جعل ذلك كل العامة. الحياة إىل ودخوله الشارع» «رجل جاسيت
الثقافة عىل املختلفة والهجمات النقدية النظرية بني االختالفات عىل الضوء تسليط

األصالء. الرجعيني خالل من الجماهريية
التهديد بشأن مربَّر غري قلًقا َقِلِقني وماركوزه وبنجامني وأدورنو هوركهايمر يكن لم
الثقايف الثوري الرجل نيتشه، إىل أقرب فكانوا الثقافية، والسلطة بالتقليد يَِحيق الذي
تنَْي، املتزمِّ ونفاقه بامتثاليته الفيكتوري االنحدار شجب الذي السيايس الرجعي وليس
بمنزلة األمر بقي فرانكفورت، مدرسة إىل وبالنسبة هة. امُلسفَّ وعقالنيته القاِتلة وماديته
«قطيع» يد يف ذلك من أسوأ هو ما أو الفهم سوء إىل العليا» «الروح مآل يف متمثلة مسألة

السلطة». يف «رغبته يف فكريٍّا التحكم عن عاجز
املجتمع، يف السيايس للتأثري طريقة ثمة تكن لم وإذا حقيقي، غري الكل كان إذا
إىل ماركس إىل هيجل من الراية وتنتقل للمقاومة، الوحيد املصدر الثقايف النقد يصبح
مناِفِسه مواجهة يف الراقي للفن نصريًا األرستقراطية راديكاليته جعلتْه الذي نيتشه
السامية ملعاداة معارًضا أمميٍّا وكان الثقافة، معاداة مواجهة يف وللحداثة الشهري،
كان ما كثريًا الذي — فاجنر ريتشارد ن امللحِّ مثل أشخاص اعتنقها التي السوقية
العامة األسس يف متشكًكا كذلك كان نيتشه لكن «القومية»، عباءة تحت انحيازاته يُخِفي
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الروح أو الجماهري مع التعاطف من كثريًا يحمل يكن ولم والعلوم. لألخالق املفرتضة
ِلَما الرافض — نيتشه كان التقدمية. الجماهريية الحركات يف املوجودة الديمقراطية
العمق، املتزايدة الثقافية للمشكلة بشدة والواعي ملجتمعه، املتزايدة الضحالة يَعتَِربه كان
للواقع. «املنظورية» والرؤية والفردية التجريب يؤيد — بحدسه العالم لنهاية واملدِرك

صناعة عن مؤلَفيه رؤى أن إال املوضوعات؛ هذه التنوير» «جدل كتاب تناول لقد
الطابع «عن مقاله يف أدورنو أشار فقد سابقة، أعمال يف بالفعل حة موضَّ كانت الثقافة
تكن لم الثقافة صناعة منتجات أن إىل (١٩٣٨) االستماع» وتراجع للموسيقى الصنمي
منذ سلًعا تُعترب كانت — النقيض عىل — وإنما سلع، شكل يف الحًقا ُعبِّئت فنيًة أعماًال
مواجهة يف الراقي الفن جانب إىل الوقوف خالل من حذوه هوركهايمر حذا وقد البداية،

.(١٩٤١) الجماهريية» والثقافة «الفن مقاله يف الجماهريية الرتفيه أشكال
التأمل دعم بإمكانها كان وحدها فنيٍّا تعقيًدا األكثر األعمال أن يعتقد كالهما كان
يف القضية تتجسد وال التغري، دائمة والصيحات املنحدرة، الثقافية املعايري ومقاومة
عرب وقد الرسالة. نفسه هو فالوسط عنه؛ يعرب الذي الشكل يف وإنما السيايس املحتوى
الفكر قيمة «إن قائًال: لألخالق»، األدنى «الحد عمله يف بوضوح املسألة هذه عن أدورنو
املسافة.» هذه تقلص مع موضوعيٍّا قيمته وتِقلُّ املألوف، استمرارية عن ببُْعده تُقاس

أعضائها ميول لكن العامة، للحياة رؤيتها يف نخبوية فرانكفورت مدرسة كانت
ذهبي عرص عن رومانسية أوهام أي يحملون يكونوا فلم قاطعة. بدرجة حداثية كانت
عىل عازمني كانوا باملعهد. الخاصة الوجودية باملخاوف مهتمني يكونوا ولم بعينه؛ ماٍض
يوًما العامة َقبول من تَزيد ثَم ومن التجربة؛ ط تُنمِّ كانت ألنها الثقافة لصناعة التصدي
املادية الثروات أصحاب أن ترى فرانكفورت مدرسة وكانت والسلطة. للتقليد يوم بعد
فكرة وهاجموا القديمة، والرومانسية البوهيمية الفكرة مع تماشيًا وذلك الروح؛ يُفِقرون
أن عىل ماركوزه هربرت أرصَّ وقد ومبتذلة، مضمون أي من فارغة ألنها السعيد؛ الوعي

السياسية. الحياة أفق انسداد يف مهم دور لها كان الثقافة صناعة
والدولة الرأسمالية نتاج يُعتََربان السياسية الحياة أفق وانسداد الفرد خنوع كان
أحدث الذي األول كتابه يف هذا هابرماس يورجن ويحلِّل اإلعالم. ووسائل البريوقراطية
الفرعي لعنوانه امُلقاِبل وكان .(١٩٦١) العام» للحيز البنيوي «التحول كبرية ضجة
ألكسندر أكمل وقد الربجوازي». املجتمع فئات يف «بحث األملانية النسخة عىل املذكور
املرشوع هذا الحًقا — ألدورنو ِسنٍّا أصغر طالبنَي كانا اللذان — نكت وأوسكار كلوج

81



النقدية النظرية

قدَّم َمن هو هابرماس كان فقد ذلك، ومع «الربوليتاري». مُلقابَله الخاصة بدراستهما
االجتماع. علم مصطلحات إىل العام الحيز كلمة

والقوى للدولة امُلنظمة السياسية املؤسسات بني وسيًطا الحيز هذا يرى كان
القادرة واملؤسسات األنشطة كل العام الحيز ن تضمَّ وقد املدني. للمجتمع االقتصادية
املدن، مجالس واجتماعات الحرة الصحافة بني هذا ويرتاوح العام. النقاش دعم عىل
زهيدة. بتكلفة الكتب وإنتاج التعليمي النظام وبني الثقافية، والصالونات العائلة وبني
قواعده أقام لكنه املستقلة، الوسطى العصور مدن من أصوَله العام الحيز يستقي ربما
و١٧٨٩. ١٦٨٨ عاَمْي بني فيما الفرتة خالل الديمقراطية والثورات التنوير عرص خالل
املضطهدة الجماهري واستخدمِت ذاته، حدِّ يف قيمًة العام التشاور أصبح السياق، ذلك يف
للتمكني: مصدًرا العام الرأي وأصبح املدنية. حقوقهم األفراد وماَرَس السليم، حسها
بني متذبِذبة تََزال ال كانت التي لألنظمة التعسفية السلطة من الفرد يَحِمي كان ما عادًة

الجمهوري. والنظام امللكي النظام
السياسية الديمقراطية أْجل من تَسَعى كانت التي العظيمة الحركات كل أسفرت وقد
يف انطلقت التي االشرتاكية الديمقراطية العمالية الحركة من بدءًا — املادية واملساواة
القرن ستينيات يف املرأة تحرير وحركة املدنية الحقوق حركة إىل عرش التاسع القرن
حركة طبيعة إن نقول أن اإلنصاف ِمن بل بالحياة. ناِبض عام حيز عن — العرشين

العام. حيزها حيوية من ا يُستشفَّ أن يمكن وقوتها بعينها
العام الرأي أصبح إْن ما املشكلة أُِثريت الجماهري، بتمكني يتعلق وفيما ذلك، مع
قوتها عن تتخىلَّ الشعبية النضاالت بدأت اإلعالم، وسائل هيمنة فَمَع بالعالنية. مقرتنًا
اآللة راحت وقد البريوقراطية. الرفاهية دولة لواء تحت املنضمني والخرباء للمؤسسات
هابرماس وكان النقاش، نطاق وتضيِّق لإلجماع متزايدًة قيمًة تَمنَح الجديدة الثقافية
سبب وثمة املهنية، حياته طوال الديمقراطية اإلرادة تشكيل لعبه الذي بالدور منشغًال
بقي أنه كما العرشين، القرن ستينيات خالل الطالبية للحركة البداية يف انضمامه وراء
كتابه يزال وال األداتي؛ للعقل املتزايدة الهيمنة يُحاِرب قد املدني املجتمع تغري بأن مؤمنًا
أن إال النقاد). ِقبَل من تجاهًال األكثر كان (وإن أعماله أبرز أحد (١٩٧٥) تقنني» «أزمة
الخطاب أهمية عىل تأكيَده هابرماس يُشاِركون يكونوا لم الداخلية الحلقة أفراد أغلب
هي التجارة» تَِصيغها التي الكلمات «وحَدها رأيهم ففي السياسية؛ واملشاركة امُلَحرر
جماهريي. خداٍع عن إال الجماهريي التنوير محاوالت تُسِفر أن يمكن وال تسود، التي
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خاطئة أوضاع أنطولوجيا ذلك، من واألكثر العامة، الحياة عىل قبضتَه التشيؤ يُحِكم
مقاومة تتحول ثَم، ومن األخالقية؛ األحكام إصدار عىل األفراد وُقْدرَة الذاتية تقوِّض
مدرسة به تؤمن كانت ما ذلك األقل، عىل أو أخالقي، واجب إىل السعيد الوعي سلطة
كان فإذا املقاومة، هذه وتقتضيه عليه تنطوي فيما السؤال ص ويتلخَّ فرانكفورت.
االتجاهات كل وترويض دمج عىل وقادًرا بحق، كليٍّا الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع
ممارسة بوصفها واملقاومة ضعيفة، تكون السيايسحينئٍذ التحرك احتماالت فإن النقدية؛
والجدل املتاح، الوحيد الخياَر هو النفي ويكون بالجهد. جديرة تكون ال فكرة سياسية
فاعليته، إثبات من املنظم النشاط تمكن إذا أما النقدي. املرشوع يحدد أن يجب السلبي
منهج لوجود رضورة ثمة وتكون الشمولية لإلدارة خاضًعا يكون ال حينئٍذ النظام فإن
املجتمع رؤية إن والربامج). السياسة إىل (بالنظر جيدة بدائل لوجود نظًرا مختلف نقدي
السلبي فالجدل األمور؛ حل يف يساعد ال خفية نزعة باعتباره الشمولية لإلدارة الخاضع

متعارضان. بديالن التطبيق ونظرية

العامة والحياة التسامح

حلقته أن املفارقة من كان ،١٩٤٧ عام يف أملانيا إىل االجتماعي البحث معهد عودة عقب
رئيًسا هوركهايمر أصبح فقد العباقرة، العوام املفكرين من مجموعة إىل تحولت الداخلية
وذلك الشيوعية من كالٍّ يخىش كان الذي — هوركهايمر ساند وقد فرانكفورت، لجامعة
صنديد ناِقد أنه وتبنيَّ فيتنام حرب — النازية أنتج الذي االجتماعي االختالل من النوع
أملع من فروم وإريك ماركوزه هربرت من كلٌّ أصبح ذاته، الوقت ويف الطالبية. للحركة
الجديد لليسار منتمينَي كالهما وكان العرشين، القرن وسبعينيات ستينيات يف املفكرين
وحقوق اإلمربيالية، ومناهضة االجتماعية، بالعدالة املعنية للحركات رصيَحني وداعَمني
العسكري. الصناعي املجتمع عىل قيود وفرض النووية األسلحة عىل والقضاء اإلنسان،
السياسية املسائل عن مقاالته ُجِمَعت فقد هابرماس، يورجن إىل بالنسبة أما
أوائل من كان الذي — هابرماس كان ولطاملا لها. حرص ال مجلدات يف املعارصة
يحتفي — لتجاوزاته الالذع نقده رغم الجديد، واليسار التعليمي لإلصالح املؤيدين
االجتماعية، والعدالة الراديكالية بالديمقراطية يتعلق فيما الجديد اليسار بتعهدات
رشس ناِقد بأنه املعروف — أدورنو قدم فقد ا. عامٍّ دوًرا أدَّى أدورنو يف تي وحتى
من عرشات — الراديكاليون أدورنو طالب يُمثِّله ما عادة كان الذي الجديد لليسار
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للتنجيم عنيًفا تحليًال قدَّم إنه بل أفكاره. لتوضيح َسَعْت التي واملقاالت اإلذاعية اللقاءات
.(١٩٥٣) األرض» إىل النجوم «هبوط مقاله يف

كان هل السؤال بالطبع لجاز العام، الحيز يف تشرتك فرانكفورت مدرسة كانت لو
إىل امتدَّ قد التسامح أن الواضح من وكان ال، أم مفتوح مجتمع وجود عىل يدل ذلك
مفاهيمي. تشوش عن املوقف هذا يُسِفر وقد الشمولية، لإلدارة الخاضع املجتمع نقاد
األسوأ مقاله األرجح عىل صار فيما األمر هذا مع التعامل إىل ماركوزه هربرت سعى لقد
املفهوم أن يزعم العمل، ذلك يف ،(١٩٦٥) القمعي» «التسامح بعنوان نُرش الذي سمعًة

الراديكايل. طابَعه َفَقَد قد للتسامح الكالسيكي الليربايل
والسلطة الدينية التحيزات بنقد يرتبط ما يوًما كان الذي — التسامح يتحول
حجة تعتمد الراهن. للوضع واٍق حصٍن إىل — األحكام وإصدار والتجريب السياسية،
الثقافة صناعة أن وطاملا الرسالة، نفسه هو الوسط أن فكرة عىل أخرى مرًة ماركوزه
الِقيمة؛ يف سواءً جميًعا تبدو فإنها عام؛ منتًدى يف موضوع بأي املتعلقة اآلراء كلَّ تقدم
الصحة ادِّعاءات كلَّ يجعل الثقافة، صناعة حه توضِّ حسبما التسامح، فإن ثَم، ومن
الجمال، وليس الحقيقة، تكون وهكذا تفضيل. مسألة إىل قبولها ل تحوِّ لنقل أو نسبية،
خاضًعا أصبح فكالهما للخطاب. حدث قد للفن حدث وما الناظر. عني يف يكمن ما هي
دراسة وعند كمية. فروق إىل الكيفية الفروق بمقتضاه تحوَّلت الذي السلعي للشكل
املواقف كل تكون الخلق، ونظرية الرفاهية دولة عىل الهجوم أو والحرب، اإلمربيالية

التأييد. من مرشوعيًة أكثر املعارضة تَُعِد لم اإلعالم، لوسائل ووفًقا سواء،
لهذا حيٍّا تجسيًدا نيوز فوكس قناة وتَُعدُّ حقيقية، ظاهرة القمعي التسامح إن
املقام ففي ماركوزه. بمقال املرتبطة املشكالت وطأة من ف يخفِّ ال ذلك أن إال املفهوم.
التسامح وأن الراديكالية فاعليته فقد قد التسامح أن زعم بني اختالف يوجد األول،
الحقيقية املشكلة تكن لم موضعه. غري عىل منصبٌّ السيايس الرتكيز فإن كذلك، قمعي،
وعىل سائدة، تزال ال فالرقابة التسامح»، «قمع يف وإنما القمعي، التسامح يف يوًما تتمثل
يف املدنية الحريات تقييد عند يعاني َمن أكثر هو اليسار يكون ما عادًة التاريخ، مدار

املتقدمة. الصناعية املجتمعات
عن أو الرقابة، يستحق ما عىل الحكم معايري عن الكثري ماركوزه مقال يقدم لم
البريوقراطية. هذه مثل نشأة احتمالية حتى أو الرقابة هذه لتأسيس الالزمة البريوقراطية
الرجعية؛ والِقيَم التعصب عىل الثقافة صناعة شنَّتْه الذي الهجوم كمَّ تجاهل أنه عىل عالوًة
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— بانكر آرتيش — الرئيسية وشخصيته عائلة» «حياة التليفزيوني املسلسل بدأ لقد
كوسبي» «عرض مثل التليفزيونية كوم الست مسلسالت تصور لم فربما جديًدا، اتجاًها
املضطهدة للجماعات الواقعية الحياة و«إيلني» وجريس» «ويل أو رائعة» و«أوقات
األجندات ناحية من االتجاه تقدمية كانت أنها إال نقدي، نحو عىل عليها واملفرتى
املكاسب تكامل عن والحديث تخدمها. كانت التي نطاًقا األوسع والسياسية األخالقية
هل التايل: السؤال يُثِري النظام َدعمت أنها كيف أو التابعة، الجماعات هذه حققتْها التي

والتغري؟ التكيف عىل نفسه النظام أُْجِربَ أم املكاسب هذه ُروِّضت
املتعلقة االحتماالت عىل الضوء الواحد» البعد ذو «اإلنسان ماركوزه كتاب يسلط
ذلك، مع الوجود، يف السالم وإشاعة الندرة عىل للتغلب التكنولوجيا توجيه بإعادة
الربجوازية مصالح بني بنيوي تناقض عىل يعتمد املتقدم الصناعي املجتمع يزال فال
قوة تبيع (التي العاملة والطبقة اإلنتاج) وسائل يف وتتحكم العمل قوة تشرتي (التي
يَُرى ال املوضوعي التناقض هذا لكن اإلنتاج). وسائل يف تتحكم وال خاصتها العمل
للعيوب نظًرا السيايس الوعي إىل العاملة الطبقة تفتقر الذاتي. املستوى عىل النحو بهذا
الغربية، الرأسمالية تميز التي الظاهرية والوفرة الشيوعية، عليها تنطوي التي الواقعية

الثقافة. صناعة األرجح، عىل واألهم
انشغاًال منشغًال كان الواقع، ويف املتحدة. الواليات يف املفهوم هذا ماركوزه أشاع
مقدًما بها ينتج التي بالكيفية اآلَخرين، فرانكفورت مدرسة أعضاء شأن شأنه عميًقا،
مبنية هذه نظره وجهة أن الواضح ومن النقدي. التفكري ُملِغيًا التجربة، املفهوم هذا
الحسية للدوافع جماليٍّا تهذيبًا يمثل أن له ينبغي ما فيتحول التنوير». «جدل كتاب عىل
ملنطق وفًقا نفسه يكيِّف عمل إىل الثقافة صناعة بفعل فنيٍّا شكًال ليكون للحياة الواهبة
عىل األفراد ويُجَرب والنقدية، امُلحررة إمكاناته القمعي» «الرتغيب ويستنزف التجارة.
ذي من أكرب اعتماٍد عن واالغرتاب الوحدة وتُسِفر أمورهم، تدبر يف أنفسهم عىل االعتماد
حتى النظام الشعبي الفن ويدعم السعيد، الوعي يف وتُسِهم الثقافة صناعة عىل قبل
شعبية وتتسبَّب اليوتوبي، الخيال ممارسة عىل النفسية للقدرة األخري هذا تقويض مع

احتضاره. يف الفني العمل
أو النقدي طابَعه بالرضورة تُبِطل الفني العمل شهرة أن حقيقي هل لكن،
بال هم الذين املتمردين من — يبدو ما عىل — الالنهائية األعداد إن الفنية؟ راديكاليته
الضحلة السخرية أن حني يف االنشقاقية»، «االمتثالية أدورنو أسماه ما تجسد قضية
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— بيكوني بول أسماه ما يوفران الخيالية املؤامرات ضد البطولة الزائف والكفاح
«السلبية — ألمريكا النقدية النظرية قدمت التي «تيلوس» لدورية التقلب الرسيع املحرر

املصطنعة».
بوب أو شابلن تشاريل مثل عظماء فنانني عىل ينطبق ال األمر هذا بالتأكيد لكْن،
إذا إال ألعمالهم الفنية الجودة عىل الهجوم يمكن ال كوبوال. فورد فرانسيس أو ديلن
وأدورنو هوركهايمر ادَّعاه الذي االدعاء هو هذا فإن ذلك، مع عنها. الفن صفة نزعنا
يتناسب الذي الوحيد املوقف هو فهذا التعديل، بعض عليه أدخل أنه ولو — وماركوزه

الواحد». البعد ذو و«اإلنسان التنوير» «جدل كتابَْي يف املعروضة التشيؤ حجة مع
نهاية يف ذلك ومع املتكلَّفة. املربرات وتَُقدَّم املواصفات، د وتُحدَّ التفسريات، تُقدَّم
يحبوا لم ببساطة أفرادها فمعظم شعبي، فنان أيَّ فرانكفورت مدرسة تؤيد لم املطاف،
اهتمام أي يُظِهرون أو تجاهها َميْل أيَّ يحملون يكونوا فلم الشعبية، الثقافة يوًما
السينما إىل زيارة كل «إن لألخالق»: األدنى «الحد عمله يف أدورنو قال وقد بإنجازاتها.
هذا أدورنو عدل وقد حاًال.» وأسوأ غباءً أكثر — التامة يقظتي من الرغم عىل — تجعلني
يف يوجد — الشاملة اإلدانة هذه نفس — نفسه العام الحكم هذا لكن الحًقا. الترصيح
يعنيه ما بشأن أبًدا واضًحا أدورنو يكن لم .(١٩٣٦) الجاز» «عن السمعة سيِّئ مقاله
أو املوسيقى من الخاص اللون ذلك إىل به يشري كان سواءً ذلك، ومع «الجاز». بكلمة
ملا تصوًرا هذا مقالُه يقدم وال املهم. باألمر ليس هذا فإن عام، بوجه الشعبية املوسيقى
الحية التجربة عن وجيز تناول سوى يوجد ال الخاصة، رشيعته له تقليًدا الواقع يف يمثل
أو أصوله عن إيجاًزا أكثر تناول ثم البلوز، بموسيقى عالقته عن أوجز ونقاش للجاز،
بتسجيل املقال هذا ويكتفي والفقر، العنرصية سادتْها حياة صورة للذهن استحضاره
زائًفا ارتجاًال يكون أن يفرتض ا عمَّ الناِتَجني الفردية وفقدان النفيس االنتكاس حالة
كافية) بدرجة لالهتمام امُلثري األمر (وهو اآلن باتِت جماهريية لظاهرة ساذًجا نرب وتأخري

الكالسيكية. املوسيقى من شعبية أقل
كما عامة. ادِّعاءات عىل يعتمد إنه عميًقا. ثقافيٍّا تشاؤًما الجاز» «عن مقال يعكس
مقارنات أي ِذكر عىل أبًدا يأِتي فال الفنية، األعمال أو الفنانني بني بالتفريق يهتم ال أنه
به يوجد وال ومقلِّديه، إلينجتون ديوك أو مثًال وايتمان وبول آرمسرتونج لويس بني
املطربات من مجموعة بأصوات ومرات مرات أداؤها أُعيد التي الرائعة األغاني عن يشء

الرائعات.
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للمجتمع املتميزة غري الصورة أدورنو مقال يعكس — الواقع يف — الحد ذلك إىل
التي األغاني كلمات إن التنوير». «جدل كتاب ألهمْت التي الشمولية لإلدارة الخاضع
حقيقية. مقاومة أي ظاهريٍّا تُِثري ال هوليداي وبييل وترز وإيثيل سميث بييس غنَّتْها
واألمر دائًما. شأنه كان كما ُمبَْهًما أمًرا يَبَقى املقاومة تَعِنيه أن ينبغي فما ذلك، مع
عمله يف يقول كتب حني نفسه باليشء أقرَّ ماركوزه وحتى السياسة. عىل ينطبق نفسه
يمكنها مفاهيم أي عىل للمجتمع النقدية النظرية تنطوي «ال الواحد»: البعد ذو «اإلنسان
نجاح، أي تُظِهر وال وعود أي تُقدِّم ال إنها وحيث واملستقبل؛ الحارض بني الفجوة سد
الذين — األمل فاقدي — لهؤالء مخلصًة تظل أن تريد فإنها ثَم، ومن سلبية؛ تَبَقى فهي

العظيم.» للرفض حياتهم يََهبون يزالون وال َوَهبوا

87





السابع الفصل

الرفضالعظيم

القرن ستينيات يف األوروبية الطالبية للحركة ا مهمٍّ فكريٍّا دافًعا النقدية النظرية كانت
النظرية عن املؤثرة األعمال معَظم تَُرتَْجم لم املتحدة، الواليات يف ذلك، ومع العرشين.
«تيلوس» مثل دوريات بدأت حني ذلك وكان العرشين. القرن سبعينيات يف إال النقدية
األَبَْرِزين. النظرية ملمثيل والدعاية جماهريية قاعدة تشكيل يف كريتيك» جريمان و«نيو
الثقافة وصناعة واليوتوبيا واالنتكاس الطبيعة وهيمنة االغرتاب عن دة املعقَّ األفكار إن
وسط يشبون كانوا الذين الشباب للمفكرين مهمة جعلتْها النظرية تلك نها تتضمَّ التي
لكن حولهم. يحدث ما فهم يحاولون كانوا والذين الوقت، ذلك يف املضطربة األحوال
أقلَّ الراديكايل طابعها يجعل لم وذلك الثقافة، صناعة استخدما الشباب وتضامن تمرد
ظهور بعد حتى خارسة قضية ليس الفن أن الواضح من أصبح ما ورسعان واقعية.
بعُد يَُكن لم أو — يوًما يكن لم السعيد والوعي الثقافة تماهي أن كما أوشفيتز. معسكر

االعتقاد. يف بعُضهم يرغب قد كما مطَلًقا —

الجديد اإلدراك

سياق يف النقدية النظرية يفهمون يزالون ال العرشين القرن ستينيات خالل النشطاء كان
يتطلب كان املتقدم الصناعي املجتمع تغيري أن عىل ماركوزه هربرت أكَّد وقد املاركسية.
واملكاسب الثقافة صناعة بفعل تغريت قد رؤيتها أن شعر لكنه العاملة، الطبقة تحرَُّك
صفوفها. بني ينشأ أن الثوري للوعي يمكن ال وهكذا، السيايس، والرتكيب االقتصادية
واملفكرون النظام محيط يف لإلمربيالية املناهضة والحركات وامللونون النساء تُِمدُّ قد
من تحديًدا أقل بيشءٍ ولكن ثورية، برشارة فقط ليس العاملة، الطبقَة والبوهيميون
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عليه أَطَلق ما د ستجسِّ كانت للثورة الجديدة زة املحفِّ العوامل هذه جديد. إدراك إنه ذلك؛
العظيم». «الرفض البداية من برتون أندريه

أسطورًة برتون كان إذ بالحداثة؛ عالقتها النقدية النظرية ح توضِّ أخرى، مرًة هنا،
عىل التمرد إىل دعا وقد للرسيالية. هاديًا مشعًال وكان األوروبية، الطليعية الجماعة بني
ضد الربوليتاريا ِقبَل من املبارش التحرك وإىل اليومية، بالحياة الخاصة الراسخة العادات
هو ما كل يرفض فنيٍّا شكًال يدعم برتون كان — يشء كل وفوق — ذلك ومع الدولة.
والعقالنية الرسد عىل للهجوم مكرِّسة الجمالية رؤيته فكانت وتقليدي، وتوافقي مألوف

الخطية.
العرشين، القرن ثالثينيات خالل بالرسيالية مفتوننَْي وأدورنو بنجامني من كلٌّ كان
بنجامني وكان الالوعي. وتحرير والتجيلِّ الوعي وتيار املونتاج تقنيات يدعمان أيًضا وكانا
عدوها كان التي الثورية» «النشوة من نوًعا تُِثري الرسيالية أن يرى الخصوص وجه عىل
يحرِّك العظيم الرفض أن يرى ماركوزه وكان الربجوازي. للمجتمع اليومية الحياة
الصناعي املجتمع يتبنَّاها التي اإلنسانية غري والِقيَم واالستغالل القسوة ضد املقاومة

املتقدم.
الرفض أن — ماركوزه أعمال أشهر بني من وهو — التحرر» عن «مقال رأى وقد
ِمن هذا يجسدون كانوا الشباب املتمردين بأن القول لكن يوتوبيٍّا. إدراًكا يولِّد العظيم
بالدرجة تماًما مهمشة يوًما شة امُلهمَّ الجماعات تكن لم فربما بالتأكيد، املبالغة َقبيل
نتجت — جديدة اجتماعية حركات ظهور عن التحدث األفضل من وربما املتصورة.
فقد واليوتوبية. الثورية املزاعم من وتجريدها — العمل أسواق يف التوسع بسبب جزئيٍّا
أن السهل من لكن السيايس، والترشيع املحاكم خالل من إبهاًرا نجاحاتها أكثر تحققت
الحرب من النفور من منترشة حالة هناك كانت فقد املفرط، الحد لذلك متشككني نكون
واملساءلة بالشفافية راديكالية مطالب هناك كانت كما العسكري». الصناعي و«املجمع

الديمقراطية.
استجابًة جونسون ليندون الرئيس أطلقها التي العظيم» «املجتمع برامج كانت وقد
حركة أفراد وكان جديدة. اجتماعية وحركات مجتمعية منظمات مارستْها لضغوط
من ألمريكا الجنوبية الواليات يف املدنية الحقوق أجل من قاتلْت التي الحرية» «ركاب
رودي مثل الراديكاليون املفكرون كان الالتينية، وأمريكا أوروبا ويف األنحاء، تلك خارج
التي الكربى اإلرضابات موجة فتيل أتباعهما أشعل اللذين كون-بنديت وداني دوتشكه
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ذكرى أعاد الذي الديمقراطي التلقائية اإلدارة بنموذج تميزت التي ١٩٦٨ عام اندلعت
باريس. وكومونة العمال مجالس

جميًعا الذكورية الشوفينية عىل والهجوم الحيوان وحقوق البيئة عىل الحفاظ كان
بمطالبات التعليمي اإلصالح من راديكايل رضب اختلط وقد الجديد. اإلدراك هذا نتاج
بني والعالقات الجنسية األعراف وتغريت اليومية. الحياة بتغيري الثقافيني الحداثيني
املفاهيم أن فيه ريب ال ومما جوهرية، أهمية ذا موضوًعا الحياة جودة وبدت األعراق.
امللونون وسعى للذاتية، عميًقا تقديًرا الجديد اليسار أبدى وقد أيًضا. تغريت قد الجمالية
والغرض املعنى من قدر عىل والحصول العالم فهم إىل واملفكرون والشواذ والنساء
الثقايف، التحول تقدر جماهريية حركة أول الجديد اليسار كان وقد ألنفسهم. الوجوديَّنْي

فرانكفورت. ومدرسة النقدية بالنظرية ارتباطه خلق ما هو ذلك وكان
يف العرشين القرن ثمانينيات يف املعادية الثقافة عىل املحافظ الهجوَم صاحب وقد
شامل هجوٌم سبتمرب من عرش الحادي أحداث أعقاب يف أخرى مرة ثم املتحدة، الواليات
وقد واإلمربيالية. العسكري والنظام القومية باسم املدنية والحريات الرفاهية دولة عىل
فقد ،(١٩٧٢) والتمرد» املضادة «الثورة كتابه يف الَقِبيل هذا من شيئًا ماركوزه ع توقَّ
باإلدراك املرتِبطة السياسية وامُلثُل االهتمامات لتقويض رجعية محاوالت حدوث ع توقَّ
أعماله آخر ويشري تركيزه. محور تغري بقدر إال يتغري فلم نفسه هو إدراكه أما الجديد.
لتيودور الجمالية النظرية عىل «اعتماده أن إىل — (١٩٧٨) الجمايل» «البُعد — املنشورة
لكنها أمل، بارقة هناك تزال ال كانت خاص.» وتقدير شكر أي يتطلب ال أدورنو يف
السياسية النزعة ذي الحداثي الفن يف تجسد الذي العظيم الرفض وذلك تتالىش. كانت
الجماليات عىل يكن لم وحينئٍذ، املشهد. من آنذاك اختفى ِبريشت) َفنِّ (مثل الواضحة
الفردية عىل وإنما التاريخي، املوضوع من ما جديد شكل أو ما حركة وعي عىل تؤكد أن

.١٩٦٨ عام متمردو تخيل مما كثريًا أكرب قًوى وجوَدها يهدِّد التي األصيلة
حيث وبخاصٍة مكتمًال، منتًجا منها أكثر السمو إىل ُصبُوٍّا اليوتوبيا تكون ما دائًما
إىل امُلثُل ل وتُحوَّ باستمرار املبادئ ط تُبَسَّ وحيث العامة، الحياَة الثقافة صناعُة تُعرِّف
انتََهى ما بالتأكيد ذلك وكان ذاته. حدِّ يف قيمًة بُوِّ الصُّ هذا زرع يَُعدُّ ربما بديهية، أفكار
أن عرف أنه عىل عالوة هذا حياته، من األخرية السنوات يف اعتقاده إىل هوركهايمر ماكس
ال السمو إىل السعي إطار يف النقدي الدافع وأن بسهولة، تُبَدَّل أن يمكن الفردية التجربة
هناك ودائًما طوائف؛ وثمة واعظون، وثمة عقاقري، فثمة به، ُمَسلًَّما أمًرا يُعتََرب أن يمكن
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طة امُلنَمَّ السعادة تلك السعادة؛ عىل تعيش الثقافة صناعة إن والنعيم. بالخالص الوعود
إال تعرب ال وهي ، الشقيَّ الواقَع تُحاِرب التي هي الحقيقية السعادة لكن سابًقا، وامُلَعدَّة

الدين. يف الفضل مفهوم مثل تماًما املستقل، الفرد تجربة عن
غري السعادة أن عىل (١٩٣٦) الحرية» وحركات «األنا عمله يف هوركهايمر أكَّد
املحاوالت كل يرفض بُوُّ الصُّ وهذا إليها. بُوِّ للصُّ إال وجود ال وجود، لها ليس املرشوطة
إىل واملقدَّس كمي إىل الكيفي لتحويل األداتية والعقالنية السلعي الشكل بها يقوم التي
والخالص والسمو والجمال للخلود طبيعيٍّا تَْوًقا َجنَبَاته بني يحمل منَّا كالٍّ إن دنيوي.
أي يقدم ال وهو الكامل»، لآلَخر «التَّْوق النهاية يف هوركهايمر عليه أَطَلق ما أو واإلله؛
ملقاومة أساًسا يقدِّم التوق هذا لكن كنيسة، أي يشرتط وال طقوس، أي يصف وال وعود،
يجمع مشرتك يشء أي يوجد وال الفردية، عىل والتأكيد الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع
يف آماله بني يجمع النفي عىل اعتماده فإن ذلك، مع املنظمة. والديانات التوق هذا بني

تجريبيٍّا. تأكيًدا الذات تأكيد عىل وقدرته الفردوس بلوغ
وسيلة أفضل أن غري صالة. إال هي ما الحقيقة إن مرة ذات بلوخ إرنست قال
مع مواجهة إىل تدفعنا فهي املوسيقى، هي عنها التعبري يمكن ال التي األشياء عن للتعبري
«فلسفة الكالسيكي عمله يف أدورنو أن واضًحا كان باملثل، أعماقنا. يف تكمن التي األشياء
«عودة إىل اإلشارة أن عىل أرصَّ حني الخالص إىل يشري (١٩٥٨) الحديثة» املوسيقى
طريقة ثمة املوت.» يستحق عالم يف ولو املوسيقى، أشكال كل عن «معربة ما» شخص
الوجودية والتجربة جهة من واليوتوبيا النفي بني هذا كل خاللها من يربط ما عادًة
من الرغم (عىل واألمل بالوضوح الخاصة اإلشارات استنباط ويمكن أخرى. جهة من
كل من تجريدها بعد وذلك والفلسفة، والفن الدين خالل من أبًدا) تعريفهما عدم
بفعل وضوًحا تزداد العقلية املجاالت هذه أن يرى هيجل وكان والتأمالت. التحديدات
فقد عقب؛ عىل رأًسا املنظور هذا قلبت قد فرانكفورت مدرسة أن إال التاريخي، التقدم
يتعذر والتي تُِربزها التي الحقيقة إطار يف تقريبًا تبادلية اآلن والفلسفة والفن الدين بات

عنها. التعبري
عملية. أهمية أي له ليس الثالثة املجاالت هذه بني القائمة االختالفات مدى إن
عىل ينطبق نفسه واألمر — اإلله شأن ذلك يف شأنها — املحاكاة تتجاوز الحرية إن
أوشفيتز» معسكر بعَد ِشعر يوجد أن يمكن «ال أنه إىل أدورنو أشار وحني جهنم.
مقاله بها اختتم والتي تُراَجع، ما وكثريًا تُقتَبَس ما كثريًا التي العبارة تلك —
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تتخذ واليوم إليه، أرشنا ما تماًما يقصد كان — (١٩٥١) واملجتمع» الثقايف «النقد
— الخري تجسد شأن شأنه — الرش د تجسُّ كذلك جماليٍّا. شكًال اليهودي الدين أحكام
تشيؤ وال الكايف بالقدر كامًال يكون أن يمكن اإلله تشيؤ فال أبًدا: ر يُصوَّ وال إليه ح يُلمَّ
اآلثار أدورنو استنتج وقد الكايف. بالَقْدر ُمرِعبًا يكون أن يمكن الهولوكوست محرقة
يقول: كتب حني لألخالق» األدنى «الحد كتابه يف املوِقف هذا عىل املرتتِّبة الراديكالية

له.» مخلصًة تكون أن تستطيع اإلنسان؛ عن الثقافة تبتعد ما «بقْدر

النَّْفي تبنِّي

القرن من األخري الربع من فبدءًا األوروبية. الحداثة هواء فرانكفورت مدرسة ست تنفَّ
دولية طليعية جماعة ثمة أن بدا ،١٩٣٣ عام انتخابات يف هتلر فوز وحتى عرش التاسع
العلمية والعقالنية والتنميط البريوقراطية عىل وتأكيده الناشئ الجماهريي املجتمع تقاوم
والتعبرييني والتكعيبيني االنطباعيني من تُحَىص ال أعداد َسَعْت فقد السلعي. والشكل
عارمة موجة وعْرب جديد، نحو عىل العالم اختبار إىل والرسياليني والدادائيني واملستقبليني
«الواقعية» باألهداف مرتبط يشء كل عىل هجوًما شنُّوا الجمالية، الفلسفية البيانات من
إىل السياسة ساحة من املقاومة وانتقلت الفردية، وتحرير اليوتوبي الخيال باسم للفن
فيها تقدم التي اللحظة تمتزج فرانكفورت، مدرسة حالة يف كما أو الثقافة. ساحة
النفي فتحول عليها، الضوء الجماليات تسلط التي التجريبية بالقوة نقديٍّا تأمًال الفلسفة
الخاطئة. األوضاع أنطولوجيا الذاتية فيها تكافح التي املتسامية املقاومة من مرحلة إىل
آراؤها كانت فقد املنظمة. السياسة يف متشككة فرانكفورت مدرسة كانت لطاملا
توسيع شأنه من بالتطبيق النظرية ربط بأن االعتقاد عىل تنطوي والتشيؤ االغرتاب عن
معاداة مخاطر وبََدْت لألمور. والخطري الساذج التبسيط إىل ينزعون الذين هؤالء خطط
كتاب يضمها التي األخرى املقاالت ويف «اعتزال» مقال يف أدورنو عربَّ وقد واضحة، الفكر
فالتطبيق حديثًا»، «كفى يقولون الذين لهؤالء احتقاره عن (١٩٦٩) «٢ نقدية «نماذج
بالنظر الكايف بالقدر راديكاليٍّا يكون أن أبًدا له يُقدَّر لم فيه» «االشرتاك هؤالء تمنَّى الذي
يجب مستفادة دروس هناك وكانت بها، تقدِّمه الثقافة صناعة كانت التي الطريقة إىل
للفرد. واحتقارها الدعائية بأجهزتها الشمولية الحركات من يتعلموها أن الشباب عىل
لكنَّ الشمولية. لإلدارة الخاضع املجتمع ملواجهة سبيل أفضَل الفردية عىل التأكيد وكان

هذا. كل يف الذاتية املصلحة يخدم شيئًا ثمة
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نفسه هو ليس والوسائل الغايات بني معقولة عالقة وجود يُظِهر الذي النشاط إن
بالتأكيد، الفعيل». «االتجاه أدورنو عليه يطلق ما أو ذاته حد يف غاية هو الذي النشاط
إلقاء تتجاهل أن لها ينبغي أنه يَعِني ال هذا أن إال التطبيق. يف النظرية اختزال يمكن ال
النشاط كون إن لتحقيقه. السانحة والُفَرص التغيري عىل املفروضة القيود عىل الضوء
لكن درسه. حني أدورنو أصاب وقد صعب، َلَدْرٌس تأمل إىل دائًما يؤدِّي ال السيايس
رمزيًة كلمًة تصري فهي ؛ ريفيٍّ معلم من صارم تكليف كأنها تبدو «التفكري» ل دعوته
املرشوع يف االشرتاك رفض هو: كما االعتزال يبقى وهكذا الجدل. عن بمعزٍل للبقاء

منه. واالنسحاب املؤسيس للتغيري املنظم
عىل «مالحظات كتابه يف ن املتضمَّ «انخراط» بعنوان املنشور أدورنو مقال ويَُعدُّ
كالهما كان سارتر. بول وجان بريشت برتولت عىل مباًرشا هجوًما (١٩٦٩) األدب»
لالتجاهات متحيِّزة برؤية األدب ربط إىل الحاجة عىل كالهما وأكد الشيوعية، مع متعاطًفا
كتابة يمكن ال إنه يقول (١٩٤٧) األدب؟» هو «ما مقاله يف سارتر كتب وقد السياسية.
نُصب واضًعا — عليه أدورنو رد وقد بالعظمة. تُوَصف ثم السامية معاداة تؤيِّد رواية
السطر تضم التي (١٩٣٠) املتخذة» «اإلجراءات مثل التعليمية بريشت مرسحيات عينيه
كتابة يمكن ال كذلك إنه بقوله — عينني» سوى لنا وليس عني ألَف للحزب «إن الشهري
األدب فكرة أن يظن كان ولطاملا بالعظمة. تُوَصف ثم موسكو محاكمات عىل تثني رواية
للكل نقًدا يقدم أن حينئٍذ لألدب يمكن ال إذ لفظيٍّا؛ تناقًضا تمثِّل السياسة يف املنخرط
يوتوبية رؤية أي أو السياسية) رؤيته يف متحيًزا يكون ما دائًما الفني العمل إن (حيث

التشيؤ). تتجاوز ما دائًما الحقيقية السعادة إن (حيث مغًزى ذات
— الشمولية لإلدارة خاضع مجتمع يف الذاتية استئصال تصوير عىل القدرة إن
هي — له مغزى وال منه فكاك ال والذي البريوقراطية تسوده الذي الكابويس العالم هذا
املختلف التوجه هذا إىل بالنسبة األهمية بالغة كافكا فرانس كتابات جعلت ما بالتحديد
فقط، الذاتية ليست هو؟ ما كافكا، أعمال يف مراوٌغ يشءٌ دائًما هناك النقدية. للنظرية
الذاتية. هذه به تُقدم الذي األسلوب وإنما املشاهد، ذاتية أو الشخصية ذاتية كانت سواءً
التي واليوتوبيا والحرية الذاتية مفاهيم (١٩٦٩) الجمالية» «النظرية كتاب يوضح
الفكرية قدراته يُربز الذي — ألدورنو العظيم العمل هذا يلفت التشيؤ. أشكال كلَّ تقاوم
الفني العمل يف تظهر التي التوترات إىل االنتباه — الدائمة جاذبيته ويربر االستثنائية
تربز أنها عىل الجمالية للتجربة كانط رؤية تقوم ثَم ومن اجتماعيٍّا؛ كيانًا باعتباره
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من محددة أشكاًال تجسد التي نفسها الظاهرة إطار يف املتعمدة العشوائية من نوًعا
والتأمل واملضمون، الشكل بني تناقضات عىل الفني العمل ينطوي ملاركس. وفًقا القمع،
يكون ثَم ومن األنثروبولوجي؛ والنفي اليوتوبي واألمل واإللهام، واألسلوب والتجربة،
النقدية الجماليات عىل وينبغي املتعارضة. للتوترات قوى» «مجال بمنزلة الفني العمل
مشرتك تصور خلَق هذا من الحقيقي الهدف وليس التوترات. هذه عىل الضوء تلقي أن
وإنما املوضوعات، أو القصص أو الشخصيات مع املشرتك التماهي من نوٍع عرب للعالم
النموذجية اللحظة أن وراء السبب هو وهذا التجربة. تكثيف يف الحقيقي الهدف يتمثَّل

ألدورنو. وفًقا التوتر»، حدة «تصاعد يف تتمثل الفن يف
أدورنو مقال ويتصف اللحظة، هذه توليد عىل القادرين الفنانني من كثري يوجد ال
تقصٍّ بأنه بيكيت لصامويل مرسحية فيه يتناول الذي (١٩٦١) اللعبة»» «نهاية «فهم
بيكيت إن العامة. الجمالية أدورنو لرؤية وتلخيصرائع الدرامي لألسلوب محرتف بحثي
العالم لهذا الحقيقة» «محتوى ويتجىل مختلف. بنحو فرد كل يختربه وهميٍّا عامًلا يخلق
ذلك، ومع واالغرتاب، التشيؤ يسوده الذي للعالم الجماليات من املنسوجة مقاومته يف

مختلف. نحو عىل يراها الجمهور من فرد فكل استجابته؛ طبيعة عن التعبري يتعذر
لهذا واعيًا بالتأكيد أدورنو كان ضمنيٍّا. نفسه عن الكامل لآلخر التوق ذلك يعرب
(اليائس) األمل عىل يعتمد الجمايل النقد أن بنجامني من أدورنو تعلم ذلك، ومع األمر.
إىل واملحافظون الرومانسيون يَِميل كما رائعة خواٍل أيام هناك فليست الخالص. يف
الفكرة تلك عىل شديًدا هجوًما (١٩٦١) سعيدة» «أيام بيكيت مرسحية ه وتوجِّ االعتقاد.
تزال ال وهي أعناقها، حتى الرمال يف — النهاية يف — ُدِفنَت التي شخصياتها خالل من
يف فقريتان لبيكيت املرسحيتني هاتني كلتا أبًدا. تحدث لم التي املايض ذكريات تتذكر
دون الحيلولة إىل يسعى كان طاملا أدورنو أن مالحظة ينبغي والحوار. املرسحي اإلخراج
يف اليوتوبيا إىل التوق سقوط ودون الشكالنية، إىل الجمايل الشكل استخدام انحطاط
وأنطولوجيا الفني العمل بني النقدي الربط يف اإلصالحي أسلوبه ويكمن الالعقالنية، فخ
نحو عىل الخاطئة الحياة لعيش الساذجة املحاوالت كافة ورفضه الخاطئة األوضاع

صحيح.
التوجه. هذا عن الفلسفي التعبريَ (١٩٦٦) السلبي» «الجدل أدورنو كتاب يمثِّل
عن دراسات «ثالث أدورنو كتاب عىل يقوم الذي املثالية «نقد» من الكتاب هذا ينطلق
وال الحديث. محوَر والحرية التاريخ بني االنفصال يصبح أخرى ومرة .(١٩٦٣) هيجل»
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واملوضوع. الذات بني وحدة خلق يمكن وال واملجتمع. الفرد بني جاهز تناغم وجود يمكن
والعقالنية الرضورة وانتصار للذاتية املتزايد والخنوع الحرية انعدام ميدان هو التاريخ
التقدم. مسرية يف االعتقاد عىل الشمولية انتصار قىض وقد والذاتية. السعادة عىل األداتية

البداية. منذ ً خطأ كونيٍّ سياٍق يف للفرد مفهوم وضع وكان
رؤيتهم أن فبدا حذوه. وماركس هيجل وحذا الفكرة، لتلك كانط استسلم وقد
الفرد وبات واملوضوع. الذات بني مشئومة وحدة تحقيق باسم تضحية كل تربر الغائية
العالم لروح وخاضًعا تأثري، وال له سلطة ال وعمليٍّا التجريبية، الحماية وسائل من مجرًدا

العاملة. للطبقة أو

بيكيت لصامويل اللعبة» «نهاية مرسحية فإن أدورنو، يف تي لتأويل وفًقا :1-7 شكل
الصورة هذه وتُظِهر الشمولية. لإلدارة الخاضع املجتمع تقاوم ثَم ومن الذاتية تستحرض

املرسحية. من مشهًدا

من املجموعة هذه هيجل» عن دراسات و«ثالث السلبي» «الجدل أدورنو عمال يقاوم
يُنتج أنه يُْفَرتَض الذي — الهيجيل النفي» «نفي يقوِّض كيف يُظِهر فكالهما االفرتاضات.
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ويؤيد املتزايد. التشيؤ عرب األمر واقع يف االستقالَل — للحرية إيجابية أكثر محددات
املستحيل من للتقدم. تاريخي تصور إىل اإلشارة دون ذاته حد يف النفَي العمالن هذان
عىل فاشلة، فكرة ذلك إبراز محاولة فإن لذا، واملجتمع؛ الفرد بني التوترات هذه حلُّ
واملجتمع، والفرد واملوضوع، الذات بني الالهوية عىل السلبي الجدل يؤكد اآلَخر، الجانب
الالهوية؛ هذه عن اإلعالن ببساطة يمكن ال فإنه ذلك، ومع والعام. الخاص بني وكذلك
وكيفية بعينه ظرف أي يف الالهوية عن التعبري كيفية لرشح النقدي التأمل يلزم لذا،

للتشيؤ. املعنية التجربة تجنب
،١٩٦٥ عام يف قدمها التي محارضاته إحدى يف بوضوح املسألة عن أدورنو يعرب
املتناقض املجهود هي الفلسفة «إن قال: حيث السلبي»، «الجدل عمله خاللها تناول والتي
الكامل لآلَخر التَّْوُق ويعزز والسياقية.» التوفيق عرب قوله، يمكن ال ما قول يف املتمثل
العالقة هذه وتتجىلَّ الالمفاهيمي، إلدراك باستمرار املفاهيمي فيه يسعى أن يجب موقًفا
االستمرار. أستطيع «ال :(١٩٥٣) «الالمسمى» روايته يف بيكيت ورؤية أدورنو رؤية بني

وسأستمر!»
تغيريها. بإمكانية االعتقاد دون الخاطئة األوضاع رفضأنطولوجيا املقاومة تتضمن
هيجل فكر تغيري يتم لم وهكذا كذلك. وديني جمايل هو بما فلسفي هو ما فيمتزج
اللحظات بني الكيفية االختالفات أُلغيت فقد عقب: عىل رأًسا انقلب بل فحسب، بالكامل
التوق ذلك يف التأمل سوى هناك ى يتبقَّ يَُعْد فلم امُلطَلقة. فكرته عليها تنطوي التي الثالث
هذه إدراك ينكر الذي الواقع أثاره والذي الحرية، إىل تعريفه، يمكن ال الذي املحدد، غري
للمؤسسات النقد نقد يف مساحة هناك ليست التضامن. بقايا آخر كانت هنا الحرية.
السلعي الشكل عليه يغلب عالم يف التضامن إعاقة) (أو دعم عىل القادرة املنظمات أو

الثقافة. وصناعة البريوقراطي الهرمي والتسلسل
ويرصمنطق جديًدا. ميتافيزيقيٍّا شكًال يتخذ — املقاومة شأن شأنه — التضامن إن
وُروَِّضت الشيوعية، اختفِت فقد التغيري. هذا مثل عىل جوهري نحو عىل التاريخية املادية
أمًرا للتحول محِدث عامل وجود تصور الثقافة صناعة وجعلت االشرتاكية، الديمقراطية
أدورنو كتب ثَم، ومن املادية؛ عىل امليتافيزيقا بتفضيل ينادي نفسه والواقع مستحيًال.
زالت ما — اندثرت أنها يوًما بدا التي — «الفلسفة إن يقول: السلبي» «الجدل عمله يف

فاتت.» قد إدراكها لحظة ألن موجودة؛
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التجديد إىل االعتزال من

كلٍّ من السائدة األشكال عن بديًال تكون أن النقدية النظرية من األصيل املقصد كان
واحتماالت الخفية القمع مصادر عىل الضوء إلقاء هدفها وكان واملادية. امليتافيزيقا من
مدرسة َخلَصت الثانية، العاملية الحرب اندالع وعقب ذلك، مع املهملة. التحول إحداث
النظرية استيقظت لقد تالشت، قد التحرر ستحقق التي البدائل أن إىل فرانكفورت
شكًال املقاومة اتخذت سوداء.» األبقار كل فيه تبدو «الذي الهيجيل الليل يف النقدية
واملجتمع، الفرد بني الالهوية تكثيف عىل آنذاك تعتمد صارت وقد الوجودية، متزايد
وحاربت الخاطئة، األوضاع أنطولوجيا النفي واجه وقد املرجعية، النقطَة «النظام» وصار
ال أو يشء كل يريد «إنه يقول: مرة ذات بريشت كتب الحضارة. اليوتوبيا عن ملحات
فالاليشء إذن، بقوله: العالم يجيب ما دائًما التحدي، هذا عىل الرد إطار ويف يشء،

أفضل.»

للمجتمع نقدية نظرية

ملا تروق كانت حيث املتحدة، الواليات يف البداية يف شهرتها فرانكفورت مدرسة حققت
ثمانينيات يف «١٩٦٨ عام «جيل — النظرية لهذه مؤرخ أول — جاي مارتن عليه أطلق
األكاديمية الحلقات يف األطوار غريبة تُعتََرب تزال ال النقدية النظرية كانت العرشين، القرن
الجديد، اليسار انهيار مع لكن، التقدميني. املفكِّرين بني حتى ما نوًعا وشاذًة التقليدية،
والعرقية القانونية الدراسات ورشعت مهمة. فكرية مدرسة فرانكفورت مدرسة أصبحت
ومع ذلك، مع السائدة، واالفرتاضات األنماط تقيصِّ يف النقدية الجنسانية والدراسات
الهيمنة نظام عىل الشامل الهجوم بدأ العامة، الحياة ظالل من تابعة جماعات ظهور
الراسخة والقواعد الكربى الرسديات مكافحة عىل جديد تأكيد وظهر التآكل. يف املتكامل
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النقدية النظرية فبدأت املزيج، ذلك إىل الشعبية الثقافة دخلت بل الغربي، للتقليد
متزايدة أشكاًال يتخذ للتحول املحِدث غرضها وبدأ تتقوض. — تماسكها أو — للمجتمع

التعسف.
والتناقضات اإلمربيايل باالستغالل يتعلق فيما جديدة اقرتاحات تقديم يتم لم
يفسد النفي إن الحديث. املجتمع يف املقاومة وطبيعة اإلعالم ووسائل والدولة االقتصادية
ومن السلطة؛ فهم إىل يفتقرون اآلن املفكرين وماركس هيجل فَوَرثة النقدية. النظرية
لذلك العالجية الوسائل توجد القوة. ميزان اختالل مواجهة عىل القدرة إىل يفتقرون ثَم،

امُلهَمَلة. فرانكفورت مدرسة كتابات من بعٍض يف
انطالق نقطة بولوك لفريدريش (١٩٤١) الدولة» «رأسمالية مثل مقاالت تقدم
سوق عن الحديث كان إن تأمل عىل يُجِربنا ه املوجَّ لالقتصاد فتحليله اإلطار. هذا يف جيدة
ويحذر لالشرتاكية، مناسبًة بالتأميم املتعلقة القديمة املفاهيم كانت وإن مالئم غري حرة
الدولة ميول من كريشهايمر ألوتو (١٩٦٥) الثورية» واالنطالقات املقيدة «الظروف مقال
فكرة «تاريخ مثل مقاالت أما «عادية». مسألة الطارئة السلطات جعل إىل الحديثة
نويمان وفرانس ماركوزه لهربرت االجتماعي» التغيري و«نظريات االجتماعي» التغيري
أي تواجهها أن يجب التي السابقة االفرتاضات عن فتتحدَّث وفاتهما، بعد نُِرشا اللذين

للمجتمع. حقيقية نقدية نظرية
السلطة مع النقدية للنظرية املعارصة واألدبية الفلسفية الفروع تتعامل ما دائًما
حياة للنظام ويكون الرتاكم، عملية تختفي مصطنًعا. لغويٍّا أو اجتماعيٍّا بناءً باعتبارها
مثل مفاهيم يف للتضامن مشرتًكا أساًسا يجدوا أن األفراد عىل ب ويتوجَّ بذاته، مستقلة
تنفصل ثَم، ومن مؤسسية؛ أو تنظيمية مرجعية أي إىل تفتقر التي االكرتاث أو التقدير
بديًال هابرماس يورجن قدم وقد املصلحة. عن املبدأ وينفصل االستغالل عن الهيمنة

النقدية. النظرية داخل العلنية والذاتية امليتافيزيقية لالتجاهات
تميز التي املنفتحة الطبيعة يف بطبيعته متأصًال باعتباره التواصل هابرماس يرى
يواجه حني رأيه لتغيري مشارك كل واستعداد سواء، بقْدر مشارك كل وتقدير الخطاب،
املنفصلة امليتافيزيقية األخالقيات من شكًال يتطلب ال باختصار التواصل إن أفضل. بحجة
— أخرى بعبارة — أو به. الخاصة العمومية» «برجماتيته عىل ينطوي إنه التطبيق. عن
الرغبة عليه تنطوي الذي التضامن تُعزِّز بينما االستقالل، عىل التواصل أخالقيات تحافظ
الذين هؤالء أو األخالقيات، بتلك الخاصة األعراف ينكرون الذين وهؤالء التواصل. يف
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إنهم اإلقناع: يف يستخدمونها التي الوسائل يُنِكرون تعسفي، نحو عىل السلطة يمارسون
أدائي». «تناقض يف — فلسفي نحو عىل تحدثنا إذا — عاِلِقني أنفسهم يَِجدون

— ن تضمَّ ِلنقل أو — قاوم قد النقدية النظرية يف امليتافيزيقي االتجاه لكن
مارتن لهنري لالجتماعات» التنظيمية روبرت «قواعد كتاب فيجسد هابرماس. تحدي
هذا يتخذون التواصل عمليات يف املشاركون كان إن ومسألة مشابهة. مبادئ روبرت
بالتأكيد. آخر شأن الجد محمل عىل العامة االجتماعات توجيه إىل الهادف الكتاب
التواصل أخالقيات تجعل واضًحا. ليس العمومية للربجماتية التطبيقي اإلسهام إن
ذلك، ومع أدائي، تناقٍض يف الوقوع تجنَّبوا كلما أنفسهم يُهنِّئون والعقالنيني الليرباليني
ادِّعاءات تقييم يف والتجربة الحدس قيمة يقدرون السياسيني خصومهم من كثري كان
صحة، ادِّعاءات بأي اإلطالق عىل اهتمام لديهم فليس تطرًفا، األكثر اآلخرون أما الصحة،
إذن؟ فماذا أدائي: تناقض يف وقعوا ما إذا األرجح عىل سريدون األشخاص هؤالء معظم
يقدم وملموسة. مرئيًة جعلها عىل القدرة يستلزم السلطة أمام بالحقيقة النطق إن
الكتاب ذلك يشري الشأن. هذا يف مهمة خدمة (١٩٥٠) السلطوية» «الشخصية كتاب
النفسية االختالفات إىل اآلخرين الُكتاب من مجموعة مع باملشاركة أدورنو حرره الذي
املتعصبة والشخصية خاص، بوجه السامية معادي تربية بإعادة وينادي األفراد، بني
الفاشية» «مقياس مثل التجريبية األدوات وباستخدام عام. بوجه التفكري املحدودة
ويؤكدون آثارها. وينتقدون الرجعية الشخصية بنيَة الكتاب هذا مؤلفو يوضح الشهري،
ويُلُقون ومختلف. وجديد غريب هو ما لكلِّ االحتقاَر السلطوية الشخصيُة تُظِهر كيف

التسامح. تُعزِّز بسياسات وينادون للعنف، الشخصية هذه َميْل عىل الضوء
السلبي. الجدل مفهوم مبتكر عن هذا يصدر أن يف غرابة ثمة األوىل، للوهلة بالطبع،
قائم احتمال ثمة املؤسساتية. املعايري مع والتأقلم الجماهريي التعليم الكتاب هذا يهاجم
أن من الحذر يقع حينئٍذ، لكن، متالحًما، ُكالٍّ آخر موضع أي يف يُعتََرب فيما للتدخل اآلن
يف مختلفتان هما ما بقدر النوع يف مختلفتني ليستا والالسلطوية السلطوية الشخصيتني
املؤلفون ويتأرجح حقيقيٍّا. منه أكثر وهميٌّ بينهما الكيفي االختالف أن ويَظَهر الدرجة.

منفعته. وإنكار اإلصالح تبنِّي بني ما
بمعارضته أدورنو ح —رصَّ أخرى وأعماٍل — (٢٠٠٠) االجتماع» علم إىل «مدخل يف
بقيت التغيري إلحداث التحرك مسألة أن إال التقدمي. لإلصالح ودعمه املدنية للسلبية
أو الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع عىل اإلصالح أثر يتناول لم أنه كما مجردًة.
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عالقة بنقد يضطلع أن ينبغي كان أدورنو أن وفكرة الخاطئة. األوضاع أنطولوجيا
الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع إن شيئًا. األمر من يغري ال الرأسمالية ظل يف التبادل
السيايس؛ للتحرك عموًما مقبول مفهوم أي عن منفصالن يتطلَّبها التي األصيلة والسلبية
أدورنو استطاع ،(٢٠٠١) األخالقية» والفلسفة والتطبيق «النظرية محارضة يف لذلك
عميل عنرص عىل و«ينطوي بل للعملية»، الدعوة «يخالف التطبيق من جديد شكل تصور
تصبح — أبسط بعبارة — أو أداتي. استخدام أي يرفض ألنه نظًرا وذلك بداخله»؛
من ملموسة آثار ذي بيشءٍ اإلسهام إىل بحاجة ليست أنها من بالرغم تطبيًقا؛ النظرية

املجتمع. تحرير أجل
فيما النقدية النظرية شهدته الذي امليتافيزيقي للتحول الدقيق الفحص يلزم
الخاطئة. األوضاع وأنطولوجيا الشمولية لإلدارة الخاضع املجتمع مثل بتصنيفات يتعلق
الفلسفي واالعتماد باطلة باألول يتعلق فيما فرانكفورت ملدرسة التجريبية فاالدعاءات
فاعًال عنًرصا بصفتها الربوليتاريا استبعاد إن حقيقية. جعلها عىل يساعد ال األخري عىل
بني انشقاقات يف يتسبب وإنما الشمولية، لإلدارة خاضع مجتمع عنه ينتج ال ثوريٍّا
الثقافية والِقيَم االجتماعية السياسات بعض حول — الحاكمة الطبقة أو — النخبة
والجماعات العاملة الطبقة عىل للغاية مختلفة آثار األمر ولهذا املؤسسية؛ والتطورات
املال لرأس السيايس االقتصاد ماركس عليه أطلق ما بني قائًما التعارض يزال ال التابعة.

للعمالة. السيايس واالقتصاد
املجتمع مثل صورة باسم الحقيقية واملادية األيديولوجية املصالح رصاعات إغفال إن
إن ومبتكرة. هادفة بطرق األحداث تفسري عىل القدرة يعرقل الشمولية لإلدارة الخاضع
تشري للخطر. العالم تعرض أو التواصيل التفاهم سوء من أكثر هو ما عىل ينطوي األمر
كلٌّ تَحَظى ال وحني املجتمع. داخل حقيقية رصاعات وجود إىل الهادفة التضامن مفاهيم
التاريخية؛ خصوصيتهما تفقدان فإنهما بالتقدير، — الواقع يف — والهيمنة املقاومة من

أكثر. ال كلمتني مجرد فتصبحان ماديتهما، تفقدان ثم ومن
املحِدث التطبيق وحتمية الهيمنة تجربة عن يعربان يوًما والتشيؤ االغرتاب كان
لهذين نُِعيد لكي رأيي، يف الرتاخي. تربير عىل األغلب يف يعمالن باتا واآلن للتحول.
البدء األفضل من كان ولربما بينهما، التمييز املهم من أخرى، مرة أهميتهما املفهومني
العمل تقسيم عىل التغلب عىل وعينه االغرتاب الشاب ماركس َعرَّف التايل: النحو عىل

اإلنتاج. عمليات عىل البرشية السيطرة عىل التأكيد وإعادة
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الذي التمثال عىل شهري نقش إىل أصله يرجع النقدية للنظرية جديٌد اتجاٌه ظهر :1-8 شكل
املهم العالم. تفسري سوى شيئًا الفالسفة يفعل «لم لندن: يف ماركس كارل قرب شاهد يعلو

تغيريه!» هو

مراوًغا االغرتاب لكون فنظًرا أخرى. دالالت االغرتاب اتخذ العرشين، القرن يف لكن
وتمثِّل املعنى. إىل واالفتقار والفناء والخوف الذنب بمشاعر مرتبًطا صار ومعانًدا،
بها نُبتََىل التي الوجودية للمشكالت — لنقل — أو لالغرتاب، الوحيد الفعل ردَّ اليوتوبيا
التشيؤ اعتبار ينبغي النقيض، وعىل وجودنا. عليها يَنبَنِي التي األنثروبولوجية واألسس
املجتمع عمل إطار يُظِهر ال إنه االجتماعي. التحرك من املستهدف وأنه لالستبدال، قابًال
مجرد تعدو ال األداتية العقالنية إن عمله. آلية أثر يُظِهر ما بقدر املتقدم الصناعي
قبل ما تحيزات ضحايا تمكِّن أن بإمكانها الندرة؛ مع بكفاءة للتعامل رياضية تقنية
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اإلنتاج تكاليف إحدى إىل العامل اختزال بها تستطيع التي نفسها بالسهولة الرأسمالية
عنها. االستغناء يمكن موارد إىل والبرش

واملصالح الِقيَم وإنما األداتية، والعقالنية للبريوقراطية الشكيل الطابع ليس املهم إن
النظرية عىل فينبغي بها، يُوظفان التي الكيفية تحدد التي خفيًة) تكون ما غالبًا (التي
يف املطمورة املختلفة واملصالح األولويات لنَُقل، أو القصدية، الغايات يف التدقيق النقدية
للعقالنية الشكيل الطابع عىل الشديد والرتكيز حياتنا. تشكل التي واملؤسسات السياسات
ومناهجه. العلوم تأويل عىل موهنة آثار له الذي التشيؤ عن تعبري ذاته حد يف هو األداتية
الدراسة فصل خالل من البداية يف التقليديَة املاركسيَة النقديُة النظريُة واجهِت لقد
العقالنية مع التعامل يُضِعف لكن للطبيعة. املتقصية الدراسة عن للمجتمع ية املتقصِّ
لتشكيل االجتماعية املحاوالت وكل الفارق. هذا معريف شكالني منظور من األداتية
نظرية تحكم أن لكن ومهمة. مرشوعة التكنولوجية واالبتكارات العلمية للنظريات سياق
شأن فهذا والتقنيات، العلمية بالنظريات الخاصة الداخلية العمل آليات عىل معيارية
عن مثمرة نظر وجهات تقديم النقدية النظرية تستطيع رصاحًة، أكثر وبعبارة آخر،
التي النسبية لنظرية — املثال سبيل عىل — االجتماعية واالستخدامات التاريخي األصل
طبيعة عن فلسفية أحكام إصدار تحاول أن لها ينبغي ال لكن، آينشتاين. ألربت قدَّمها

حقيقتها.
معرفة عىل والقدرة التخصصية الخربة إىل الحاجة تُلِغي ال التشيؤ مكافحة إن
معايري فيه تنعدم علم سيما وال جديد، لعلم اليوتوبية الرؤى إن املرء. عنه يتحدث ما
تنتفع قد تعارضه. الذي بالتشيؤ كذلك ترتبط به، الخاصة الصحة ادعاءات من التحقق
قدَّمه الذي للتفنيد» «القابلية مفهوم عىل البناء خالل من أكرب بدرجة النقدية النظرية
حول الشديد الجدل إن .(١٩٥٩) العلمي» االكتشاف «منطق كتابه يف بوبر كارل السري
ميًال األكثر وخصومها فرانكفورت مدرسة بني العرشين القرن ستينيات خالل الوضعية
يَِميل ذلك، ومع الرائعة. النظر وجهات من عدد من وغريَها املسألة تلك تناول العلم إىل
املرتتبة العملية واآلثار املنهجية األهمية قدر من التقليل إىل عادًة النقدية النظرية مؤيدو
البحث ضوء يف للمراجعة وقابلة مؤقتة أنها عىل العلمية الصحة ادِّعاءات إىل النظر عىل

النقدي. املرشوع مع تماًما يتناسب — الواقع يف — املوقف هذا مثل املستقبيل.
تماًما. تتغري سوف صحتها ادعاءات من التحقق ومعايري العلمية األُُطر أن املؤكد من
الثورات «بنية الكالسيكي مؤلفه يف كون توماس أْلَمح مفاهيمية». «تحوالت ستحدث بل
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ملواجهة نتيجًة ستحدث املفاهيمية التحوالت هذه أن إىل — ذلك مع — (١٩٦٢) العلمية»
وليس الكافية، بالدرجة عالجها القديمة العلمية املناهج تستطيع ال جديدة مشكالت
يوتوبية رؤية إىل تستند التي للعلم، املجردة اإلدانة من نوع يف الفالسفة النخراط نتيجًة

واضحة. غري
نبذ دون فِمن تقدمه، يشء الواضحة اليوتوبية املناهج لدى يكون قد النقيض، عىل
بلوخ إرنست كتاب يقدم مفاهيمها، تطبيق صالحية تحديد عرب وإنما الطبيعية، العلوم
إعادة عىل تقوم للطبيعة مبتكرة كونية رؤية (١٩٤٩) األرسطي» واليسار سينا «ابن
اإلمكانية عن املهملة أرسطو مفاهيم عىل الضوء الكتاب هذا فبإلقاء أرسطو. فكر تأويل
الحي الطابع ملقارنة رشد وابن سينا ابن وتوظيف العالم، هذا لفهم الالزمة والديناميكية
للنظام رؤية أنتج املطبوعة)، (الطبيعة التجريبية بصورها الطابعة) (الطبيعة للطبيعة
عىل الحفاظ وحركة الحديث البيئة لعلم عميقة أهمية ذات تكون أن لها كان التي البيئي

البيئة.
بالتحديد (وهذا التجريبية، مكوناتها يف تُختََزل أن يمكن ال الطبيعة أن بلوخ يرى
إىل بالنسبة الحياة استمرارية عنارص أحد وأنها الرأسمالية)، العقالنية تفرتضه ما
الكوني العنرص لكن بمكانتها، تحتفظ التقليدي النمط ذات العلمية العقالنية إن البرش.
وتربز تحقيقه، األداتية العقالنية تستطيع ملا حدوًدا يضع الطبيعة عليه تنطوي الذي
إدراك إن والحماية. للرعاية هدًفا البيئي النظام فيصبح لتوظيفها. األخالقية األولويات
وراء تختبئ والتي — عليها تنطوي التي الحياة عىل البقاء سمة أو الطبيعة، ذات
مغًزى ذي مفهوم وأي األصيلة للراديكالية األسايس املتطلب هو — املوضوعية مظاهرها
مشكالته عن النظر بغض — املادية يف التأميل بلوخ تقيص ينطوي ذلك، ومع لليوتوبيا.
البيئية لالفرتاضات إيجابية مفاهيمية استجابًة يمثِّل فنَْقُده اجتماعية: دالالت عىل —

رة. املدمِّ اآلثار هذه مثل لها كان التي القائمة
وجود يلزم الواقع. عن أنثروبولوجيٍّا انفصاًال يتطلب بالنقد االضطالع يكن لم
مجردة تكون القواعد هذه أن إال بعينه، موضوع بأي يتعلق فيما البدائل لتقييم قواعد
متأصل عنرص السلطة إن تطبيقها. عىل والقدرة التضارب الدائمة باملصالح تُربَط لم لو
إن بل لإلرادة، تعسفية حتمية هي وال اصطناعي بكيان ليست وهي الحديث. املجتمع يف
الحرية وتصبح تجاهه، السيايس الفعل ورد املجتمع طابع تحدد ومحدداتها وساطتها

الرضورة. يف متبرصة رؤية — مجدًدا —
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إىل «مداخل الكالسيكيني مقاَليْه يف املسائل هذه إىل ضمنًا نويمان فرانس يشري
إىل بالنسبة املشكلة أن فيذكر الحرية»، و«مفهوم (١٩٥٠) السياسية» السلطة دراسة
العقالني، بتوظيفها تتعلق ما بقدر السياسية السلطة تقليص ليست الحديث املجتمع
يبدأ تتشيأ، أن من التشيؤ نظرية إنقاذ املمكن من يصبح الفارق هذا بتوضيح فقط
إليها تضم أن النظرية عىل يتعني هذا، يتحقق لكي ولكن الحرية، تجاه التزامه من النقد
يمكنها السلطة، من كبري بقدر االحتفاظ املؤسسات تستطيع ومثلما السلطة، مسألة
خيارات ستقدِّم املتنافسة املؤسسية والرؤى منها. ا جدٍّ قليل بقدر إال تَحتَِفظ أالَّ كذلك
العقالنية األشكال بني للتمييز املعايريرضورية إن النوعي. املستوى عىل مختلفة سياسات
تقدم أن ينبغي للمجتمع أصيلة نقدية نظرية وأي والسياسة. السلطة من والالعقالنية

املعايري. هذه مثل

السيايسللتنوير الجانب

ودعم املؤسسية للسلطة التعسفية املمارسة تقليص عىل التنوير وتطبيق نظرية ركزت
املوضوعات من املجموعة هذه وإنما العظيم» «الرفض ليس الفردية. وتعزيز التعددية
هو هذا وكان املايض، يف العظيمة التقدمية الحركات شكَّلِت التي هي والسياسية األخالقية
تحرير وحركة املدنية، الحقوق وحركة االشرتاكية، العمالية بالحركة يتعلق فيما الحال
ديمقراطيًة االتجاهات وأشد الرشقية، أوروبا يف للشيوعية املناهضة واالنتفاضات املرأة،
والداللة السابق. يف مستعمًرا كان الذي العالم ويف العاملية الديانات يف باملساواة ومناداًة
مراجعة تحول إلحداث يسعى الذي النقدية النظرية غرض إنعاش يستدعي واضحة:

التنوير. إلرث األصلية السلبية رؤيتها
يف لالنطالق نقطة األملاني» «الشعب (١٩٣٣) بنجامني فالرت كتاب يمثِّل وربما
هذه يَُخطَّ لم السنني. مدار عىل بنجامني جمعها خطابات من يتشكَّل فهو اإلطار. هذا
هؤالء كان لقد زمالؤهم. أو أقاربهم أو أصدقاؤهم وإنما أشخاصمشهورون، الخطابات
هذا املقرب، جوته صديق أو كانط أخو مثل التنوير ُمثُل ألهمتْهم عاديني أشخاًصا
املفكرين حلقة التنوير فكر مدى تجاوز فقد السائدة. الرؤية يتحدَّى الصغري الكتاب
أكثر عامًلا يريدون الذين هؤالء عن الثقافية ومخاِوفه السياسية ِقيَمه وتعربِّ الضيقة،

وتحرًرا. احرتاًما
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التنوير تأويل رضورة يف باالعتقاد كبريًا ً خطأ فرانكفورت مدرسة أخطأْت وقد
النظري الجانبني عن بمعزٍل أو منترص أنه عىل — العلمية عقالنيته باألحرى، أو —
فبدءًا كذلك، يزال وال دفاعي، موقف يف دائًما التنوير فكر كان لقد لخصومه. والتطبيقي
كلوكس كو حركة إىل عرش التاسع القرن بدايات يف ظهرْت التي أدري» «ال حركة من
يف املتحدة الواليات عانت هذا، وقتنا يف الشاي» «حزب وحركة أوًال» «أمريكا ولجنة كالن
وبمجرد سياستها. يف العظمة» «جنون نزعة هوفستاتر ريتشارد عليه أطلق مما الواقع
اإلنسان حقوق إن مربًرا. التقييم هذا تجد العاملية األحداث بعض عىل خاطفة نظرة
األقل عىل أو — الحصار تحت جميعها تقع العلم) وحتى (بل العاملية وامُلثل والتسامح
السلطوية. والرجعية املحلية الثقافية والعصبية الديني التطرف قوى ِقبَل من — تُحاَرب
ودعم االستياء تولد العرصية أن (١٩٣٥) عرصنا» «تراث بلوخ إرنست عمل يزعم
آثارها. بسبب مهددة أنها تَشُعر التي الحديثة قبل ما الجماعات ِقبل من الرجعية القيم
االجتماعية املجاالت من مجموعة يف القائمة التناقضات يتقىصَّ للفاشية، بلوخ تحليل يف
فعىل جديًدا، طابًعا اتخذت حيث تَِليها التي إىل زمنية فرتة من انتقلت التي املختلفة
تظهر بعينها، طبقية مصالح بني رصاعات من الرأسمايل املجتمع تشكَّل إذا املثال، سبيل
بالتحيز يتعلق فيما تزامنية) ال فإنها ثَم (ومن الرأسمالية قبل ما مشكالت كذلك فيه
السبب وهذا َسَلًفا، عة متوقَّ غري حلوًال تتطلب التي القيادة حتى أو العرقي أو الجنيس
تُخِربنا أن الرؤية هذه عىل يجب وما دائًما. محدد غري املستقبل يجعل بأن كفيل وحَده
إىل الوصول بإمكانهم يزال ال للعرصية واأليديولوجيني السياسيني الخصوم أن هو به

السلطة.
َمن أول برلني أشعيا السري كان ما أغفلت للتنوير، فرانكفورت مدرسة بإدانة
يوهان مثل التنوير مناهضة حركة رموز أبرز إن التنوير. مناهضة مصطلح عليه أطلق
أنهم اتضح وقد الليرباليني. خصومهم من أقل فكرية قدرات ذوي كانوا هامان جورج
اليوم. القراءة تستحق ال أعمالهم جعلت لدرجة ومتعصبون األفق وضيقو سلطويون
النهاية يف للتنوير فرانكفورت مدرسة قدمتْه الذي النقد أثبت أمرهم، وبنسيان ذلك، مع

مجردة. وبمرجعية السياق عن بمعِزٍل الظاهرة عىل ُحِكم فقد مشوه. أنه
التنوير. عرص إىل الديمقراطية واالشرتاكية الليربايل الجمهوري النظام أصول ترجع
مؤسسات ِقبل ِمن التعسفية السلطة ممارسة يحاربون َمن مقدمة يف التنوير أتباع وكان
هجومهم خالل من املدني املجتمع تحول يف ساهموا قد كذلك أنهم إال للمساءلة. تخضع ال

107



النقدية النظرية

الغرباء وكراهية والخرافة واألمية الديني والتعصب القسوة من األساسية األشكال عىل
ثالث وثمة التنوير، إلرث والسياسية االجتماعية األهمية تزيد وهكذا املهذب، غري والسلوك

تأملها: النقدية النظرية عىل يجب أساسية سياسية نقاط

تميل للسلطوية. املناهضة الحركات مع اختياري تجاذب عن التنوير ُمثل تكشف (١)
الحدس، عىل والعقل األفق، وضيق التعصب عىل األممية تفضيل إىل اليسارية الحركات
اليمينية الحركات تتبنَّى أن إذن املنطقي ومن التسلط. عىل والحرية التقليد، عىل والتشكك
مجرد التنوير جدل فإن ثم ومن البداية؛ منذ متعارضتان فالحركتان التنوير، مناهضة

خيال.
حتًما التحيز ضحايا إليها ويُشري ل. متأصِّ نقدي طابع ذات التنوير أعراف كانت (٢)
من ِحلٍّ يف تقليد أو عادة توجد ال ذلك، عىل وعالوة إصالحي. بفعل ينادون عندما
التي الشخصية التحيزات بالتنوير املرتبطة العمومية األعراف تكافح الدقيق. الفحص

البارزين. ممثليه من كثري يتبنَّاها كان
العضوي واملجتمع التكاملية القومية وترفض التعددية. التنوير مبادئ تدعم (٣)
تظل طاملا فقط واالستقالل. والتجريب التسامح أهمية عىل تؤكد أنها كما واضًحا. رفًضا

للذاتية. وعملية حرة ممارسة عن الحديث يمكن فاعلة، الليربالية القانون سيادة

ذلك آثار وكانت النقاط، هذه من أيٍّا فرانكفورت ملدرسة الداخلية الحلقة تقدر لم
أن فرانكفورت مدرسة وترى الثقافة، وصناعة الجماهريي للتعليم تناولها يف واضحة
تُعاَمل ال الفنية األعمال دامِت ما الذاتية وتقوِّض الجمالية التجربة ط تنمِّ الثقافة صناعة
إىل األرباح بزيادة الثقافة صناعة َهَوس خالل ومن األخرى، السلع عن مختلًفا تعامًال
الحتمية الخسارة تقع مشرتك، قاسم ألقل املستمر التقليص خالل من األقىص الحد
بالرضورة تتضاءل ثم، ومن النظام؛ مع تدمجه الفني العمل شهرة إن الفكرية. للمعايري
التعقيد البالغة األعمال ووحدها تحرري. بديل إبراز عىل وقدرته النقدية العمل طبيعة
املكبوتة الذاتية والتجارب اليوتوبية الصور تلك الذاكرة يف تُِثري أن ثَم من يمكنها والرقي

املدمرة. الجماهريي املجتمع دوافع مقاومة عىل القادرة
وابتكاراتها الجمالية فإبداعاتها الثقافة، صناعة يف كاسد يشءٌ يوجد ال ذلك، ومع
لكل متعددة، جماهري بتكوين التعددية عززت ولطاملا مذهلة، تزال وال كانت التقنية
أن إال والتشيؤ. القائم الوضع تتحدَّى أعمالها من وكثري الخاصة. ومعايريه هدفه منهم
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بنحو يكافح أن يحب األصيل الفن أن عىل التأكيد إن الواقع. يف املشكلة ليست هذه
عباءة يف متنكر الندوات قاعات إىل حنني إال هو ما الخاطئة األوضاع أنطولوجيا ما

الراديكالية.
املنقذ بمنزلة كأنه يبدو فنفيها للسخرية: نفسها النقدية النظرية تُعرِّض وبهذا
املضطهد تبني مع التعامل عن أو يتخذه أن للتحرر ينبغي الذي الشكل تحديد عن العاجز
إلخضاع مستعدون السلبي الجدل أتباع أن يوًما يبُد لم الخصوص، وجه وعىل لالضطهاد.
الثقافة ُوظَِّفت لطاملا املقاومة. يشكل ملا تماًما التعسفية رؤيتهم سوى للنقاش يشء أي
دارك «جان مرسحيته يف بريشت كتب الضعيف. وخضوع القوي سيطرة عىل الحفاظ يف
لكن يحكمون.» َمن أفكار هي الحاكمة األفكار «إن يقول: (١٩٢٩) املسالخ» قديسة
مرجعية أي من األفكار تلك مقاومة تُجرِّد فإنها املجردة، فرانكفورت مدرسة باهتمامات

مادية.
تُدين قد ُمعرَّفة. وغري محددة غري الثقافية اآللة داخل األيديولوجية الرصاعات تظل
فكرة وتنبذ القواعد وتتجاهل التعقيد، اليسار ِقبَل من املتطرفة الشعبية االتجاهات
له. نفسها هي تتعرض الذي االضطهاد يف متواطئًة يعتربها بنحو الكالسيكية األعمال
بها ع تطوِّ التي الطريقة عىل تركيزها تقليل من النقدية النظرية تستفيد ربما لكن
عىل بعُد مطروقٍة غريَ تََزْل لم التي قدرتها عىل تركيزها وزيادة الفنَّ الثقافة صناعة

تقدمي. سيايس وعي تشكيل
تحطيم يف فاي تينا الكوميدية واملمثلة اليف» نايت «ساترداي برنامج ساَهَم لقد
ماكني جون للسيناتور السمعة السيئ الرتشيح — بالني سارة أالسكا والية حاكمة
يف — ماكني فوز حالة يف الجمهورية رئيس نائب ملنصب ٢٠٠٨ عام يف والجمهوريني
أفضل أن إال اإلعالم. وسائل اليمني ديماجوجيو وظف بالطبع، األقل. عىل الحملة تلك
النقدية النظرية فالسفة أحد وصفه ما هو عليه الثقافة صناعة تصور يمكن نحو
غري مقاِتِلني بني باستمرار املعارك عليها تدور عليها»، متناَزع «منطقة ب كلنر دوجالس
صناعة تُعتََرب — أخرى بعبارة — أو مختلفة. أيديولوجية وِقيَم رًؤى ذوي متكافئني

السلعي. اإلنتاج ينتقد نفسه أنه يثبت أن يمكن الذي السلع إنتاج من فرًعا الثقافة
استنساخه عرص يف الفني «العمل يف املوضوعات هذه بنجامني فالرت تناول
وتجربة الحداثة قبل ما تجربة بني الشهري املقال هذا يقارن .(١٩٣٥) التكنولوجي»
تلك — الحداثة قبل ما عرص يف لوحة مشاهدة تجربة إن بالرسم. يتعلق فيما الحداثة
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العمل يجد فالرائي «هالة»: ب مغمورة تكون — ديني سياق يف تقع التي التجربة
يف راسخ وأساسه إنتاجه، يف املستخدمة التقنيات يتجاوز حيٍّا ورمًزا وأصيًال فريًدا
لبيكاسو لوحة تخيل — العمل استنساخ عىل التكنولوجية القدرة أما ملحوظ. تقليد
وتَفرُّده هالته من فتجرده — جامعي طالب غرفة حائط يزين ملصق إىل تحولت وقد
وجاذبية االغرتاب مشاعر يزيد أن يمكن الهالة فقدان ثابت. تقليد عىل وارتكازه وأصالته
يمكن الهالة هذه تآكل لكن وهمي. انتماء حس توفري إىل الهادفة الرجعية الحركات
للعقل.» الشديد «الحضور بنجامني عليه يطلق ما أو النقدي للتأمل العمل يُتيح أن كذلك
يف العاطفي للتطويع الجمهور يستسلم أن إما احتماالن: هنا يَظَهر ثَم، ومن
لدعم النقدي التأمل يوظف أن وإما اختباره، يمكن يَُعد لم ما الختبار زائفة محاولة
األساس يف الثقافة صناعة ناقدو ينكر ما فكثريًا ذلك، مع والسيايس. الوجودي الوعي
انفصال وتربير الذاتية بتطويع إنذار أنه عىل الهالة فقدان يُدرك ما عادًة االختيار: هذا

الجمهور. من األوسع القاعدة واهتمامات أذواق عن الفن
وعالم البديلة اإلعالم وسائل تقدم دائًما. متعارَضني ليسا والتأمل التسلية إن
سمات إحدى بالرضورة املباَلغة تكون ال كذلك التقدمية، للقوى جديدة خيارات اإلنرتنت
الصحافة — كبريًا إجالًال يُِجلُّه أدورنو كاَن الذي — كراوس كارل هاَجَم الفنية. الرباعة
إال اليوم، توجد ما نادًرا لغوية وبراعة ساخرة بعدوانية وقته يف التقليديني واملفكِّرين
واضحة؛ تركيز بؤرة له كان زمنه به وصم الذي الخيال» «فشل عىل كراوس هجوم أن
العملية اآلثار تصور عن عاجزًة كانت التي الثقافية الشخصيات أبرز إىل ًها موجَّ كان إذ

لكلماتهم.
— بالغ حدٍّ إىل للجدل مثرية كانت وإن — تجريبية رواية مماثلة اهتمامات تشغل
يتناول الذي العمل، ذلك يوظف بيكر، نيكلسون للكاتب (٢٠٠٨) إنساني» «دخان مثل
االقتباسات من مئات الجماعية، اإلبادة جريمة ووالدة العامليتني الحربني بني ما فرتة
السيايس، للعنف املروعة الديناميكيات تحلل تشكيلة يف القارئ ينظمها لكي والحكايات
صوابهم، إىل الضمائر ذوي من منسيني ونساءً رجاًال وترد األسطورية، بالرموز وتستخف
من لكن العمل، هذا مؤلف استنتاجات مع تختلف أن املحتمل من السلمية. سمو وتبلور
التي األخالقية الدوافع أو يوظفه، الذي للتاريخ النقدي املنظور تتجاهل أن املستحيل
الثقافة صناعة وخارج داخل من املشهورين املفكرين من كاٍف عدد وثمة عمله. تلهم
من ذلك يكون ما وغالبًا التيار، ضد التاريخ ودفع جديدة تشكيالت إنتاج يف منخرطون

سيايس. غرض أجل
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تحول إحداث دافع

يُسِهم قد التخصصات متعدد مرشوًعا تكون أن النقدية النظرية من األصيل الهدف كان
عىل الضوء ممثِّلوها أْلَقى وقد الفريدة، التخصصية وخربته بمهارته شخص كل فيه
تصوروا لقد والتحرر، والثقافة النفس، وعلم واملجتمع والسياسة، الفلسفة بني العالقة
ومفرسو بل اإلنسانية، والعلوم االجتماعية، العلوم بها تنظر التي الطريقة وا وغريَّ الكل

العالم. إىل الطبيعية العلوم
أطالل إىل ونظروا الزمن، عفاها مفاهيم عىل الشك بظالل فرانكفورت مدرسة ألَقْت
بأن وطاَلبوا امُلهيِمنة، الثقافية القوى قمعتْه أو تجاهلتْه وما املفقودة واآلمال الثقافة،
إىل أشاروا وكذلك الجديدة. والقيود الطارئة لألحداث التحرُّر بُمثُل امللتَِزمون يستجيب
بالحفاظ جدير عظيم إرث إنه والتطبيق. النظرية بني للعالقة جديد فهم إىل الحاجة
تلك. أو النبوءة لهذه أو ذاك أو الرأي لهذا أعمى والء أيِّ دون ذلك كان وإْن عليه،
وحدثْت اتساًعا العالم ازداد فقد تواجهها؛ أن النقدية النظرية عىل جديدة أحوال ثمة
ربما — الحديث وأصبح الهويات، وتعدَّدِت القديمة، الحضارات مع جديدة مواجهات

ممِكنًا. عامليني ثقافية ومنظومة اقتصاد عن — األوىل للمرة
النظرية تصبح أن أَمَل االجتماعي، البحث معهد رئاسة هوركهايمر ماكس توىل حني
لجمهور يُقدَّم آَخر أكاديميٍّا تخصًصا كونها من بدًال عامة فلسفة بآخر أو بنحو النقدية
التوقف النقدية النظرية منظِّري عىل يتعني الهدف، يزال ال ذلك كان فإذا الُخَرباء. من
للثقافة الجانب األحادي التحليل ونبذ الرضيبي اإلقرار نموذج أسلوب استخدام عن
عىل بطبيعته يرض — الوضوح أو — الشهرة بأن القائل االفرتاض عىل بناءً الجماهريية

العمل. براديكالية ما نحو
وتقديم العامة املشكالت بتقيصِّ فقط ممكن أمر راديكالية عامة فلسفة تعزيز إن
تساير طويًال النقدية النظرية ظلت ولقد الفردية. املجتمع بها يُقزِّم التي للطرق بدائل
واملناهج األهداف أن إال السلطة.» تحميها التي «االستبطانية مان توماس عليه أطلق ما
واالقتصادية االجتماعية القوى توازن اختالالت عىل الضوء إللقاء رضورية الجديدة

التدخل. فرص عىل الرتكيز مع والسياسية
تَِميل ما عادًة التي واملصالح الِقيَم توضيح عىل املرشوع هذا مثل يعتمد
العاديون األشخاص يستطيع بحيث إخفائها، إىل القائمة واملؤسسات األيديولوجيات
النقطة هذه ميلز رايت يس أوضح وقد املناسب. بالنحو لها واالستجابة عليها الحكم
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الذي — الكالسيكي العمل ذلك يف .(١٩٦٠) السوسيولوجي» «الخيال عمله يف بالضبط
واملفكرين األكاديميني الشهري الراديكايل املفكر ذلك طالب — النقدية بالنظرية بقوة تأثَّر
املحارم زنا بالفعل النساء حوَّلت وقد عامة». قضايا إىل الخاصة «املشكالت بتحويل
من سواء جنسيٍّا الشواذ ودافع عامة، مشكالت إىل خاصة مشكالت من الزوجي والعنف
امللونون يزال وال الكراهية»، بدافع «الجرائم ضد ترشيع إىل الحاجة عن النساء أو الرجال
لجعل — قائمة تزال وال — تُحىص ال أخرى محاوالت وثمة املؤسسية، العرقية ْون يتحدَّ

الضعفاء. أمام للمساءلة قابًال األقوياء يُِديرها التي املؤسسات من الضخم العدد
الراديكالية االجتماعية الحركات تزال وال العالم. من الفعل عىل القدرة تختِف لم
أجل من سباق ثمة واملستمرة. العميقة االختالفات بفعل منقسمة أنها إال قائمة؛
االقتصاد يف لالنخراط املنظمة املصالح ملجموعات حوافز وتوجد والشهرة. والوالء املوارد
أجزائه. مجموع من أقلَّ اليسار كل يصبح بحيث املنفصلة، الصفقات عىل القائم األخالقي
ومبادئ تصنيفات تقديم خالل من املصالح تنسيق يف اإلسهام النقدية النظرية وتستطيع

كذلك. أخرى مهامَّ لها أن كما جديدة،
االشرتاكية وتحتاج الهوية، تحدي األممية وتواجه مكتملة، غري الديمقراطية تزال ال
الثقايف املايض إرث يُسرتدَّ لم التحقق. انتظار يف الطبقية امُلثُل تزال وال جديد، تعريف إىل
تتطلب التعلم عىل الجماهري قدرة تزال وال للغاية، محدودة بالعالم خربتنا تزال وال بعُد،
من جديدة أشكال هناك تزال ال وربما لها، تدريسها يتعنيَّ التي باألشياء تتعلَّق معايري
املسائل هذه وربط التاريخ. عرب تُنثَر راحت التي املنسية اليوتوبية للشذرات الخالص
مساحة دائًما هناك امُلحررة، األعراف تلهمها التخصصات متعددة رؤيًة يتطلب مًعا

شابه. وما والحرية كالعدالة التنظيمية امُلثُل ملناقشة
الوجود بنية مع تتعامل التي األنطولوجية التصنيفات عىل ينطبق نفسه والحال
ما مسايرة من أفضل بها القيام النقدية النظرية منظِّري عىل أشياء هناك لكن ومعناه.
ماهية تحديد األفضل فِمن عنه. التعبري يمكن ال ا عمَّ التعبري محاولة وهي هوًسا، أصبح
التي املكبوتة واألشياء للعالج، القابلة امُلؤلِمة واألشياء الواِضحة، غري املعروفة األشياء
إلحداث يهدف األوجه متعدد بمرشوع العالم بمواجهة فقط الناس. تمكني عىل تعمل
تقوم التي امُلثل وقوة تفردها عىل التأكيد إعادة النقدية النظرية تستطيع فيه، تحول

والحرية. واملقاومة التضامن يف واملتمثلة عليها
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