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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسعيًا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسانية؛ وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:
ً
أول :الوعي باملفاهيم وأهميّتها يف تشكيل وتنمية املعارف
والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل معها
كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكريّة املختلفة.

ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غال ًبا ما ت ُستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
منها .ال سيام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتع َّرض لها املجتمعات
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
العربية واإلسالمية،
ً
راب ًعا :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكرية بعملٍ
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
موسوعي
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا
املرشوع ،فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار
األكادمييني والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***

تقارب هذه الدراسة للباحثة التونسية ثريا بن مسم ّية ما ُعر َِف بـ
"مدرسة فرانكفورت" التي شكّلت عالم ًة فارق ًة يف نقد الحداثة وتفكيك
أبنيتها الفلسفية والفكرية عىل امتداد مساحة واسعة من القرن املنرصم.
عىل مدى خمسة فصول تناولت الباحثة الظروف التي أدّت إىل
والدة مدرسة فرانكفورت يف أملانيا ،وأثرها يف املدارس والتيارات الفلسفية
األخرى؛ كام قدّ مت قراءة نقدية ملسار هذه املدرسة ،وب ّينت أهم وأبرز
املعاثر التي واجهتها سواء عىل صعيد املفاهيم ،أو عىل مستوى االنهيارات
واالنشقاقات التي تع َّرضت لها.
والحمد للّه رب العاملني

مدخل
الكتابة أو الخوض يف السرية التاريخيّة والفكريّة لـ «مدرسة
فرانكفورت» أو«النظريّة النقديّة» ،يع ّد مغامر ًة فلسفيّ ًة ونظريّ ًة
بالدرجة األوىل ،وذلك راجع إىل ع ّدة أسباب منها:

التّطورات العديدة واملتج ّددة التي شهدها تاريخ هذه املدرسة؛
إىل درجة أنّنا ال ميكن أن نبحث فيها من دون مالحظة مراحل
الخاصة،
لكل مرحلة آليّاتها ومناهجها ومضامينها
تط ّورها .ذلك بأ ّن ّ
ّ
عىل ال َّرغْمِ من ترابطها مع املراحل التي تسبقها أو تليها.
ختَلِ َف ُة واملتن ّوعة التي أسهمت يف
الجذور واألصول الْ ِف ْك ِريَّة الْ ُم ْ
تأسيسها.
تع ّدد انتامءات املدرسة ومناهجها ،فمنها ما ينتمي إليها

أكادمييًّا ،ومنها ما يتقاطع معها يف الرؤى واملسار ..ومنها من كان
ناق ًدا عني ًدا ملبادئها ومنطلقاتها وغاياتها.

الخليط الالَّ متجانس من االختصاصات العلم ّية واالهتاممات
ملؤسيس مدرسة فرانكفورت يؤكّد عىل الطابع الجامعي
الفلسفيّة
ّ
سيتبي معنا-
للمدرسة ويضيف املزيد من اإلشكاليات .فهي -كام
َّ
ٍ
فردي أو فلسفة أحاديّة .لذا تستلزم
لجهد
ال تدين يف وجودها
ٍّ
الكتابة عن هذا الت ّيار الواسع وامل ّعقد اعتامد منهج التغطية الشاملة
وبلحاظ الجوانب التاريخ ّية والفكريّة والفلسف ّية[[[.

[[[ عيل عبود املحمداوي ،اسامعيل مهنانه :مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة -جدل التحرر والتواصل
واإلعرتاف ،مجموعة مؤلفني ،ابن نديم للنرش والتوزيع ،دار الروافد الثقافية ،نارشون ص-20-
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كل هذه االعتبارات وغريها تجعل البحث يف مدرسة فرانكفورت
ّ

مؤسسيها وتفاصيل نشأتها
أم ًرا شاقًّا ،ويتطلّب الغوص يف أفكار ّ
فضالً عن الدوافع الْ ِف ْك ِريَّة والسياسيّة والسوسيولوجيّة التي ساهمت

يف ظهورها.

لكن من املفيد إحاطة القارئ العزيز إىل أ ّن من أه ّم املرتكزات

املعرِف ّية التي انبنت عليها تجربة مدرسة فرانكفورت والتي ستيضء
عليها دراستنا تكمن يف النقاط التالية:

الفلسفي
أوالً :تعترب مدرسة فرانكفورت النقديّة ،مبرشوعها
ّ
النقدي ،من أبرز املدارس التي تك َّرست جهود أعضائها من
ّ
يب الحديث؛
الفالسفة وعلامء االجتامع عىل نقد املجتمع الغر ّ
بقصد كشف تناقضاته ،وجعل التغيري ِ
ج ِت َم ِع ِّي هدفًا لها ،والنقد
ال ْ
جا لها.
ّ
الجذري منه ً

ثان ًيا :أبانت مدرسة فرانكفورت -يف جيلها األ ّول -عن مظاهر

االستغالل واالغرتاب والتشيّؤ التي أفرزها مرشوع التنوير نتيجة

هيمنة العقالنيّة األداتيّة.

ثالثًا :لقد أكّدت مدرسة فرانكفورت أ ّن مرشوع التنوير قد عجز

عن تحقيق األهداف واملبادئ التي ُوجد من أجلها ،ومل يعد متامه ًيا
مع فكرة التق ّدم كام ر ّوج له املدافعون عنه.

راب ًعا :لقد هاجمت مدرسة فرانكفورت الفلسفات النسقيّة؛ ألنّها
اكرتاث بواقع اإلنسان ِ
ٍ
ج ِت َم ِع ِّي.
قامت عىل التنظري العقيل دون
ال ْ
وانطالقًا من ابتعاد الفلسفة عن وظيفتها دافع ر ّواد مدرسة فرانكفورت

مدخل

عن رضورة إعادة االعتبار لهذا ال ّدور من خالل املطالبة برضورة
ربط الفلسفة بالحياة ِ
ج ِت َم ِعيِّة؛ لتصبح فلسف ًة اجتامعيّ ًة ت ُعنى
ال ْ

بالحياة ِ
ج ِت َم ِعيِّة لألفراد ،أي ربط ال َّنظَ ِريَّة باملامرسة.
ال ْ

خامسا :أكّدت مدرسة فرانكفورت عىل تهافت النزعة الوضع ّية
ً

جا للعلم ّية ،وتجعل من
التي تجعل من العلوم الطبيعية منوذ ً
العلم والتقنية األداتني الكفيلتني مبفردهام عىل إحداث التغيري

االجتامعي ،وخلق سعادة اإلنسان ،متجاهلني دور الفلسفة والعلوم
ِ
خاص ًة إذا ت ّم االرتباط بينهام.
ج ِت َم ِع ِّية يف تحقيق هذه امله ّمة،
ّ
ال ْ
سادسا :كام ب ّينت مدرسة فرانكفورت يف حديثها عن صناعة
ً
الثقافة يف املؤلّف املشرتك «جدل ّية التنوير» أ ّن الثقافة مبختلف
خاصة ما تعلّق منها بالفنون املختلفة والجوانب اإلعالم ّية
مظاهرها
ّ

واالتّصال ّية ،ووسائل اإلعالم املختلفة؛ كالسينام والتليفزيون
ٍ
أدوات
واإلذاعة تح ّولت يف املجتمعات الغربية املعارصة إىل
للسيطرة تُ ارس بواسطتها األنظمة السياس ّية يف املجتمعات
خاص ًة منها
الرأسامل ّية ضغطًا النتهاك حريّة األفراد بجميع صورها
ّ
حريّة التعبري ،بل صارت هذه الوسائل تعمل عىل املحافظة عىل

بكل
سريورة هذا النظام الرأساميل ،وبهذا الشكل تكون الثقافة ّ

مظاهرها قد أبعدت عن دورها األساس يف نرش الوعي السيايس
واالجتامعي لألفراد ،والكشف عن زيف األنظمة السياس ّية

واالقتصاديّة بفقدانها للقدرة النقديّة.

بالطبع مل ِ
يأت املرشوع العلمي الذي ق ّدمته هذه املدرسة من
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فراغ ،فلقد تضافرت جملة من العوامل املوضوعيّة والذاتيّة التي

مستهل القرن العرشين.
ّ
حكمت تط ّورات الفكر الغريب يف

فلقد تواكبت وقائع ماديّة بعينها عىل التأثري يف مرشوع هذه
املدرسة ،منها اندالع الحرب العامل ّية األوىل ،وقيام الثورة البولشف ّية،

وإخفاق الثورة يف أملانيا ،وعدم نجاح الحركات االشرتاك ّية
الراديكال ّية يف أوروبا الغربية ،وظهور الستالين ّية يف االتحاد
السوفيايت ،والنظم الفاش ّية والنازيّة يف إيطاليا وأملانيا ،وهيمنة النظم

خاصة بعد
الرأساملية وتعزيز سيطرتها االقتصادية واأليديولوج ّية،
ّ

خروجها من األزمة االقتصادية الطاحنة التي م ّرت بها يف ثالثينيات

القرن العرشين[[[ .وممّ ضاعف من ذلك التفسريات األورثوذكسية
ظل تعاظم الستالينية ،وبزوغ فكرة (دولة
للم ْر ِك ِس َّية التي طرحت يف ّ
َ
الرفاهية) يف الغرب .وما من ّ
شك فإ ّن هذه الوقائع واالسرتاتيجيات

قدي هو تفكري أزمة،
ال َّنظَ ِريَّة تؤكّد أنّ« :تفكري مدرسة فرانكفورت ال ّن ّ
بحسب املعنى املوضوعي للكلمة ،ويف الوقت نفسه ،تفكري ض ّد
القطيعة والعقائديّة باملعنى الكانطي.

من هنا وجدت هذه املدرسة نفسها تضطلع مبه ّم ٍة رئيس ّي ٍة،
هي ال ّرغبة يف صوغ أساس لنظريّة ومامرسة أكرث قدرة وفاعل ّية

عىل تفسري الظروف التاريخ ّية املستج ّدة والتعامل معها ،بواسطة
مامرسة منط من النقد السلبي ،يتجاوز أفكار كانط التي ساهمت
يف تأسيس العقالن ّية الحديثة ،وأفكار ال َْم ْر ِك ِس َّية األورثوذكسية التي
[[[  -محمد حافظ دياب :من مقدمته لكتاب توم بوتومور -مدرسة فرانكفورت ،ترجمة :سعد
هجرس ،دار نويا ،طرابلس ،ليبيا ،2004 ،ص .19

مدخل

استبعدت الذات اإلنسانيّة من حساباتها .وعىل هذا النحو ات ّجهت

أطروحات املدرسة إىل محاولة الربهنة عىل أ ّن عقالنيّة املرشوع
علمي ،ونظم
نظري
فلسفي
يب يف جوانبه الثالثة :كنتاج
ٍّ
يف الغر ّ
الثقا ّ
ٍّ
ٍّ
اجتامعية تاريخية ،ونسق قيمي سلويك ،تؤلف جميعها أيديولوجيا

شموليّة متكاملة ومتامسكة ،تهدف إىل تربير التّسلّط ،وجعله عقيد ًة

وحيد ًة تغطّي أولويّات القمع املتحقّقة كواقع مستم ّر يجمع مختلف

فعاليّات هذا املرشوع[[[.

صب هوركامير ،امل ُنظّر األ ّول لفلسفة النقد ،اهتاممه
وقد
ّ
يف لهذه الفلسفة ،من منطلق أ ّن
األسايس عىل الجانب املعر ّ
ّ

يف مح ّدد ،يجب
العقالن ّية كأيديولوجيا ،تستند إىل يق ٍ
ني معر ٍّ
التص ِّدي له واكتشاف تهافته وتسلّطه ،وهو ما دعاه إىل اقرتاح مها ٍّم
أربع أساس ّية لهذه الفلسفة ،هي:

كل نظريّة عن املصلحة ِ
ج ِت َم ِع ِّية التي ولدتها،
الكشف يف ّ
ال ْ

عن طريق استخدام التخليل الناقد ،من أجل ال ّنفاذ إىل أعامقها ،يف
العالقات ِ
ج ِت َم ِع ِّية التي تتض ّمنها.
ال ْ
يل للذات اإلنسانية ،ال يتوقّف عند وصف
تأسيس فهم جد ّ
الصريورة التاريخ ّية للحارض فحسب ،بل ويقوم أيضً ا عىل إدراك

ق ّوتها الحقيقيّة املتح ّولة ،وتأثريها يف الرصاعات الواقعيّة لعرصنا
ال ّراهن.

تظل هذه
وامله ّمة الثالثة لنظريّة ال ّنقد عند هوركامير ،هي أن ّ
[[[ محمد حافظ دياب ،من مقدمته لكتاب توم بوتومور ،مصدر سابق ،ص .20

13

14

مدرسة فرانكفورت دراس ٌة في نشأتِها وتيَّاراتِها النَّقديَّة واضمحاللها

ال َّنظَ ِريَّة عىل وعي بكونها ال متثّل مذهبًا خارج التط ُّور ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
التاريخي[[[ .فهي ال تطرح نفسها باعتبارها مبدأ اطالقيًّا ،أو أنّها
ِّ
إطالقي خارج صريورة الواقع .واملقياس األساس
تعكس أي مبدأ
ٍّ
والوحيد الذي تلتزم به هو أن تعكس مصلحة األغلبيّة ِ
ج ِت َم ِعيِّة
ال ْ

وسعي الفئات املقهورة يف تنظيم عالقات لإلنتاج ،مبا يُحقّق تطابق
العقل مع الواقع ،بواسطة ربط ال َّنظَ ِريَّة باملامرسة ،يف إطار ٍ
نقد

أيديولوجي ،يتيح لإلنسان الكشف عن قدراته الالَّ محدودة ،وتديم
ٍّ
حقيقي.
الحلول التي تساعده عىل تكوين وجو ٍد
ٍّ
أ ّما امله ّمة األخرية ،فتكمن يف التص ِّدي ملختلف األشكال

الالَّعقالن ّية التي حاولت املصالح الطبق ّية السائدة أن تلبسها للعقل،
تجسده ،يف حني أ ّن
ُؤسس اليقني بها عىل اعتبار أنّها هي التّي ّ
وأن ت ّ

هذه األشكال من العقالن ّية املزيّفة ليست سوى أدوات الستخدام
العقل يف تدعيم ال ُّنظم ِ
ج ِت َم ِع ِّية القامئة.
ال ْ
وليك نقارب دراستنا حول مدرسة فرانكفورت بإشكال ّياتها
وات ّجاهاتها وتعقيداتها املختلفة واملتن ّوعة ،فقد ارتأينا تقسيمها إىل
مقدمة وأربعة فصول وخامتة نقدية:

َص ُل األ ّول :يهتم بنشأة املدرسة واإلطار التاريخي والفلسفي
 -الْف ْ

الذي منت يف أرجائه .وفيه طرح إلشكاليّة التسمية ومحاولة

لالستقرار عىل التسمية التي تحوز عىل أوسع مساحة من التداول.
فاملعروف أ ّن «مدرسة فرانكفورت» ترافقت منذ والدتها بع ّدة

[[[ محمد حافظ دياب ،من مقدمته لكتاب توم بوتومور ،مصدر سابق ،ص .21

مدخل

تسميات منها« :املدرسة النقديّة» و«مركز البحوث ِ
ج ِت َم ِعيِّة» ،لذا
ال ْ
وجدنا رضورة للفصل والتمييز بني هذه املس ّميات.

َص ُل الثاين :عرضنا يف هذا الفصل إىل ر ّواد مدرسة
 -الْف ْ

املؤسسة
ومؤسسيها بالرتكيز عىل سرية الشخص ّيات
فرانكفورت
ّ
ِّ
للمدرسة من خالل فلسفتهم وفكرهم النق ِّدي وتصنيفاتهم العلمية
يف هذا املجال ،ونظ ًرا لكرثة الر ّواد الوافدين إىل املدرسة حاولنا

الرتكيز عىل أه ّم الشخصيات امل ُؤث ّرة يف برامجها وتح ّوالتها.

َص ُل الثالث :تناول الفلسفات واملدارس املؤث ّرة يف نشأة
 الْف ْاملدرسة ال َّنق ِْديَّة كالكانط ّية والفرويديّة أو الهيغل ّية وامل َا ْر ِك ِس َّية والتي

تع ّد الركيزة األساسية لوالدتها ومن ّوها.

َص ُل الرابع :تناولنا يف هذا الفصل مدرسة فرانكفورت بالنقد
 -الْف ْ

وخصوصا لجهة كونها مدرسة نقديّة بالدرجة
والتحليل واملناقشة،
ً
األوىل .ففي خالل مسريتها وقعت يف الكثري من العيوب واملعاثر

سوا ًء عىل الصعيد النظري وإنتاج املفاهيم ،أو عىل الصعيد
التطبيقي وما طرأ عليها من انشقاقات يف صفوفها.
َص ُل الخامس :ركَّز هذا الفصل عىل داء مدرسة فرانكفورت
 -الْف ْ

وتهافتها ،واستغراقها يف األحداث اليومية ،مع تركيز عىل التهافت

األيديولوجي للمدرسة.
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الفصل األول
مدرسة فرانكفورت:
ّ
التأسيسية
لبس التسمية ومراحلها

األول :لبس التسمية ما بني املدرسة واملركز
املطلب ّ
« َم ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ » أو«املدرسة النقديّة» أو «مركز البحوث
اإلجتامع ّية» كلّها تسميات لكيان واحد ،فام الخطب وراء تع ّددها
وأيّها األسبق وملَ هذا التع ّدد والتح ّول يف املس ّميات.
ي
عن «لبس التسمية» يتح ّدث الدكتور محسن الخوين[[[ فيُب ّ
خ ًرا يف ظهوره ،عن «مركز
أ ّن اسم « َم ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ » كان متأ ّ
البحوث ِ
ج ِت َم ِعيِّة» ،و« َم ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ » هي األكرث استعامالً
ال ْ
وشيو ًعا اليوم .وهي اسم أطلق عىل مجموعة من املفكّرين أه ّمهم

هوركهامير وأدرنوو ماركوز داخل «مركز البحوث االجتامعية»،
ولكن اسم « َم ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ » أطلق عىل املركز من الخارج خالل
السنوات الستني ،وقد انتهى األمر بأدرنو إىل قبول ذلك برضب من
الفخر[[[ .إضاف ًة إىل ذلك «ف َرانْ ِكفُو ْرتْ » هي إشارة للمكان الّذي

ظهر فيه مركز «البحوث االجتامعية» ،لكن ما وراء تح ّول «املركز»
إىل «مدرسة»؟

البداية كانت مع املركز أي «مركز البحوث االجتامعية» وهي

خاص بالفلسفة
علمي
عبارة عن حدث أو هو مبثابة مرشو ٍع
ٍّ
ٍّ
االجتامعية ،اللّفظ الّذي أطلقه ماكس هوركهامير عىل األفق العلمي
[[[ أطروحة دكتوراه ،منزلة كانط يف مدرسة فرانكفورت ،سنة .1999 - 1998
[2] WIGGERHAUS (ROLF): l’ecole francfort .Histoire, developpement significatif.
Traduit de l’allemand par lilyane berache. Gurcel .P.U.F, Paris .1993.

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

رصا ضمن عبارة «النظريّة النقديّة»
للمعهد والذي ُوضع مخت ً
(.)Théorie Critique

[[[

املركز مل يتض ّمن يف نشأته رؤي ًة نقديّ ًة واضح ًة ميكن أن تع ّد
مدرسة ،بل كان جمل ًة من األفكار والنظريّات املتع ّددة ،وكان

هوركهامير الواصل لهاته الرؤى حول واقع املجتمع األملاين بعد
الحرب داخل املركز ،وقد سانده يف ذلك «أدرنو» ،لكن تشتّت
األفكار وعدم وضوح الرؤية تجعلنا نُؤكّد عىل فكرة املركز ال

املدرسة .فـليس مث ّة نظريّة نقديّة وال يُوجد باألحرى «مدرسة»
ولكن من األجدر أن نقول بوجود نظريّات نقديّ ٍة عديد ٍة ومنظّرون

نقديّون مختلفون يعالجون قضايا مشرتكة تجمعهم من قريب أو
بعيد مثل :الهيمنة ،التش ّيؤ ...داخل تقليد معريف موزّع بصورة أكرث
أو أقل فيام بينهم (امل َا ْر ِك ِس َّية الغربية) ،ويتناولون ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة
رص دامئًا عىل تجاهل االختالفات
بإعتبارها كتابات متجانسة ت ّ
القامئة بني مختلف مفكّريها (هوركهامير ،أدرنو ،ماركوز ،بينيامني،

هابرماس ،هونيست.[[[)...

السيايس واالجتامعي كان هو األساس لتك ّون
الفكر ال ّنقدي للواقع
ّ

املركز كمركز بحوث اجتامعية يستبطن تح ّوالت ذات تأسيسات
َما ْركِ ِس َّية فرويديّة وهيغل ّية كانط ّية ،فام علينا فهمه أ ّن فكرة «مدرسة»
مل تتك ّون إلّ عند مغادرة «املركز» ف َرانْ ِكفُو ْرتْ إىل أملانيا سنة .1950
[[[ أدرنو  ...عابرالضفاف الفلسفة والسيسيولوجيا واإلستيطيقا ،عبد القادر بودومة ،مدرسة
فرانكفورت النقدية ،*** ،ص .97
[[[ عبد القادر بودومة ،املرجع السابق ،ص .99
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عىل هذا الوجه من التّتبّع املفاهيمي علينا أن نستخلص أسبقيّة
«مركز البحوث ِ
ج ِت َم ِعيِّة» كنوا ٍة أوىل «لِ َم ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ »،
ال ْ

وتناسب ولو عا ّم
ٍ
وذلك ملا يتطلّبه مفهوم املدرسة من تناسقٍ
ملفكريها .فمصطلح « َم ْد َر َسة» يتطلّب عىل ح ّد تعبري «أبسنور»
حد وإن لزم األمر يف
معي من األطروحات يف
تبلور عد ٍد ّ ٍ
ٍ
مذهب مو ّ

مؤسس ،وتنرش نسقًا
عقيدة ،وتقوم بذلك مجموعة ّ
تلتف حول فكر ّ
عمومي بهدف مساعدة حقب ٍة حرج ٍة عىل املرور
جدي ًدا يف فضا ٍء
ٍّ
إىل حقب ٍة عضويّة جديدة»[[[ فام هي املراحل التي م ّر بها «مركز» أو

«معهد البحوث االجتامعية» لتتشكّل «امل َ ْد َر َسة النقدية» أو « َم ْد َر َس ٌة
ف َرانْ ِكفُو ْرتْ »؟

[1] ABENSNOUR(Miguel): la théorie critique : une pensée de l’exil? in archives de
philosophie -Avril-Juin 1982-P180.

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

املطلب الثاين :املراحل التارخي ّية لتشكّ ل املدرسة ال َّن ْق ِد َّية
من املعلوم أ ّن املشهد الثقايف األملاين إبّان الحرب العامل ّية

الثانية كان مضطربًا ،وقامتًا ،ونقديًّا ج ًّدا ،فقد انتهت تلك الحرب
مخلِّفة وراءها أملانيا مد ّمرة ،كانت الجراح ال تزال تنزف ،والكارثة

قد أحاطت بال ّروح األملان ّية التي شعرت بأنّها قد ت ُركت إىل
وربا
كل يش ٍء ،هويّتها ومكانتها ،بل
املجهول بعد أن أضاعت ّ
ّ
الفلسفي العريق.
تراثها
ّ
يتجل هذا اإلحساس بالضياع يف موقف الفيلسوف األملاين
َّ

كل
«كارل ياسبريس» ( )YaspersKarlالذي أعلن حينها فقدهم ّ
إقليمي ،وق ّو ٍة اقتصاديّ ٍة وسالم ٍة جسديّ ٍة،
يش ٍء تقريبًا من وضعٍ
ٍّ
واألسوأ من هذا كلّه املعايري امل ُلزِمة التي تق ّرب الكرامة األخالقيّة
من املشاعر لتكوين شعب ،ويريث ياسبريس حكوماتهم التي
ٍ
ٍ
شديد -أ ّن األ ّمة
أسف
اختفت دون أن تنبس ببنت شف ٍة ،معل ًنا -يف

األملانيّة مل تَ ُعد موجودة ،وأنّه قد صار لزا ًما عليهم أن يلتمسوا اإلذن
رص ٍ
ف[[[.
من أجل فعل أدىن ت ّ
ويتّضح من قول «ياسبريس» هذا عجز الفلسفة عن منع الكارثة،

وهي أمام هذا الوضع تجد نفسها بني خيارين اثنني؛ فإ ّما أن تواجه
واقعها ذاك دون القفز فوقه ،ويف مثل هذه الحالة تُخ ِْل األسئلة

يل؛ بحيث
ال َّنظَ ِريَّة مكانها شيئًا فشيئًا أمام أسئلة ذات طابعٍ عم ٍّ
تجد الفلسفة نفسها منخرط ًة يف مه ّمة تغيري العامل عىل الطريقة
[1] Jaspers. Karl, Essais philosophiques (philosophie et problèmes de notre temps),
Petite Bibliothèque Payot, écrits : entre 1945 et 1962. p.18.
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بدل من االكتفاء بتأ ّمله عىل طريقة هيغل ،وإ ّما أن تتم ّرد
امل َا ْركِ ِسيَّةً ،
السوداوي الذي وجدت نفسها فيه ،وذلك بلجوئها إىل
عىل واقعها
ّ
الجذري.
النقد
ّ

يف هذا الوضع املرت ّدي ظهرت النظريّات ال َّنق ِْديَّة وتبلورت
داخل «مركز البحوث االجتامعية» أو «معهد البحوث االجتامعية»
تأسس بقرا ٍر من وزارة الرتبية بتاريخ  3نوفمرب  1923وافتتح
الذي ّ

رسم ًّيا يف يونيو  ،1924ذلك املعهد الذي شكّل النواة التنظيم ّية
األوىل ملدرسة فرانكفورت ،وذلك باالت ّفاق مع معهد األبحاث
االجتامعية ،الذي كان «جرالش  »Gerlachقد اقرتح إنشاءه منذ عام

.1922

[[[

ويرجع الفضل يف تأسيس هذا املعهد إىل «فليكس ج.فايل

( »)Félix j .Weilو«فريدريك بولوك» ()1984-1970( )F.pollok

و«ماكس هوركامير» ،ولقد قام «فليكس فايل» بالتّعاون مع أبيه
اللئق،
«هريمان فايل» بتمويل املعهد مال ًّيا من حيث إعداد املبنى ّ
وااللتزام برواتب العاملني فيه ،ويف سبتمرب عام  1922أصدر
«فليكس فايل» ،بيانًا بشأن ميالد املعهد الجديد.

[[[

لقد كانت نشأة املعهد -إذًا -مبادر ًة من «فليكس فايل»؛ الذي نظّم

أ ّول أسبو ِع عملٍ
ماركيس ()Erstmarxistische arbeitswoche
ٍّ
املؤسسة الجامعية للدراسات
[[[ لوران ،آسون بول :مدرسة فرانكفورت ،ترجمة :سعاد حرب،
ّ
والنرش والتوزيع ،بريوت (لبنان) ،ط  ،1999 ،1ص7:
جا» ،دار الوفاء لدنيا
[[[ حامد ،حسن :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
الطباعة والنرش ،اإلسكندرية(مرص) ،ط  ،2003 ،1ص100 :

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

يف (ايلمونو) (( )Ilmeneauتورينغ  )Thuringeخالل صيف عام
 ،1922وقد شارك فيه لوكاش ( )Luckacsوكورش( )Korschوبولوك

مؤسسة
( )Pollockوفيتفوجل ( ،)Wittfogelوقد ُولدت هناك فكرة ّ
ٍ
عىل شكلِ
مستقل لألبحاث يستفيد من هبة هريمان فايل (والد
ٍّ
معهد
ربم مع وزارة الرتبية كام بيّنا سلفًا.
فليكس فايل) ومن العقد امل ُ َ

ويُعترب فليكس فايل[[[ أ ّول من فكّر يف خلق كوادر أكادمي ّية
س والنظ ِريّة ال َّنق ِْديَّة فيه بغية
ملتابعة البحوث يف الفكر ال َْم ْركِ ِ ِّ
تجديد طاقتها الراديكال ّية.

[[[

وقد واجه املعهد -وقت إنشائه -مشكل ًة كبري ًة تكمن فيمن
يتول رئاسة
ّ
سيرتأّس املعهد؛ حيث كانت اللوائح تشرتط فيمن
املعهد أن يكون حائ ًزا عىل درجة األستاذيّة[[[ ،وهذا ما كان يفتقر

أي
إليه
املؤسسون الثالثة «فايل ،بولوك ،هوركامير»؛ لذلك مل يكن ٌّ
ّ
لتول هذا املنصب ،ومن ث ّم اقرتح فايل
ّ
من املفكرين الثالثة مؤ ّه ًل
ين واسع الرثاء ،أجربته رضورات عمل
[[[ إذا تتبّعنا سرية هذا املفكر نجد أنّه ابن تاج ٍر أملا ٍّ
والده عىل اإلقامة يف األرجنتني ،واملجيء إىل أملانيا يف بعض األحيان ،وعندما بلغ التاسعة من
عمره بعثته العائلة إىل مدينة فرانكفورت ملواصلة دراسته الثانوية يف إعدادية (غوتيه ،)Goethe
ثم أكمل دراسته العليا يف جامعة فرانكفورت حديثة التأسيس ،ومل ينقطع عن الدراسة يف هذه
الجامعة إالّ سن ًة واحد ًة (1918-ـ )1919قضاها يف جامعة توبنغن ()Tubingen؛ حيث ارتبط أثناء
دراسته فيها بعدّة فعاليّ ٍ
ات سياسيّ ٍة يساريّ ٍة ساد انتشارها آنذاك يف األوساط الجامعيّة لهذه املدينة،
وواصل فليكس فايل بعد ذلك دراسته يف جامعة فرانكفورت حتى حصل عىل درجة الدكتوراه
يف العلوم السياسية ،طاهر ،عالء :مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هربماز ،مركز اإلمناء
القومي ،لبنان ،ط( ،1د.س) ،ص.45:
[[[ لوران ،آسون بول :مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص .8

[[[ كان يُشرتط فيمن سيرتأس املعهد أ ّن يكون أستاذا قبل أي يش ٍء يف إحدى الجامعات
األملانية؛ يك يحظى بعد ذالك مبوافق ٍة إداري ٍة من ِقبَل وزير الثقافة تُق ّرر تسلمه مهام منصبه يف
املؤسسات األكادميية.
إحدى
ّ
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ترشيح «ألربت جريالخ «( )Gerlach kurt Albertكمدي ٍر للمعهد؛
يتول مهام منصبه
ّ
إالّ أ ّن جريالخ مات فجأة يف أكتوبر  1922قبل أن
الجديد ،ومن هنا اتّجه فايل إىل التفاوض مع «كارل جرونربغ

[[[

( )1940 - 1861وت ّم االتّفاق بني الجميع وأصبح جرونربغ مدي ًرا
رسميًّا للمعهد عام .1923
تول اإلرشاف عىل املعهد من طرف جرونربغ ،جعل بعض
إن ِّ

الباحثني يعتربون فرتة رئاسته للمعهد مرحلة أوىل من مراحل
املدرسة ،من بينهم الباحث حسن حامد[[[ يف كتابه «النظرية ال َّنق ِْديَّة
جا» الذي حاول أن يقف فيه
ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ  -ماركوز منوذ ً

عىل مم ّيزات هذه املرحلة من مراحل املدرسة وأه ّم إنجازاتها.

وقد مت ّيزت تلك املرحلة بسم ٍة ماركس ّي ٍة واضح ٍة ،وقد ظهر
هذا للوهلة األوىل التي ألقى فيها «جرونربج» محارضته يف افتتاح

املاركيس،
جه
املعهد؛ حيث أظهر نو ًعا من التعاطف مع التو ُّ
ّ
رصح مبعارضته للنظام ِ
واالقتصادي القامئني كام
ج ِت َم ِع ِّي
ّ
ال ْ
و ّ
للم ْر ِك ِس َّية ،إالّ أنّه مل يغفل عن التأكيد عىل
رصح بانتامئه
الفكري َ
ّ
ّ
بأي معنى سيايس حزيب،
س ال يجب أن يُفهم ّ
كون التو ّ
جه ال َْم ْركِ ِ ِّ

ولكن فقط باملعنى العلمي األكادميي.

[[[ كارل جرونربغ هو أستاذ القانون والعلوم السياسيّة يف جامعة فيينا ،وكذلك املؤسس والنارش
ملجلة العمل وتاريخ االشرتاك ّية من عام  1923إىل عام  ،1929وكان مقام املعهد يف Victoria-
 –Allèè 17قرب زاوية بوكنهامير الند -سرتاس  ،Bochenheimer Land-strassيف مساكن
فرانكفورت الجامعيّة ،لوران آسون بول ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.8 :
جا» ،مرجع سابق ،ص101
 - 2حامد ،حسن ،النظرية ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
[[[

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

كام حاول أن يقف عىل أه ّم املساهامت العلميّة التي ات ّسمت

بها فرتة «جرونربج» والتي ق ّدمها الباحثون الشباب يف املعهد؛ منها

أ ّول املنشورات الرئيسة من إصدارات املعهد الذي متثّل يف البحث
الذي ق ّدمه «هرنيك جروسامن» (،)1950-1881( )H .Grossman

يل»؛
وكان موضوعه «قانون الرتاكم والتّدهور يف ال ّنظام الرأسام ّ
بي فيه أ ّن التّدهور االقتصادي -وحده -ال يضمن الثورة؛
والذي ّ
إذ إ ّن الثورة تحدث -يف نظره -من خالل التَّ َدخُّل الفاعل للطبقة

العاملة ،وكان ثاين املنشورات الرئيسة من إصدارات املعهد هو:

«تجارب التخطيط االقتصادي يف الحكومة السوفياتية (-1917
 »)1927ملؤلّفه «فريدريك بولوك» ويف هذا البحث تناول «بولوك»
س للشيوعيّة يف ضوء تجربة تاريخية عينيّة.
املفهوم ال َْم ْركِ ِ ِّ
والعمل األخري املتم ّيز -بحسب «حسن حامد» -يف فرتة رئاسة

«جرونربج» هو لـ«كارل أوجست فيتفوجل»(�Karl August .Wit

)tfogel؛ الذي نُرش عام  1931وموضوعه «االقتصاد واملجتمع يف
الصني» ،وقد ركز «فيتفوجل» يف هذا البحث عىل مشكالت البناء

الفوقي مبا تتض ّمنه من قضايا كاإليديولوجيا والوعي الطبقي.
ّ

[[[

تول فيها جرونربج
انصب اهتامم املعهد -يف الفرتة التي ّ
ولقد
ّ

اإلرشاف عليه يف نظر «حسن حامد» -حول ستّة موضوعات هي:
للم ْركِ ِسيَّة.
1.املاديّة التاريخيّة ،واألساس الفلسفي َ
السيايس.
2.االقتصاد
ّ

جا» ،مرجع سابق،
[[[ حامد ،حسن ،النظرية ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
ص.103،102،101:
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3.مشكالت االقتصاد املخطّط.
4.مهام الربوليتاريا.
5.علم االجتامع.

6.تاريخ املذاهب واألحزاب االشرتاكيّة.

لقد انتهت املرحلة األوىل عام 1929عندما جاوز الربوفيسور

حية؛ فق ّرر التنازل عن منصب
«جرونربج» الستني وساءت حالته الص ِّ

إدارة املعهد وبق ّية املناصب األكادمي ّية األخرى التي كان يشغلها
ٍ
متخص ٍ
جديد يواجه
ص ،وبذلك وجد املعهد نفسه من
كأستا ٍذ
ّ
ٍ
رئيس له ،وقد ُعرض املنصب عىل «بولوك» ،لك ّنه
مشكلة اختيار
اعتذر إليثاره أن يكون مسؤولً عن القضايا اإلداريّة للمعهد عىل أن

رئيسا له ،أ ّما «فليكس فايل» فقد آثر أن يبقى عمله محصو ًرا
يكون ً
فيام يتعلّق بالتمويل وامليزان ّية املال ّية للمعهد ،ويف هذه الحالة مل
ٍ
وحيد بال منازع الحتالل
ح
يتبق سوى «هوركامير» الذي بدا كمرش ٍ
ّ
املنصب الجديد.

[[[

ٍ
ِ
معهد دائمٍ من أجل القيام
لتأسيس
كذلك نجد من املتح ّمسني
بالدراسات ال َْم ْر ِك ِسيَّة والسياسية والسوسيولوجية «فريديريك

بولوك»[[[ الصديق الحميم لـ«فايل» الذي ربطته -قبل الحرب يف
عام  -1911عالقة صداقة حميمة مع «ماكس هوركامير» الذي أصبح

جا» ،مرجع سابق ،ص.104 :
[[[ حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
ثري كان يرغب يف توجيه ابنه
[[[ ُولِ َد عام  1894يف مدينة فريبورغ األملانية ،وهو ابن رجل أعامل ّ
للعمل يف التجارة والشؤون املالية؛ لذلك درس بولوك االقتصاد ولكنه ما لبث أ ّن توجه لالهتامم
بالشؤون الْ ِف ْك ِريَّة والسياسية ،فدرس مع االقتصاد العلوم السياسية يف جامعات ميونيخ وفريبورغ
ثم جامعة فرانكفورت التي تحصل منها عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام  1923حول موضوع
«نظرية العملة عند ماركس».
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بعد ذلك من أوائل املتح ّمسني لفكرة إنشاء املعهد ،بل ومسان ًدا

مؤسسة أكادمييّة للبحوث
لـ«بولوك» يف دعم «فايل» يف إنشاء
ّ
االجتامعية.

[[[

وبتول «ماكس هوركامير» رئاسة املعهد بشكلٍ
رسمي يف يناير
ّ
ٍّ

 ،1931وتبدأ املرحلة الثانية من مراحل مدرسة فرانكفورت؛ تلك
التي يُطلق عليها مرحلة النضج ،بحيث أصبح ملعهد ف َرانْ ِكفُو ْرتْ

طابع جديد ومح ّدد يختلف عن مرحلة «جرونربج» التي ات ّسمت
كام أرشنا سالفًا -بنو ٍع من االلتزام بامل َا ْر ِك ِس َّية األرثوذكسية؛علم ،وبشكلٍ عامٍ
فـ»جرونربج» كان يتعامل مع ال َْم ْر ِك ِس َّية بوصفها ً
فقد ندرت -يف عرصه -الدراسات الفلسفية ،أما «هوركامير» فعىل

النظري بأ ّن مرشوع معهده هو املاديّة التاريخ ّية،
ال َّرغْمِ من إقراره
ّ
إالّ أنّه يف واقع األمر قد جعل من الفلسفة املوضوع الرئيس
للنظرية ِ
ج ِت َم ِع ِّية النقديّة[[[ التي اهت ّمت -يف البداية -بتحليل
ال ْ

ال ُبنى ِ
ج ِت َم ِع ِّية واالقتصاديّة للمجتمع القائم ،ويظهر هذا االهتامم
ال ْ

االفتتاحي
النقدي عند «هوركامير» يف مقاله
الفلسفي
بالجانب
ّ
ّ
ّ
للمعهد الذي كان عنوانه «الحالة الراهنة للفلسفة ِ
ج ِت َم ِع ِّية
ال ْ
وواجبات معهد األبحاث االجتامعية».

[[[

الفلسفي فقد
وإىل جانب اهتامم مرحلة «هوركامير» بالجانب
ّ
[[[ عالء ،طاهر ،مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هربماز ،مرجع سابق ،ص46 :

جا» ،مرجع سابق،
[[[ حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
ص .104

[[[ بومنري ،كامل :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيث،
ط ،1بريوت(لبنان) ،الدار العربية للعلوم ،2010 ،ص .40
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وخاص ًة التحليل
متيَّزت باالهتامم املتزايد باألبحاث السيكولوجية
ّ
املاركيس؛ ففي عام
الفرويدي الذي جرى مزجه بالفكر
النفيس
ّ
ّ
ّ
 1932قام «هوركامير» بكتابة مقال عن «التاريخ وعلم النفس» نرشه
يف الطبعة األوىل لجريدة املعهد ( ،)Zeitschriftويف هذا املقال
الفردي ذو أهميّ ٍة كبري ٍة يف
يؤكّد «هوركامير» عىل أ ّن علم النفس
ّ

فهم التاريخ.

[[[

إن الطّابـع الجديـد الـذي ات ّسـمت بـه مدرسـة فرانكفـورت مع

تغير النظـرة قـد تـ ّم دفعـ ًة واحـدةً،
إدارة «هوركاميـر» ،ال يعنـي أن ّ

التدريجـي ،فلقـد حافـظ «هوركاميـر»
بـل كان رضبًـا مـن التّطـ ّور
ّ
على كثيرٍ مـن افرتاضـات سـلفه ال َْم ْر ِك ِسـ َّية ولكـن مـع إدخـال

ٍ
االفتتاحي ،وبخلاف خطاب
تغييرات دقيقـ ٍة عليهـا ،ففـي خطابـه
ّ
كل تعبير مـن تعابير حيـاة املجتمـع هو
«جرونبرغ» ،مل يقـل أ ّن ّ
قل
انعـكاس لحالـة الحيـاة االقتصاديّـة ،بـل قلـب هـذا ال ّزعـم مبا ّ
ٌ
ّ
ودل ،داع ًيـا مثـل هـذه النظـرة بامل َا ْر ِك ِسـ َّية الرديئـة ،دون أن يذكـر

اسـم «جرونبرغ» بهـذا الصـدد ،وقـد أعلـن أنّـه مـن الخطـأ أن
نعتقـد أ ّن األفـكار أو املضامين الروحيـة تقتحـم التاريـخ وتحـ ّدد

فعـل الكائنـات البرشيّة ،كما أنّه من الخطـأ أن نعتقـد أ ّن االقتصاد
هوالواقـع الحقيقـي الوحيـد.

[[[

جا» ،مرجع سابق ،ص
[[[ حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
.105
[[[ هاو ،آلن :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ،مدرسة فرانكفورت ،تر :ثائر ديب ،ط ،1القاهرة (مرص) ،دار العني
للنرش ،2010 ،ص .36
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س
هناك اختالفات حاسمة -إذًاّ -
تفصل بني املرشوع ال َْم ْركِ ِ ِّ
لـ«جرونربغ» عن مرشوع «هوركامير»؛ فهي ما بني اختالف يف
الفكري ،ويف املزاج.
الس ّن ،ويف الجيل ،ويف التكوين
ّ

[[[

وبهذا الشّ كل أراد «هوركامير» أن ينفتح املعهد -يف عرصه -عىل

آفاق معرف ّية أخرى كالفرويديّة والظاهرات ّية (،)Phenomenology
ٍ
مزيد من االهتامم بالجوانب الثقاف ّية
دؤوب منه إىل
سعي
يف
ٍ
ٍ

التغيات ِ
ج ِت َم ِع ِّية التي انتابت أملانيا
واأليديولوج ّية؛ ات ّساقًا مع
ال ْ
ّ
وأوروبا والغرب خالل تلك الفرتة ،وهو ما يشري إليه «مارتن جاي»

أساسا
بقوله إنّه« :إذا كان من املمكن الحديث بأ ّن املعهد قد اهت ّم
ً
خالل سنوات تكوينه األوىل بتحليل البنى ِ
ج ِت َم ِع ِّية االقتصاديّة
ال ْ
جه اهتاممه بعد عام  1930إىل بناه
للمجتمع
ّ
الربجوازي؛ فقد و ّ

الفوق ّية الثقافية».

[[[

وكام شهدت املرحلة السابقة بعض اإلسهامات العلم ّية ،كذلك

تول فيها «هوركامير» رئاسة املعهد عد ًدا من
شهدت املرحلة التي ّ
اإلسهامات؛ وكان أ ّول هذه اإلسهامات ،تلك الدراسة التي قام بها

«فرانز بوركينا» حول «التح ّول من النظرة اإلقطاع ّية للعامل إىل النظرة
الربجوازيّة» ،أ ّما العمل الثاين املتم ّيز يف تلك الفرتة فكان «دراسات
يف السلطة واألرسة» والكتاب عبارة عن دراسة جامع ّية اشرتك فيها

[1] Durand-Gasselin jean- Marc, L’École de Francfort, Éditions Gallimard 2012,
p.p.49.50.

[[[ بوتومور توم :مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،ط ،1طرابلس (ليبيا) ،دار أويا للطباعة
والنرش والتوزيع ،1998 ،ص .18 ،17
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«هوركامير» و«فروم»( ( )ErichFrommو«ماركوز»(�Herbert Mar
 ،)cuseوكان عبارة عن دراس ٍة تحضرييّ ٍة لدراس ٍة أخرى ظهرت عام
 1950تحت عنوان «الشخصيّة املتسلِّطة» ،ولقد اهت ّمت الدراسة
األوىل بتحليل األسس السيكولوجيّة للسلطة ،وهدفت إىل تقديم

تفسري مالئم لصعود التيّار الفايش وازدهاره يف دول أوروبا.

[[[

ومع وصول هتلر إىل الحكم يف آذار (مارس)  1933ت ّم إغالق

ظل الحكم النازي
املعهد؛ إذ كان من املتعذَّر استمرار نشاطه يف ّ
لسب َب ْي :األول يتعلّق بالطبيعة ال َْم ْر ِك ِس َّية لنشاطه الفكري ،ويتمثّل
الثاين يف أ ّن غالب ّية ر ّواد املعهد كانوا من اليهود ،وقد غادر أعضاؤه
إىل بعض العواصم األوروبية ،ومن بينهم هوركامير الذي أدرك

خطورة املوقف الذي سيواجه املعهد حال استمراره؛ فسافر إىل

جنيف واستق ّر يف فرع املعهد الذي كان قد فتحه هناك ،ثم ه ّيأ
وتول إدارة ملحق املعهد
ّ
الظروف الالزمة لسفر بق ّية أعضاء املعهد،
يف جنيف ،يف الحني ذاته الذي ت ّم فيه افتتاح امللحقني الصغريين

عام  1933يف باريس ولندن تحت رعاية الهوركهاميني «بوغيل»
( )Bougléو«هالبواش» ( )Halbwachو«برغسون»(،)Bergson
وصدرت الـ  Zeitschriftيف باريس عن «فليكس ألكان»(Alcan

 ،)Félixمن سنة  1933إىل .1940

[[[

جا» ،مرجع سابق ،ص:
[[[ حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذ ً
.105،106
[[[ لوران آسون بول ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.15 :

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

طويل؛ فقد كان وجوده
ً
ومل تدم فرتة بقاء املعهد يف سويرسا

خاص ًة أ ّن التيّار النازي قد امت ّد إىل سويرسا
يف جنيف حالة مؤقّتة،
ّ

حل
أيضً ا ،وأصبح املعهد مه ّد ًدا م ّرة أخرى ،ومل يعد هناك إالّ ّ
واحد هو نقل املعهد إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وبالفعل

ت ّم ذلك عام  ،1934وبدأ األعضاء يتوافدون عىل املعهد تبا ًعا من
جنيفوباريس ولندن.

[[[

ومل يحافظ املعهد عىل تسميته الحقيق ّية عندما انتقل إىل
الواليات املتّحدة األمريكية وإنّ ا نُقل إىل نيويورك باسم «املدرسة

الجديدة للبحث
االجتامعي» ،ليستق ّر بعد ذلك يف الحرم الجامعي
ّ
[[[ إ ّن الدارس ملدرسة فرانكفورت يكتشف أ ّن لها تسميات متعدّدة ،األمر الذي أدّى إىل ٍ
لبس
تعب حقيق ًة عن املدرسة ،ولقد أشار الباحث «توم بومتور» إىل
يف معرفة أي تسمية ميكن أن ّ
هذه املشكلة قائال« :ويزيد من صعوبة هذه امله ّمة تلك التسميات العديدة التي أطلقت عىل
هذه املدرسة ،من مثل :ال َّنظَ ِريَّة النقدية Criticaltheoryإشارة إىل مجموعة أعضائها من املثقفني
األملان الذين اتخذوا من الفلسفة ال َّنق ِْديَّة رؤية لهم ،واملاركسية األوروبية Euro marxism
متيي ًزا لفكرها عن التفسريات التي قدمها منظرو األممية الثانية والثالثة للامركسية ،وفكر الهجرة
 ،Migration thouthومدرسة فرانكفورت Frankfurt school؛ وهو االسم الذي خلعوه عليها
بعد عودتها من املهجر،كام يشري الباحث «محسن الخوين» إىل مشكلة تعدد التسميات ملدرسة
فرانكفورت ،واض ًعا هذا األمر تحت اسم لبس التسمية؛ حيث يرى أ ّن مدرسة فرانكفورت
هي اليوم ،التسمية األكرث شيو ًعا واألغلب عىل االستعامل؛ للداللة عىل تلك املجموعة من
املفكرين ،أمثال هوركهامير وأدورنو وماركيوزوهابرماس؛ الذين قدموا أعامال نظرية مشرتكة
وكانوا (عدا هابرماس) ينتمون يف األصل ،إىل ما يسمى مبركز البحوث االجتامعية ،كام نجد
الباحث «مارتن جاي» ،يعرج بدوره عىل مشكلة التسمية هذه ،بحيث نجده يف الغالب ال مييز
عند حديثه عن املدرسة بني تسمية مدرسة فرانكفورت وتسمية مركز البحوث ِ
ج ِت َم ِعيِّة بالنسبة
ال ْ
للفرتة التاريخية السابقة عىل سنة  ،1933حيث يقول « :لكن علينا أ ّن نفهأمن فكرة «مدرسة» مل
ُص ْغ إالّ بعد أ ّن أرغم املركز عىل مغادرة فرانكفورت ،وعبارة «مدرسة فرانكفورت» نفسها مل
ت َ
تستعمل إالّ بعد عودة املركز إىل أملانيا سنة ،»1950وانطالقا من هذا فقد استخدمنا نحن بدورنا
هاتني التسميتني دون متييز بينهام ،حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت « ماركيوز
جا» ،مرجع سابق ،ص .106
منوذ ً
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لجامعة كولومبيا ،ث ّم ما لبثوا أن انتقلوا عام  1941إىل لوس
[[[
أنجلوس.
فإذا كانت التسمية تأث ّرت بهذا االنتقال من أملانيا إىل املنفى،

فهل تأث ّر ر ّواد املدرسة بانتقالهم إىل املنفى؟ ،وهل أث ّرت حالة
املنفى واالبتعاد عن الوطن األم يف إسهاماتهم الفكريّة؟!!
ال ّ
شك أ ّن هجرة أعضاء املعهد إىل الواليات املتحدة األمريكية

قد أث ّرت بشكل أو بآخر يف أعاملهم؛ لذلك فإنّه مع انتهاء الحرب

تحليل جذريًّا
ً
العاملية الثانية ،وغروب النظم الفاشية والنازية بدأوا
يل الذي رأوا منط صعوده الجديد يف الواليات
للمجتمع الرأسام ّ
خاص ًة مع تنامي (املعجزة االقتصادية) التي ك ّونت
املتّحدة،
ّ
رأسامل ّية قويّة ،حالت دون فعال ّية الطبقة العاملة يف تحقيق أهدافها،
جه بحوث املعهد هناك إىل قضايا عديدة يف هذا
فس تو ّ
وهذا ما يُ ِّ

املجتمع ،كقض ّية السيطرة الشاملة ،والقضاء عىل قيمة الفرديّة،
[[[
والقهر التقني ،وصناعة الثقافة.
إ ّن أعوام املنفى -إذًا -مل تقلّل من شأن أو فاعليّة ال ّنشاط

الفكري ألعضاء املعهد ،وحسبنا أن نذكر أ ّن فرتة الثالثينيات
ّ
واألربعينيات والخمسينيات قد شهدت ع ّدة دراسات مه ّمة شكّلت
ولعل من أبرز
ّ
يف مجموعها -ما نس ّميه اليوم «ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة»؛هذه ال ّدراسات تلك ال ّدراسة التي نرشها هوركامير عام  1937بعنوان

«النظرية التقليدية والنظريّة النقديّة» ،ويف العام نفسه نرش ماركوز
جا» ،مرجع سابق ،ص .18
[[[ حامد ،حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت « ماركيوز منوذ ً
[[[ بوتومور توم ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.18 :

الفصل األوّل :مدرسة فرانكفورت :لبس التسمية ومراحلها التأسيس ّية

دراسة تحت عنوان «الفلسفة وال ّدراسة ال َّنق ِْديَّة» ،ويف عام 1941
نرش ماركوز باللّغة اإلنجليزية أه ّم كتبه «العقل والثورة» ،ويف العام
ذاته نرش هوركامير كتابه «خسوف العقل» .ويف عام  1942ظهر
كتاب فروم «الخوف من الحريّة» ،ويف عام  1944أصدر هوركامير

مهم هو «ديالكتيك التنوير».
باالشرتاك مع أدورنو كتابًا ًّ

[[[

يتّضح -إذًا -من خالل هذه اإلسهامات الْ ِف ْك ِريَّة التي أرشنا إليها

-من باب االستدالل -عىل أ ّن َمعني اإلنتاج الفكري ألعضاء املعهد

مل ينضب حتى وهم منف ُّيون عن أملانيا ،بل كان خص ًبا مستم ًّرا يربز

من خالل إسهامات أخرى لألعضاء انفسهم السالف ذكرهم ،ككتاب
«أيروس والحضارة» ملاركوز سنة  ،1955وكتابه اآلخر«امل َا ْر ِك ِس َّية
ولعل الهدف من ذكر هذه املؤلفات -ألعضاء
السوفيتية» سنة ّ ،1958

استقبال حا ًّرا من األكادمييات
ً
مدرسة فرانكفورت -التي القت
األمريكية واإلنجليزيّة ،سوا ًء يف عهد هوركامير أو يف مرحلة املنفى

توس ًعا وتط ّو ًرا ملحوظًا يف موضوعات ال ّنقد،
هو أنّها قد شهدت ُّ
واستطاعت أن تبلور بصور ٍة فعل ّي ٍة نظريّ ًة نقديّ ًة متكاملة املالمح.
وميكننا القول -يف نهاية هذا املبحث -بأ ّن هؤالء املفكّرين
يتب ّوؤون مكان ًة فريد ًة يف الحياة الْ ِف ْك ِريَّة األملانية ،ويحتلّون بق ّوة
جز ًءا من النقاشات الثقاف ّية والسياس ّية يف الساحة الْ ِف ْك ِريَّة األملان ّية
خاصة ،والساحة الغربية عا ّمة ،كام ميكننا االعرتاف -يف نهاية هذا
ّ
املبحث -بأ ّن نشأة مدرسة فرانكفورت كانت صعب ًة للغاية ،وذلك

بالرجوع إىل الظروف الصعبة التي اكتنفت وصاحبت هذه النشأة.

[[[ حامد حسن ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت «ماركيوز منوذجا « ،مرجع سابق ،ص107 :
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الفصل الثاني
ّ
رواد مدرسة فرانكفورت
ّ
ومؤسسوها

مدخل

تأسست
من خالل املبحث األ ّول ،وقفنا عىل الكيفيّة التي ّ
مبوجبها مدرسة فرانكفورت ومختلف الظروف الْ ِف ْك ِريَّة والسياسيّة

التي أحاطت بهذه النشأة ،وكذلك املراحل التي م ّرت بها يف
بروزها وتك ُّونِها ،من خالل الوقوف عىل أبرز الشخصيّات الْ ِف ْك ِريَّة
ظل صعوبات وتحديّات إيديولوجيّة
التي بذلت جهو ًدا جبّارة يف ّ
وسياسيّة واجهتهم ،سوا ًء يف أملانيا أو يف دول املنفى ،كاألوضاع

ريا ملحوظًا عىل
السياسيّة غري املستق ّرة يف أملانيا والتي أث ّرت تأث ً
خاص تنامي النازية ،وعىل
مدرسة فرانكفورت النقديّة ،وبشكل
ّ
ال َّرغْمِ من ذلك متكّن هؤالء املفكّرون من إرساء القواعد األساسيّة
ملعهد األبحاث ِ
ج ِت َم ِعيِّة الذي حمل بعد مرحلة املنفى اسم
ال ْ
(مدرسة فرانكفورت).

وعىل ال َّرغْمِ من العدد الكبري للمفكرين املنتسبني إىل معهد
األبحاث ِ
ج ِت َم ِع ِّية أو مدرسة فرانكفورت الذين قاموا بتأسيس
ال ْ

كل حسب طبيعة املوضوعاتت ّيارات وات ّجاهات فلسف ّية ها ّمة ٌّ
تخصص يف بحثها -إالّ أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة التحليل ّية واالت ّجاه
التي
ّ
الفكري املم ّيز لهذه املدرسة قد تشكّل بفضل ثالثة مفكّرين أساسيني
ّ

فيها ،كانت فلسفاتهم املحور الرئيس الذي قامت عليه األصالة
الْ ِف ْك ِريَّة ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ وتكاملت عربهم نظريّتها النقدية؛
وهم :ماكس هوركامير ،تيودور أدورنو ،هربرت ماركوز[[[،هؤالء

[[[ عالء ،طاهر :مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هربماز ،مرجع سابق ،ص.62 :

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

الذين ميثّلون الجيل األ ّول للمدرسة ،وذلك بإجامع الباحثني يف

واالجتامعي،
الفلسفي
(مدرسة فرانكفورت) ،كام ميثّلون فكرها
ّ
ّ
ور ّوادها -يف جميع مراحلها -وأجيالها.

األول :ماكس هوركايمر ()Max Horkheimer
املطلب ّ

ُولِ َد ماكس هوركامير يف  14فرباير  1895مبدينة شتوتغارت
( ،)Stuttgartوهو ابن أحد الصناعيني اليهود؛ فهو سليل عائلة يهوديّة

املتوسطة وكان عمره
ثريّة ،وبتأثري عائلته ترك دراسته يف املدرسة
ّ
يف حدود السادسة عرش ليعمل مبصنع النسيج الذي هو ملك أبيه،

ولقد التقى بفريدريك بولوك يف عام  1912وتواجدا م ًعا يف باريس ث ّم
يف بروكسل ،وقبل الحرب العاملية األوىل عاش يف مانشسرت ،ويف
عام  1917شارك يف الحرب وأُصيب فيها ،ولقد أنهى دراسته الثانويّة
مع صديقه بولوك وانخرطا من  1919إىل  1922يف دراسة الفلسفة،
وعلم النفس واالقتصاد السيايس بجامعة ميونخ [[[.ثم انتقال بعد ذلك
إىل جامعة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ ليدرس هو وزميله بولوك تحت إرشاف «هانز

كورنيلوس»[[[ (.)1863-1947( )Hans cornelius

ولقد قرأ هوركامير لكثريٍ من الفالسفة ،نجد من بينهم الفيلسوف

شوبنهاور ( ،)Schopenhouerوكذلك تولستوي ( ،)Tolstoïومن
[1] Besnier ,jean Michel, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine
(figures et œuvres),Bernard Grasset, PARIS. P. 604.

[[[ هو فيلسوف أملاين من أتباع الكانطية الجديدة ،ولقد كان لهذا الفيلسوف تأثري كبري عىل
كل من هوركهامير وبولوك ،خاص ًة أ ّن تيودور أدورنو كان أحد طالبه ،والذي كان الزميل الدائم
ٍّ
لهوركهامير يف معهد األبحاث ِ
ج ِت َم ِعيِّة ملدرسة فرانكفورت ،والرشيك له يف بعض الكتب
ال ْ
والنشاطات الثقافية.
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بعدهم ماركس ( )Marxوإنجلز ( ،)Engelsويف عام  1922ناقش

التوسط بني
أطروحته للدكتوراه وكان عنوانها «نقد الحكم عند كانط:
ّ
الفلسفة العمليّة والفلسفة النظريّة» تحت إرشاف هانز كورنيلوس.

وعن طريق وساطة صديقه بولوك من معهد البحث ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
بفرانكفورت ،بدأ التدريس عام  1926بالتق ّرب من ال َْم ْركِ ِس َّية
العمل ّية ،ويف سنة ُ 1930ع ِّي أستاذًا للفلسفة ِ
ج ِت َم ِع ِّية
والحركة ّ
ال ْ
بجامعة فرانكفورت ،ويف السنة نفسها أصبح مدي ًرا للمعهد
أسس مجلة معهد األبحاث
خلفًا لجرونربغ ،ويف عام ّ 1932

االجتامعية.

اضط ّر هوركامير إىل مغادرة أملانيا عام  1933نظ ًرا لوصول هتلر

إىل س ّدة الحكم؛ فهاجر إىل جنيف وباريس ونيويورك ،واستم ّر يف

نرش مجلّة للبحث االجتامعي ،ويف اإلرشاف عىل نرش دراسات
يف الفلسفة والعلم االجتامعي [[[.وعندما تح ّول معهد األبحاث
ِ
اسم فرنس ًّيا هو« :الرشكة
ال ْج ِت َم ِع ِّية إىل جنيف بسويرسا اتّخذ
ً
الدولية لألبحاث االجتامعية» التي امت ّد إشعاعها لفرنسا وانجلرتا،
ويف باريس استقبل «سيلستان بوغيل» ( )Célestin Bougléهوركامير،

كذلك ألكسندر فاركيهارسن ( )Alexander Farquharsonمدير مجلة

مستقبل لهوركامير ،وأصبحت
ً
 Revieu Sociologicalبلندن كان

مجلة املعهد تنرش حتى عام  1940من طرف مطبوعات فليكس ألكان

(.)Félix Alcan

املؤسسة العربية للدراسات
[[[ بدوي عبد الرحمن :موسوعة الفلسفة ،ط  ،1بريوت (لبنان)،
ّ
والنرش ،1984 ،الجزء الثاين ،ص .565

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

أعاد املعهد بعث نشاطه يف الواليات املتحدة األمريكية

كل من ماركوز ولونثال
بنيويورك سنة  ،1934واستق ّر هوركامير مع ٍّ

وبولوك وفيتفوجل وفروم[[[ ث ّم انتقل إىل لوس أنجلوس بوالية
كاليفورنيا ،وهناك تعاون مع تيودور أدورنو عىل إصدار كتابهام
«جدل التنوير» ،واستم ّر يف تحرير مجلّة معهد البحث ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
تحت اسمها الجديد «دراسات يف الفلسفة والعلم االجتامعي»،
ويف عام  1949عاد إىل فرانكفورت ،ويف عام  1950أعاد فتح معهد
البحث االجتامعي.

رئيسا لجامعة فرانكفورت،
واشتغل هوركامير للسنوات ً 1953 -1951

واستم ّر يف الوقت نفسه يف التعليم الجامعي حتى تقاعد يف
منتصف الستينات يف  ،1958ومن ث ّم زار أمريكا مرتني :األوىل عام
وظل رم ًزا
ّ
 1954والثانية عام  ،1959وذلك ليحارض يف شيكاغو،
ثقاف ًّيا متم ّي ًزا حتى وفاته يف نورمربغ بتاريخ  7يوليو  ،1973و ُد ِف َن يف

املقربة اليهوديّة يف برن يف سويرسا.

إ ّن هذه الوقفة البيبليوغراف ّية مع الرائد األ ّول ملدرسة
فرانكفورت ،ال تعطينا فكرة دقيقة عن مكانة هذا املفكّر يف فكر
املدرسة رغم أهم ّية هذه الوقفة ،بحيث ال تتّضح مكانته الْ ِف ْك ِريَّة

إالّ من خالل الوقوف عىل أهم إسهاماته الْ ِف ْك ِريَّة يف حقل الفلسفة
والعلوم االجتامعية ،والتي تربز من خالل مؤلّفاته وكتبه املختلفة
التي سنذكر بعضها وفق ترتيبها الزمني ،أي سنة إصدارها ،وكذلك

[1] Besnier, jean Michel, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine,
op.cit, p. 605.
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اإلشارة إىل املواضيع األساسيّة والقضايا واملشكالت الرئيسة التي

عالجتها هذه املؤلفات؛ ومنها:

 -1كتاب ال َّن َظ ِريَّة التقليديّة والنظريّة ال َّن ْق ِد َّية (:)1937
()Théorie critique et théorie traditionnelle
يعترب من أبرز الدراسات التي نرشها هوركامير ،وقد حاول
هوركامير-من خالل هذا العمل -أن يُنشّ ط النقد الثّقايف ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ

الجذري ،وناقش مسألة التسلّط العسكري ،واملشكلة االقتصاديّة
ّ
تشل الحياة االجتامعية ،واألزمة البيئ ّية .ففي هذا الكتاب نقد
التي ّ

هوركامير ال َّنظَ ِريَّة التقليديّة يف التفكري وح ّدد خطوطًا التجاهات
[[[
جديدة تتوخّى ال ّنقد التحلييل للواقع ولحرك ّية املجتمع والسياسة.
كتاب خسوف العقل ]éclipse de la raison[F :سنة ،1941

يتألّف من خمسة أقسام :الوسائل والغايات ،رصاع الحلول ،ثورة
الطبيعة ،صعود الفرد وسقوطه ،ومفهوم الفلسفة .ولقد درس

هوركامير يف هذا الكتاب مفهوم العقل يف تاريخ الفلسفة الغربية،
ولقد ح ّدد العقل بكونه «ذهنية» ولذلك رأى رضورة أن ت ُرعى هذه
ُرب يف بيئة ح ّرة ،يشيع فيها فكر نقدي ،وعىل مستوى
الذهنيّة وت ّ

العقل ميّز هوركامير بني ثالثة أنواع من العقل :العقل املوضوعي،
العقل الذايت ،العقل األدايت.

[[[ طاهر ،عالء :مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هربماز،ط ،1بريوت (لبنان) ،مركز اإلمناء
القومي( ،د.س) ،ص .64

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

كتاب بني الفلسفة والعلم االجتامعيphilosophie et science[ :
ٍ
مجلد ما بني عامي  ،1939 -1930وبالتحديد خالل
 ]socialظهر يف
الفرتة التي انتقل فيها معهد البحث ِ
ال ْج ِت َم ِع ِّي إىل جنيف؛ ومن ث ّم
التحاقه بجامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وشمل

مجموعة مقاالت :املاديّة واألخالقيّة ،املوقف الراهن للفلسفة
الصدق ،األنانيّة
األخالقيّة
ومهمت البحث االجتامعي ،يف مشكلة ّ
ّ
وحركة الحريّة ،تاريخ علم النفس ،املفهوم الجديد لإليديولوجيا،

مالحظات حول األنرثوبولوجيا الفلسفية ،ومناقشة العقالنية يف
أعامل
ً
الفلسفة املعارصة .وتجدر اإلشارة ههنا إىل أ ّن لهوركامير

أخرى ال يتّسع املقام لذكرها وتقديم فكرة عن محتوياتها.

املطلب الثاين :تيودور أدورنو ()Theodor Adorno
ولد تيودور أدورنو يف مدينة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ يف  11سبتمرب 1903
ين وأ ٍّم إيطالي ٍة ،وألرسة شَ غُفت باملوسيقى؛ إذ كانت
من ٍ
أب أملا ٍّ
والدته ابنة مطرب ٍة أملاني ٍة ،وشقيقته عازفة بيانو محرتفة؛ مام جعله

يتعلّق باملوسيقى يف ٍ
وقت مبكرٍ.

[[[

كان تيودور االبن الوحيد لوالده «أوسكار ألسكندر فيزنجروند»،

تاجر املرشوبات الرثي ،وهو سليل عائلة يهوديّة تح ّولت إىل
الربوتستانتية ،التحق تيودور مبدرسة «كاسري ويهلم»؛ ومن ث ّم تخ َّرج
فيها وعمره سبعة عرش عا ًما ،وكان من الطلبة األوائل يف دفعته ،لقد

قىض طفولته بني والدته املغ ّنية وخالته عازفة البيانو املشهورة؛
[[[ بوتومور توم ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،دار أويا للطباعة والنرش والتوزيع،
طرابلس (ليبيا) ،ط ،1998 ،1ص.153 :
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وخاصة بعد تعرفه
لذلك اهت ّم باملوسيقى وعشقها ،واهت ّم بالفلسفة
ّ
عىل «زقفريد كركاور  »Siegfried Kracauerعام  1922الذي قىض
معه ع ّدة سنوات يف دراسة فلسفة كانط.

[[[

فقرأ فلسفته يف شبابه

وكذلك علم االجتامع وعلم النفس بجامعة فرانكفورت ،وذهب

دروسا يف التأليف املوسيقي
إىل مدينة فينا عام  ،1925حيث تابع
ً

عىل يد «ادوارد ستورمان  ،»E .Steuermannوبصحبة «ألبان
برج  ،»Alban Bergالتقى هوركامير عام  1922وناقش أطروحة
حول (تعايل الغريي والنيوماين يف ظاهراتية هورسل) عام 1924
بإرشاف «هانز كورنيليوس »H.Corneliusثم عاد إىل ف َرانْ ِكفُو ْرتْ

عام  ،1928ليرشع يف كتابة أطروحة التأهيل حول (كريكجارد وبناء
الجاملية) التي ناقشها عام  ،1931مام سمح له بأن يكون عض ًوا يف
هيئة تدريس جامعة فرانكفورت ،بدرجة  ،Privatdzentأي كأستاذ
بدون مرتّب ،يتقاىض مكافأة من الطالب مبارشة.

[[[

ومل يصبح يف الواقع عض ًوا رسم ًّيا يف معهد البحث ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
إالّ يف عام  ،1938ومل يُ ْن َف أدورنو منذ سنة  ،1933وهي السنة التي

تسلّم فيها هتلر الحكم يف أملانيا ،بل أمىض معظم وقته حتى 1937

يف إنجلرتا ،يف كلية مارتن  Mertonيف أكسفورد .وبعد نفيه إىل

الواليات املتحدة استعاد أدورنو تعاونه الوثيق مع هوركامير.

[[[

[[[ بومنري ،كامل وآخرون ،ثيودور أدورنو من النقد إىل اإلستيطيقا (مقاربات فلسفية) ،داراألمان-
الرباط (املغرب) ،ط،1،2011ص.12 :
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.153 :

[[[ لوران ،آسون بول ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعاد حرب ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت (لبنان) ،ط ،1999 ،1ص.17 :

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

ولقد ترتّب عىل هذا التعاون إصدار كتابهام املشرتك املعنون

بـ «جدل التنوير  »Dialektik der Aufklarungعام  1947الذي

ظهر مع اإلعالن عن ضحايا املحرقة النازية ،وكانا يريدان تقديم
هذا الكتاب لفريديريش بولوك تكرميًا له يف عيد ميالده الخمسني،

حيث قاال يف تقديم الطبعة الجديدة كذلك« :من أمريكا ،حيث تم
وضع الكتاب ،عدنا إىل أملانيا بقناع ٍة م ّنا عىل مضاعفة جهودنا
عمليًّا ونظريًّا ،وبالتعاون مع فريدريش بولوك الذي أردنا أن يكون هذا

الكتاب تكرميًا له يف عيد ميالده الخمسني ،وهو مج ّد ًدا له يف عيده
أرصوا بعد الحرب عىل العودة
الستني»[[[ ،ولقد كان أدورنو أحد الّذين ّ
إىل ف َرانْ ِكفُو ْرتْ  ،وصار املدير املساعد للمعهد ،ثم مدي ًرا مشاركًا عام
ريا  -بعد تقاعد هوركامير عام  -1958أخذ أدورنو عىل
 ،1955وأخ ً

ف عام  1969بعد وصيّته الفلسفيّة «الجدل
عاتقه إدارة املعهد حتى ت ُ ُو ّ َ

السلبي» ( )La dialectique négativeعام  ،1966وبعد دوره الفاعل

يف «رصاع الوضعية» ( )La querelle du positivismeيف اللّحظة

التي بدأ فيها  Kamp Suhrبنرش مؤلّفاته كاملة.

[[[

وهذه اللّمحة عن السرية الذاتية للرائد الثاين من ر ّواد الجيل

األ ّول ملدرسة فرانكفورت ال ميكنها أن تكون ذات جدوى حقيقية

إذا مل ت ُع ّزز بسريته املعرف ّية التي ال ميكن اإلحاطة بها إالّ من خالل
الوقوف عىل أه ّم إسهاماته الفلسفية واالجتامعية ،التي تربز عرب
مست جوانب ع ّدة ،ومن هذه املؤلّفات نجد:
مؤلّفاته املختلفة التي ّ

[[[ هوركامير ماكس؛ تيودور ف .أدورنو ،جدل التنوير ،تر :جورج كتورة ،دار الكتاب الجديد
املتحدة ،بريوت(لبنان) ،ط  ،2006 ،1ص.6 :
[[[ لوران ،آسون بول ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.18 :
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 - 2جدل التنوير
)[Dialektik der Aufklarung] (La dialectique de la raison

وهو من أوائل الكتب التي تص ّدرت مكتبة مدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ ،

فهو يعود إىل حقبة األربعينيات من القرن املايض ،وبالضبط يف

عام  ،1947وهي الفرتة التي شهدت هجرة أغلبية مفكري مدرسة

فرانكفورت إىل مختلف بلدان العامل وعىل رأسها الواليات املتحدة
األمريكية ،وهذا بعد األحداث التي عرفتها أملانيا إثر صعود النازية
ووصولها إىل س ّدة الحكم ،واملالحقات التي تع ّرض لها الكثري من

خاصة من ذوي األصول اليهودية[[[ ،وقد كُتب
املثقّفني واملفكّرين،
ّ
هذا الكتاب باالشرتاك بني ماكس هوركامير وتيودور ف.أدورنو،

النص املفتاح ملجمل
وقد اعترب ألربشت فيلمر أ ّن هذا الكتاب هو
ّ
ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة األوىل؛ وذلك بوصفه يعيد رسم انتصار التنوير
ٍ
واحد[[[.
وتعاسته يف آن

الجدل السلبي (]Négative Dialektik[ )1966
لقد صدر هذا الكتاب امله ّم سنة  ،1966يف مرحلة االنتقال
الكيل من متركز ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ألدورنو يف مجال الفلسفة
يل البحت ،ويشكل
وعلم االجتامع
السيايس إىل امليدان الجام ّ
ّ
السوسيولوجي
هذا الكتاب حلقة الوصل بني التأسيس الفلسفي
ّ

[[[ بومنري ،كامل وآخرون ،تيودور أدورنو من النقد إىل اإلستطيقا (مقاربات فلسفية) ،مرجع
سابق ،ص11 :؟.
[[[ املحمداوي ،عيل عبود ،ومجموعة من األكادمييني العرب :الفلسفة الغربية املعارصة،
صناعة العقل الغريب من مركزية الحداثة إىل التشفري املزدوج،ط،1الرباط (املغرب) ،منشورات
ضفاف ،دار األمان ،2013 ،ج ،1ص .531

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

جهه التا ّم نحو علم الجامل فيام بعد ،وقد
لفكره
ّ
النقدي وبني تو ّ
تجاوز كتاب «الجدل السلبي» األطروحات الْ ِف ْك ِريَّة التي توقّف
عندها أدورنو يف «جدل العقل» التي تح ّددت مه ّمتها ال َّنظَ ِريَّة يف

اتّهام العقل بقصوره ،يف حني أ ّن «الجدل السلبي»يح ّد من اتهاماته
ٍ
جديد يتموضع
املت َو ِّجهة نحو العقل كموضوعٍ ،وينقلها إىل إطا ٍر
داخل صيغ ٍة وشكلٍ تاريخيَ ْي.

[[[

املطلب الثالث :فريدريش بولوك ()Friedrich Pollock
[[[

ألب من رجال األعامل الذي
ُولِ َد يف مدينة فرايبورغ بأملانيا ٍ
جه ابنه للعمل يف التجارة والشؤون املالية؛ لذلك درس
رغب أن يو ّ
جه لالهتامم بالقضايا الْ ِف ْك ِريَّة والسياسية
االقتصاد لك ّنه ما لبث أن تو ّ
يف جامعات ميونيخ وفرايبورغ ث ّم جامعة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ  ،التي حصل
منها عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام  1923حول موضوع

(نظرية العملة عند ماركس) ،وشارك يف العام ذاته يف أعامل أسبوع
البحوث ال َْم ْر ِك ِس َّية األ ّول الذي نظّمه صديقه فليكس فايل ،F.Weil
وقبل الحرب العامل ّية األوىل ،ويف عام  1911تع ّرف إىل شخص

مه ّم ربطته به عالقة صداقة حميمة ،وهو ماكس هوركامير ،الذي

أصبح بعد ذلك من أوائل املتح ّمسني لفكرة إنشاء معهد البحوث
ِ
ج ِت َم ِع ِّية بجامعة فرانكفورت ،ومسان ًدا لبولوك يف دعم فايل يف
ال ْ

إنشائه ،وأصبح بولوك عض ًوا بارزًا فيه منذ تأسيسه.

[[[ عالءطاهر ،مدرسة فرانكفورت من هوركهامير إىل هربماز ،مرجع سابق ،ص.69:
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،ترجمة :سعد هجرس ،ص.156-155 :
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السوفيتي،
الشيوعي
كان بولوك عىل عالق ٍة جيّد ٍة مع الحزب
ّ
ّ
حيث دعاه يف زيارة رسميّة لالطالع عىل املنجزات االقتصاديّة
واالجتامعيّة هناك بعد ثورة أكتوبر عام  ،1917وق ّدم له تسهيالت

كثرية من أجل تأليف كتابه املهم (تجارب التخطيط االقتصادي يف
االتحاد السوفيايت بني عامي .)1927-1917

وغض
ومخلصا للتجربة السوفيت ّية،
وبقي بولوك مرتبطًا فكريًّا،
ّ
ً

النظر عن التط ّورات السياسية والخالفات داخل الحزب الشيوعي

السوفيايت التي أعقبت وفاة لينني؛ فلم يتخذ موقفًا منها ،وحرص
عىل أن يبقى اهتاممه هناك منص ًّبا عىل التجربة االقتصادية،
ويف الخالفات ال َّنظَ ِريَّة التي كانت قامئة بني هوركامير من جه ٍة
وجرونربج مدير املعهد من جه ٍة أخرى ،اتّخذ بولوك موقفًا مسان ًدا
ألفكار هوركامير واتّجاهه الفلسفي ال ّنقدي.

ُعرِض عىل بولوك منصب مدير معهد البحوث ِ
ج ِت َم ِع ِّية عام
ال ْ

محل جرونربج الذي ساءت صحته آنذاك ،لكن بولوك اعتذر
ّ 1929
مفضِّ ًل البقاء كمسؤو ٍل عن القضايا اإلداريّة للمعهد.
ومع وصول هتلر س َّدة الحكم انتقل بولوك مع صديق عمره
املق ّرب هوركامير إىل مدينة نيويورك ،ثم عاد إىل ف َرانْ ِكفُو ْرتْ مع

عودة افتتاح املعهد عام  ،1950وبعد تقاعدهام عام  1959انتقل
بولوك وهوركامير إىل اثنتني من الفيالت املجاورة يف مدينة
وظل هناك حتى مات عام
ّ
مونتانيوال ( )Montagnolaبسويرسا،
.1970

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

وقد ت ُر ِ
ج َم له إىل اإلنجليزية:
- State Capitalism – Its Possibilities and Limitations in

(Studies in philosophy and Social Science)، Vol. IX، N.2،
1941.

-The Economic and Social Consequences of Automatim،
Oxford University Press، Oxford، 1957.

املطلب الرابع :هريبرت ماركوز ()Herbert Marcuse
هو فيلسوف ومفكر أملاين أمرييكُ ،عر َِف بتنظريه لليسار

يل وحركات اليسار الجديد ونقده الحاد لألنظمة القامئة.
الراديكا ّ

ُولِ َد ماركوز يف برلني لعائل ٍة يهوديّ ٍة ،وخدم يف الجيش األملاين

خالل الحرب العامل ّية األوىل ،ودرس يف جامعتها ،وحصل عىل

الدكتوراه من جامعة فرايبورغ عام  ،1922وعمل بعدها حتى عام

 1928يف بيع الكتب ،ثم انضم إىل مساعدة مارتن هايدغر يف
دراساته ،وكان منتس ًبا ملعهد الدراسات ِ
ج ِت َم ِع ِّية يف فَ َرانْ ِكفُو ْرتْ ؛
ال ْ
ماركيس ،وقد استم ّرت
ج ٍه
حيث كان يشكّل جامع ًة فكريّ ًة ذات تو ّ
ٍّ
يف مزاولة نشاطها حتى عام  ،1933وبعد استالم الحزب االشرتايكّ
النازي) السلطة قام الحزب بإغالق املعهد وسافر
القومي (الحزب
ّ
ّ

ماركوز بعدها إىل سويرسا مل ّدة عامٍ  ،ثم هاجر إىل الواليات
املتحدة األمريكية وانض ّم إىل معهد الدراسات ِ
ج ِت َم ِع ِّية هناك يف
ال ْ
جامعة كولومبيا عام  ،1934وعمل خالل الحرب العاملية الثانية يف

أجهزة االستخبارات الحرب ّية األمريكية (مكتب املعلومات الحرب ّية
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ومكتب الخدمات االسرتاتيجيّة)؛ حيث عمل يف الدعاية املضا ّدة

وحل أوارصها ،ويف الخمسينيات
ّ
للنازيّة سعيًا منه إىل تفكيكها،
رشع يف تدريس الفلسفة والسياسة بشكلٍ متتابعٍ ما بني جامعات

كولومبيا وهارفارد وبرانديس وكاليفورنيا.

وعىل ال َّرغْمِ من أ ّن ماركوز قد غادر أملانيا؛ إالّ أنّه بقي عض ًوا
رئيسا يف جامعة فَ َرانْ ِكفُو ْرتْ الثقافية مع ماكس هوركامير وتيودور
ً

اليساري فيها ،وقد ظهر جل ًّيا تأثري
أدورنو ،وكان ميثّل الجناح
ّ
ماركوز عىل القيادات الطالب ّية؛ حيث ع ّمت االحتجاجات الطالب ّية
جامعات أمريكا وأوروبا يف أواخر عقد الستينيات ،وقد ركّز ماركوز
يف كتاباته عىل نقد الرأسامل ّية وتجديد األطروحات املاركس ّية؛
الطلب
ّ
حيث كان يرى أ ّن أه ّم تهديد لألنظمة القامئة سيأيت من
العمل التي ت ّم تطويعها من
واألقل ّيات يف املجتمع ال من طبقة
ّ

خالل النمط االستهاليكّ ،وتلبية احتياجاتها السطح ّية؛ يك تكون

عم يدور من حولها من ظلمٍ
خاضع ًة لألوضاع القامئة صامت ًة ّ
ٍ
الفردي من
صب ماركوز ج ّم تركيزه عىل البعد
وانتهاكات ،كام
ّ
ّ
خالل سريه عىل النسق املاركيس.

وقد تُ ُو ِّ
ف ماركوز عام  1979عىل أثر سكت ٍة دماغ ّي ٍة أثناء زيارته

ألملانيا وكان برفقته صديقه الحميم يورغان هابرماس (أحد أه ّم
امل ُنظّرين من الجيل الثاين لجامعة فَ َرانْ ِكفُو ْرتْ ) ،وقد ترك إرث ًا فلسف ًّيا
ريا متثَّل يف مجموع ٍة من املقاالت التي كان قد كتبها
وفكريًّا كب ً

يف الثالثينيات من القرن املايض ،داع ًيا فيها إىل نظريّ ٍة اجتامعي ٍة
جدل ّي ٍة مناقض ٍة للعلم ِ
الوضعي كام عند أوجست كونت،
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
ّ

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

وشتال ،وفون شتاين خالل النصف األ ّول من القرن التاسع عرش
امليالدي؛ ألنّها كانت متاثل بني دراسة املجتمع ودراسة الطبيعة.

وما يُلحظ عىل ماركوز أنّه بنى نظريّته الجدل ّية عىل أفكار هيغل،

وح ّول فكر ماركس إىل هيغيل ّية راديكال ّية؛ فحرص اهتاممه يف نقد
أصول الفلسفة الوضع ّية والعلم االجتامعي ،وظهر جل ًّيا عداؤه
رئيسا
الشديد للهيمنة التقن ّية؛ حيث كان يعترب العقل املنغلق سب ًبا ً
يف استالب اإلنسان ،وتحويله إىل آل ٍة إنتاج ّي ٍة ال تُسمن وال ت ُغني

من جوعٍ؛ ومن ث َ ّم فقد اعرتى ماركوز -بوصفه من الرشيحة العليا
بغيض باإلحباط وخيبة األمل،
املثقّفة من الطبقة الوسطى -شعو ٌر
ٌ
وتشكَّلت لدى ماركوز فلسف ٌة ذات نزع ٍة تشاؤم ّي ٍة تس ّبب فيها اغرتاب
اإلنسان يف املجتمع الصناعي الحديث الذي تغلُب عليه التقنية؛
فيضيع فيه رغم أنفه باعتباره ذاتًا وكينون ًة ووجو ًدا.

وقد أشار ماركوز يف كتابه« :اإلنسان ذو البعد الواحد» إىل

اختفاء ال ّدور التاريخي الفاعل للطبقتني الربجوازية والربوليتارية
عىل ح ٍّد سواء ،كام أشار إىل أ ّن هناك ق ّوة واحد ًة خف ّية متحكّمة يف
مسار هاتني الطبقتني م ًعا متمثّل ًة يف العقالن ّية العلم ّية التقن ّية ،وليست
هناك طبقة معارضة؛ فقد ت ّم استيعاب الطبقة العاملة واسرتضاؤها
ٍ
تحفيزات ماديّ ٍة استهالك ّي ٍة ،وترشيد عمل ّية اإلنتاج ذاتها،
من خالل
الطلب األمريكية يف أواخر
ّ
وقد أشعلت أفكار ماركوز لهيب حركة

الستينيات مبعارضتها لل ّنظام ،وكذا حركات طالب ّية أخرى يف دول
أوروب ّية شتّى؛ بَ ْيد أ ّن الحركات ِ
ج ِت َم ِع ِّية -يف ذلك الوقت -كانت
ال ْ

ٍ
املتغية،
تحليالت متن ّوع ٍة عن البنية الطبق ّية
جمي ًعا واقعة تحت تأثري
ّ

49

50

مدرسة فرانكفورت دراس ٌة في نشأتِها وتيَّاراتِها النَّقديَّة واضمحاللها

وعن مغزى التكنوقراطيّة والبريوقراطيّة ،التي ق ّدم علامء االجتامع
إسهامات ملحوظة بصددها.

وترتكّز أفكار هربرت ماركوز سياس ًّيا حول ثالث قضايا شائكة:

يل ،والحركة الطالبية يف فرنسا عام
ّ
دور
الطلب يف العامل الرأسام ّ
 ،1968ودور الطبقة العاملة الحديثة يف الغرب.

هذا ،وقد آمن ماركوز بقوى ثوريّة جديدة ستظهر يف املستقبل
داخل املجتمع الحديث ،وسيت ّم التح ّرر ِ
ج ِت َم ِع ِّي عن طريق
ال ْ
يبي ذلك يف كتابه« :الحب والحضارة» ،وقد
اإلشباع
الجنيس كام ّ
ّ

برهن فيه سيكولوج ًّيا عىل كون تجاوز الندرة املاديّة يف املجتمعات

الصناع ّية املتق ّدمة سيخلق الرشوط املناسبة إلحراز البرش هدفهم

يف السعادة من خالل التح ّرر الجنيس ،وتف ّوق مبدأ املتعة،
ٍ
كأساس لالنعتاق الشامل املؤث ّر يف كافّة العالقات
الذي تص ّوره
االجتامع ّية.
عب ماركوز عن آرائه يف الفلسفة ِ
ج ِت َم ِعيِّة من خالل أه ّم
ال ْ
وقد ّ
كتبه:

ـ العقل والثورة )Reason and Revolution) 1941
وهو دراس ٌة جدليّ ٌة يف النظريّات ِ
ال ْج ِت َم ِع ِّية لهيغل مع إعادة
بي فيه أثر
تفسريها وتتبّعها عرب كريكغور وفيورباخ وماركس ،وقد ّ
هيغل يف النظريّات ِ
ج ِت َم ِعيِّة خالل الثالثينيات وربطها بنشأة
ال ْ
النظريّات الفاشيّة.

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

ـ الحضارة والرغبة )Eros and civilization( 1955
وقد قام فيه بالتأليف والتقريب بني فرويد وماركس ،وقد
النفيس
اصطبغ الكتاب بصبغ ٍة سيسيوفلسفيّة جمعت بني الجانبَني
ّ

والفلسفي.
ّ

ـ ال َْم ْر ِك ِس َّية السوفيت ّية )Soviet Marxism) 1958

انتقد ماركوز -يف هذا الكتاب -التطبيق السوفيايت للامركس ّية،

وأشار إىل اتّجاهات تح ّرريّة داخل النظام السوفيايت تحقّقت يف
الثامنينيات يف عهد غورباتشوف.

ـ اإلنسان ذو البعد الواحد (One Dimentional Man( 1958
جه فيه نق ًدا مشرتكًا
وهو أهم أعامله عىل اإلطالق بحيث و ّ
للمجتمعات الرأسامل ّية والشيوع ّية ،بحيث إ ّن املجتمعات الصناع ّية
الحديثة خلقت احتياجات وهم ّية لإلنسان ومن خالل أجهزة اإلعالم

واإلعالنات ت ّم توجيه جميع األفراد للفكر االستهاليك.

وقد انتهج ماركوز يف أعامله فلسفة النفي؛ فقد امتاز  -منذ بداية
ين صارمٍ  ،فكانت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة يف
أعامله الفلسفيّة -باتجا ٍه عقال ٍّ

مواجهة املثاليّة والذاتيّة والربجوازيّة محاربة إيّاها يف أكرث املواضيع

خصوصيّ ًة مثل :املاهيّة والوجود ،العقالنيّة والالَّ عقالنيّة ،املاديّة
واملثاليّة ،وكان جوهر ال ّنقد التاريخي لفلسفة ماركوز الثوريّة يتمثّل
يف معالجة نظام اإلنتاج الرأساميل والعالقات ِ
ج ِت َم ِعيِّة فيه.
ال ْ
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املطلب اخلامس :يورغن هابرماس ()Jürgen Habermas
[[[

هو فيلسوف وعامل اجتامع أملاين معارص يعترب من أه ّم علامء

االجتامع والسياسة يف عاملنا املعارص ،أملانيا وما زال يعيش
بأملانيا ،ويع ّد من أه ّم منظّري مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة له أكرث
من خمسني مؤلفًا يتح ّدث عن مواضيع عديدة يف الفلسفة وعلم

االجتامع ،وهو صاحب نظريّة الفعل التواصيل.

ولد يورغن هابرماس يف دسلدورف ،شامل الراين يف أملانيا-
ويستفاليا حالياَ ،ع ِمل والده ايرنست هابرماس مدي ًرا تنفيذيًّا لغرفة

متعاطف مع
الصناعة والتجارة ،وقد وصفه هابرماس االبن بأنّه
ٌ

ترب يف أرسة بروتستانتية ،ودرس يف جامعات
النازيّة ،ولقد
َّ
جوتنجني ( )1950 -1949وزيورخ ( ،Zürich (1950- 1951وبون
( ،Bonn(1951-1955ونال درجة الدكتوراه يف الفلسفة من بون عا َم
 1954بأطروحته «املطلق والتاريخ؛ حول التناقض يف فكر ِشلينغ»
(�The absolute and history: on the contradiction in Schel

 ،)lingوكان من بني لجنة املرشفني عىل أطروحته إريك روذاكري
( )Erich Rothackerوأوسكار بيكر (.)Oskar Becker

يف 1956درس الفلسفة وعلم االجتامع عىل يد املنظّرين

النقديني مثل ماكس هوركامير وثيودور أدورنو يف معهد البحث
ٍ
خالف بني االثنني عىل
االجتامعي /مدرسة فرانكفورت ،لكن بسبب

أطروحته ،باإلضافة إىل اعتقاده الشخيص أ ّن مدرسة فرانكفورت
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،ص .164-159

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

كانت قد أَصبحت مشلولة بالشكوكيّة( ( )skepticismواالزدراء (�dis

 )dainالسيايس للثقافة الحديثة .أنهى تأهيله يف العلوم السياسية يف
س ولفجانج
جامعة ماربورغ ( )Marburgإذ تتلمذ عىل يد ال َْم ْركِ ِ ِّ
ابيندروث ،وقد عنونت دراسته «التحوالت البنيوية لألوضاع

االجتامعية :تساؤالت ضمن أصناف املجتمع الربجوازي»

(�The Structural Transformation of the Public Sphere: an In

 ،)quiry into a Category of Bourgeois Societyويف  1961أصبح
أستاذًا يف جامعة بورج .وبقرا ٍر غري معتاد بالنسبة للمشهد األكادميي

األملاين يف تلك امل ّدة ُرشِّ ح هابرماس ليكون أستاذًا استثنائيًّا (أستاذ
بدون كريس) للفلسفة يف جامعة هايدلربغ بتوصية من هانز جورج
جادامر ( )Hans-Georg Gadamerوكارل لويث (،)Karl Lwith

ويف  1964عاد إىل مدرسة فرانكفورت مدعو ًما من قبل أدورنو لتويل

كريس هوركامير يف مجال الفلسفة وعلم االجتامع.

تسلّم منصب مدير معهد ماكس بالنك ()Max Planck Institute

يف سترينبريج (قرب ميونخ) يف  ،1971وعمل هناك حتى ،1983

أي بعد سنتني من نرش رائعته ،نظريّة الفعل التواصيل (Theory of

 ،)Communicative Actionبعد ذلك عاد هابرماس إىل كرس ّيه
يف ف َرانْ ِكفُو ْرتْ مدي ًرا ملعهد البحث االجتامعي .منذ أن تقاعد من

ف َرانْ ِكفُو ْرتْ يف العام  ،1993واصل نرش أعامله ذات املواضيع
واسعة ال ّنطاق .طرح خطابًا حول تأهيل ال ّدور العام للدين يف
َصل بني الكنيسة والدولة من
السياق العلامين ،بخصوص تط ّور الْف ْ
الحياد إىل العلامن ّية الحا ّدة.
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تتلمذ عىل يديه العديد من األساتذة املعروفني اآلن .من أبرزهم:

عامل االجتامع السيايس كلوس ّ
أوف ( ،)Claus Offeالفيلسوف
ِ
ج ِت َم ِع ِّي يوهان أرناسون ( ،)Johann Arnasonاملنظّر
ال ْ
ال ْج ِت َم ِع ِّي هانز جوس ( ،)Hans Joasمنظّر التط ّور ِ
ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
كالوس إيدير ( ،)Klaus Ederالفيلسوف ِ
ج ِت َم ِع ِّي أكسل هونيث
ال ْ
(( )Axel Honnethاملدير الحايل ملعهد البحث االجتامعي)،
الفيلسوف األمرييك توماس مكاريث (،)Thomas McCarthy
الباحث ِ
ال ْج ِت َم ِع ِّي جريمي شابريو ( ،)Jeremy Shapiroورئيس

الوزراء الرصيب املغتال زوران دينديك (.)Zoran indic

وريث مدرسة فرانكفورت
وصل يورغن هابرماس إىل درجة من الشهرة والتأثري العاملي مل
ينجح الرعيل األ ّول من ممثيل ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ِ
ج ِت َم ِع ِّية واملعروفة
ال ْ
مب ْد َر َس ٌة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ يف الوصول إليها.
يف حقل الفلسفة املعارصة َ
فعىل ال َّرغْمِ من الثّقل العلمي ألفكار الجيل األ ّول (هوركامير،
أدورنو ،ماركوزه ،إريك فروم…) ،إالّ أ ّن هابرماس هو الفيلسوف
الوحيد الذي فرض نفسه عىل املشهد السيايس والثقايف يف

أملانيا كـ»فيلسوف الجمهورية األملانية الجديدة» وفق تعبري وزير

الخارج ّية األملاين يوشكا فيرش ،وذلك منذ أكرث من خمسني عا ًما.

الرشعي املعارص إلرث مدرسة
إنّه بالفعل يعترب الوريث
ّ
فرانكفورت ،وعىل ال َّرغْمِ من أ ّن هناك أفكا ًرا مشرتك ًة واضح ًة بينه
حى مختلفًا ،وإذا كان ما
وبني أسالفه ،فإنّه نحا بهذه املدرسة من ً

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

يجمع أعامل أدورنو وهوركامير وماركوز االهتامم الشديد بحريّة
اإلنسان مهام بعدت إمكانيّة وجود تلك الحريّة عن أرض الواقع،
حامسا يف هذا الجانب رغم وجوده؛ فهو يتح ّرر
أقل
فإ ّن هابرماس ّ
ً
جل تفكريه بدالً من ذلك
من التذبذب بني التفاؤل والتشاؤم ويركّز ّ

عىل تحليل الفعل والبنى االجتامعيّة ،وال جدال يف انتامء هابرماس
وربا بشكل غري متوقع -ينتقد التقاليد الْ ِف ْك ِريَّةإىل اليسار ،إالّ أنّه
ّ
التي تنتمي إليها ،األمر الذي اتنهى به إىل النأي بنفسه عن الحركة

أول :باعتباره
الطالَّبية التي ظهرت يف الستينيات .وميكن النظر إليهً ،

متمسكًا بتص ّو ٍر يزاوج بني البنية والفعل يف نظريّة كليّة واحدة ،وثانيًا،
ّ

وبخاصة عن فكريت العقل
بوصفه مداف ًعا عن مرشوع الحداثة،
ّ
واألخالق الكليني ،وأ ّما حجته يف ذلك فهي أ ّن مرشوع الحداثة مل
يتجسد أب ًدا؛ لذا فالحداثة مل تنت ِه بعد ،ويظهر
يفشل ،بل باألحرى مل
ّ

أ ّن هذا املوقف يضعه يف اتّجاه معارض متا ًما مع أسالفه بالنظر
إىل موقفهم من نقد عقل التنوير ،إالّ أ ّن موقفه يتض ّمن اإلرصار عىل

جدل التنوير ،أي أ ّن عمليّة التنوير لها جانبان :يتض ّمن أحدهام فكر
البناء الهرمي واالستبعاد ،يف حني يحمل الجانب اآلخر إمكانيّة

األقل ،ونظريّة ما بعد الحداثة
إقامة مجتمع ح ٍّر يسعد به الجميع عىل ّ
تفتقد -بحسب هابرماس -إىل هذا العنرص األخري.

أ ّما املصالح املعرف ّية فتعني عند هابرماس أنّنا دو ًما نط ّور
معي ،وتحقيق ذلك الغرض هو أساس مصلحتنا يف
املعرفة لغرض ّ

تلك املعرفة ،واملصالح التي يناقشها هابرماس هي مصالح مشرتكة
بني الناس جمي ًعا ،بحكم أنّنا أعضاء يف املجتمع اإلنساين ،فيذهب
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هابرماس إىل أ ّن العمل ليس وحده ما مييِّز البرش عن الحيوانات،
بل واللّغة كذلك ،فالعمل يؤ ّدي إىل ظهور املصلحة التقنية ،وهي
املتمثّلة يف السيطرة عىل العمليّات الطبيعيّة واستغاللها ملصلحتنا،

وتؤ ّدي اللّغة -بوصفها الوسيلة األخرى التي يح ّول بواسطتها البرش

بيئتهم إىل ظهور ما يدعوه هابرماس «املصلحة العملية» -إىل ظهور

العلوم التأويليّة؛ حيث يذهب هابرماس إىل أ ّن املصلحة العمليّة
تفيض إىل نوع ثالث من املصلحة وهي مصلحة االنعتاق والتح ّرر،
وهذه األخرية تسعى لتخليص التفاعل والتواصل يف العنارص التي

تش ّوهها عن طريق إصالحها ومصلحة االنعتاق والتح ّرر تؤ ّدي إىل

ظهور العلوم النقديّة.

فلسفة اللغة ونظرية فعل التواصل
وبخاصة يف» نظرية فعل
جه هابرماس يف أعامله األخرية
ّ
ويتو ّ

التواصل» ( )1987-1984إىل فلسفة اللغة ابتغاء توسيع أساس
النظريّة ال َّنق ِْديَّة وقد ق ّدم أطروحة صعبة سنجملها يف مراحل ثالث:
رمم يدعوه «بفلسفة
 -1املرحلة األوىل :يدعو إىل رضورة التح ُّر ّ

الوعي» التي يعني بِها الفلسفة التي ترى العالقة بني اللّغة والفعل

كالعالقة بني الذات واملوضوع (أي التح ّرر من منظومة الفكر
التجريبي).

 -2املرحلة الثانية :ميكن أن يتّخذ الفعل صورتني ،الفعل
االسرتاتيجي وفعل التواصل .األ ّول يتض ّمن الفعل الغايئ العقالين ،يف

حني أ ّن فعل التّواصل هو ذلك الفعل الذي يرمي للوصول إىل الفهم.

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

 -3يرتتّب عىل فعل التواصل األ ّولية ع ّدة أمور:
السامء،
أولً  :العقالن ّية بهذا املعنى ليس ً
مثال نقتنصه من ّ
بل هو موجود يف لغتنا ذاتها ،وهذه العقالن ّية تستلزم نسقًا
اجتامع ًّيا دميقراط ًّيا ال يستبعد أح ًدا.

ضمني يحاول هابرماس الكشف
ثان ًيا :مث ّة نظام أخالقي
ّ
جه إىل تحليل مضمون
عنه ،وهو األخالق الكل ّية الذي ال يتو ّ
والتوصل
التوصل إليها،
جهه إىل طريقة
ّ
ّ
املعايري بقدر تو ّ
ٍ
ين.
إليها -حسب هابرماس -يكون عرب
نقاش ح ٍّر عقال ٍّ
وميكن مالحظة أ ّن مناقشة هابرماس للرأسامليّة الحديثة تفتقد

للحامس الذي ات ّسمت به أعامل الرعيل األ ّول ملدرسة فرانكفورت؛
فهابرماس يرى يف الرأسامليّة مرحلة ميكن أن تنحرف فتؤ ّدي إىل

ريا ،ولقد ركّز عىل ظاهرة الهيمنة
رشا مستط ً
كارثة ،لك ّنها عنده ليست ًّ
التقنيّة والعقل األدايت السائد يف هذا النظام .وحول ماركس يرى

هابرماس أ ّن الجزء املبدع ألعامله أصبح مدفونًا يف تربة النزعة

األداتيّة والوصفيّة ،ويرى هابرماس أ ّن مسؤوليّة ذلك عىل عاتق
ماركس نفسه ،وعىل تركيزه تركي ًزا شدي ًدا عىل العمل باعتباره
الخاصيّة املميّزة للبرش.
جهت لهابرماس مجموعة انتقادات أه ّمها:
وقد ُو ّ
 -1أنه مل يثبت وال يستطيع أن يثبت أولويّة فعل التواصل عىل

الفعل االسرتاتيجي.
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 – 2أنه مرتبط بال ّنقد األ ّول ،وأ ّن أطروحته حول االنعتاق والتح ّرر

مل تثبت ،ليس هذا فقط ،بل إ ّن محاولة إقامة ال ّنقد عىل التفرقة بني
ال ّنقد والحياة اليوميّة تق ّوض وضع التح ّرر الذي يزعمه واملشكوك

أساسا ،وبذلك يظهر أ ّن مرشوع هابرماس يعاين مبجمله من
فيه
ً

تناقض يف األهداف ،فإن أخذنا مرشوعه األكرب بأوضح معانيه،
فسيظهر أ ّن محاولة تأمني أولويّة التواصل يف فلسفة اللّغة ،تجهضها

تلك التفرقة التي يُقيمها بني ال ّنسق والحياة اليوميّة .وهكذا فإ ّن
إعطاء األولويّة لطرف عىل آخر يف معادلة الفعل أو البنية تق ّوض
ال َّنظَ ِريَّة من عروشها.

وإذ أقدم عىل هذه الرتجمة لهابرماس أشعر بثقل امله ّمة لصعوبة

أبجديات الفلسفة التي يطرحها ،باإلضافة إىل املصطلحات التي
صكّها والتي تحتاج م ّنا وضعها يف سياقاتها التي أرادها لها صائغها،

جا للمثقّف الدينامييك الذي يتفاعل مع
وإنّني أعترب هابرماس منوذ ً

حركة املجتمع والتاريخ ،إميانًا منه أ ّن ال َّنظَ ِريَّة تحتاج دامئًا إىل أن
تدلّل عىل نفسها كلّام حاولت أن تطبق نفسها يف ميدان أو آخر.

هابرماس والنظرية االجتامعية
شامل للنظريّة االجتامعيّة ،ورسم
ً
لقد بنى هابرماس إطا ًرا
الفلسفة من خالل عدد من التقاليد الثقافية ،واعترب هابرماس

أ ّن إنجازه الرئيس هو تطوير مفهوم ونظريّة العقالنيّة التواصليّة
( )communicative rationalityالذي مييّزه عن التقليد العقالين

الشخيص ،وتق ّدم هذه
ّغوي
بتحديد العقالنيّة يف بنى االتّصال الل ّ
ّ

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

ال َّنظَ ِريَّة ِ
ين ،بينام يبقى
ال ْ
ج ِت َم ِعيِّة أهداف االنعتاق أو التح ّرر اإلنسا ّ
جة تدعى
اإلطار األخالقي الشامل؛ هذا اإلطار الذي يستند إىل ح ّ

كل األفعال الخطابيّةالربغامتية الشاملة (ّ )universal pragmatics

متـأصلة -وهي هدف الفهم املتبادل ،وأ ّن البرش ميتلكون
لها نهاية
ّ
القدرة التواصليّة لجلب مثل هذا الفهم .بنى هابرماس إطا ًرا

خارج فلسفة الفعل الخطايب لودفيغ وتغنشتاين (،)Wittgenstein
وأوسنت ،وجون سريل ( ،)Searleوالنظريّة ِ
ج ِت َم ِعيِّة للعرف
ال ْ

الثقايف ( )interactional constitutionللعقل لجورج هربرت

مييد ،ونظريّات التنمية األخالقيّة لجني بياجيه ( )Piagetولورانس

كولبريغ ( ،)Kohlbergوأخالقيّات الخطاب لكارل هيديلبريغ-أوتو
ابل (.)Heidelberg colleague Karl-Otto Apel

وقد ق ّدم هابرماس تقاليد كانط ( )Kantوالتنوير ()Enlightenment

واالشرتاكية الدميقراطية ( )democratic socialismمن خالل تأكيده

عىل اإلمكان ّية لتحويل العامل ووصوله إىل أكرث إنسان ّية ،ومجتمع

عادل من خالل إدراك اإلمكان ّية البرشيّة للمنطق ،جزئ ًّيا من خالل
أخالق ّيات الجدل .بينام اعرتف هابرماس بأ ّن التنوير «مرشوع غري
حح ويت ّمم ،ال أن يُنبذ ،وهو
منتهي» نجده يجادل بأنّه يجب أن يص ّ
يف هذا أبعد نفسه عن مدرسة فرانكفورت ،بل انتقدها ،للتشاؤم
املفرط والراديكاليات واملبالغات املضلّلة .باإلضافة إىل نقده
معظم فكر ما بعد الحداثة (.)postmodernist

وقد ق ّدم هابرماس مفهوم «إعادة بناء العلوم»(  (�Reconstruc
 )tive scienceلهدف مزدوج :لوضع «نظريّة عا ّمة للمجتمع» بني
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الصدع الحاصل بني «التنظري»
الفلسفة وعلم االجتامع ،ولرأب ّ

( )theorizationو«البحث امليداين» ( .)empirical researchمنوذج

«إعادة بناء العقالنيّة» ميثّل الخيط الرئييس للمسوح حول «بنى»

عامل الحياة («الثقافة» و«املجتمع» و«الشخصيّة») واستجاباتها
الخاصة (إعادة اإلنتاج الثقايف ،التكامل ِ
ج ِت َم ِع ِّي
«الوظيفيّة»
ّ
ال ْ
والتنشئة االجتامعيّة).

ومن أه ّم أعامله الّتي متّت ترجمتها :التح ُّوالَت البنيويّة لألوضاع
ِ
ج ِت َم ِع ِّية ( ،)1962ال َّنظَ ِريَّة واملامرسة ( ،)1963منطق العلوم
ال ْ

ِ
ج ِت َم ِع ِّية ( ،)1967نحو مجتمع عقالين ( ،)1967التكنولوجيا
ال ْ
والعلم كإيديولوجية ( ،)1968املعرفة واملصالح البرشيّة (،)1968

الهويّة االجتامعية ( ،)1974التواصل وتط ّور املجتمع (،)1976
براغامتيات التفاعل ِ
ج ِت َم ِع ِّي ( ،)1976نظريّة الفعل الرصيحة
ال ْ
( ،)1981الوعي األخالقي والفعل التواصيل ( ،)1983ملحات
فلسفية  -سياسية ( ،)1983الخطاب الفلسفي للحداثة (،)1985

املحافظ ّية الجديدة ( ،)1985تفكري ما بعد امليتافيزيقا (،)1988
التربير والتطبيق ( ،)1991بني الحقائق واملعايري :مساهامت لنظرية

جدل القانون والدميقراطية ( ،)1992براغامتيات التواصل (،)1992

تضمني اآلخرين ( ،)1996جمهورية برلني ( ،)1997العقالنية

والدين ( ،)1998الحقيقة والتربير ( ،)1998مستقبل الطبيعة البرشيّة
( ،)2003أوروبا القدمية ،أوروبا الجديدة ،قلب أوروبا (،)2005

الغرب املنقسم ( ،)2006جدل العلامن ّية ( ،)2007تاريخ الفلسفة
(.)2019

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

املطلب السادس :إريك فروم ()Erich Fromm
[[[

ُولِ َد إريك فروم يف مدينة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ  23مارس عام 1900؛ وهو
عامل نفس وفيلسوف إنساين أملاين أمرييك ،هاجر إىل الواليات
املتحدة األمريكية يف عام  ،1934والتحق بجامعة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ

وهايدلبريغ حيث درس فيهام العلوم ِ
ج ِت َم ِعيِّة والنفسيّة والفلسفيّة.
ال ْ

بدأ فروم دراسته األكادميية عام 1918م يف جامعة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ
التي درس فيها فلسفة القانون ( )Jurisprudenceلفصلني دراس ّيني

فغي ات ّجاهه عام 1919م
ولكن مل يكن يرغب يف أن يصبح محام ًياّ ،

نحو دراسة علم االجتامع يف جامعة هايدلبريغ تحت إرشاف عامل
االجتامع ألفريد فيرب ،والفلسفة تحت إرشاف هايرنيش ريكريت،
وعلم النفس بإرشاف كارل جاسربز ،وحصل عىل درجة الدكتوراه

من الجامعة نفسها عام 1922م ،وبعدها تد ّرب عىل التحليل
حة التحليل النفيس يف هايدلبريغ عىل يد الطبيبة
النفيس يف مص ّ
ٍ
ملنعطف مه ّم يف حياته العلم ّية
النفس ّية فريدا رايخامن ،التي أخذته
والعمل ّية بتعريفه عىل عامل التحليل النفيس الفرويدي ،وقد بدأ
تحليالته الرسيرية الفعلية عام 1927م ،وبعدها بثالثة أعوام التحق
مبعهد ف َرانْ ِكفُو ْرتْ للبحوث االجتامعية ،وأت ّم تدريبه يف التحليل
النفيس ،وانتقل فروم إىل جنيف بعد استيالء النازيني عىل السلطة

يف أملانيا ،ومن ث ّم انتقل إىل جامعة كولومبيا يف نيويورك ،وبد ًءا من

عام  1931كان مرشوعه قامئًا عىل مزاوجة إسهامات فرويد وماركس
يف إطار علم النفس االجتامعي ،وأقام عالقة مع معهد البحوث

[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،ص.166-165 :
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ِ
ح عن
ال ْج ِت َم ِعيِّة وساهم يف جريدته ،ومنذ عام  1935ابتعد بوضو ٍ
الفرويدية حني حاول أن يخلّصها من املغاالة يف أهميّة الغرائز،
وأوىل اهتام ًما لتأثري العوامل الثقافية واالجتامعية ،وط ّور مفهوم

ليعب به عن شخصيّة املجتمع الذي يشرتك
االجتامعي)
(الطابع
ّ
ّ
تواصل فكريًّا مع بحوث
ً
جميع أفراده يف ثقافة مشرتكة ،وأقام
فيلهلم رايش التي أدخلت املجتمع كموضوع مؤث ّر داخل البنية
وبخاصة
انفصال جدي ًدا بينه وبني الفرويديّة،
ً
النفسيّة للفرد ،ثم بدأ
ّ
أساسا
ما يتّصل بعقدة أوديب؛ حيث رفض فروم فرضيّة كونها مح ّركًا
ً

داخل املجتمع األبوي ،ومل يتقبّل األطروحة املبنيّة حول املحور

األوديبي كمط ّور للتاريخ وللحركة الكليّة للمجتمع.
ّ

ويف عام 1943م ساهم فروم يف تأسيس فرع ملدرسة واشنطن

للتحليل النفيس يف نيويورك ،كام شارك يف تأسيس معهد وليام
والطب ال ّنفيس ،كان فروم ضمن أعضاء
آنسون وايت للتحليل
ّ
هيئة التدريس يف كلية بنينجتون من عام 1941م إىل 1947م ،وكان
يق ّدم دورات تعليم ّية يف املدرسة الجديدة للبحوث ِ
ج ِت َم ِع ِّية
ال ْ

يف نيويورك من عام 1941م وحتى 1959م.كام كان أستاذًا يف علم
النفس بجامعة ميشيغان من 1945م إىل1947م ،وأستاذًا زائ ًرا يف
جامعة ييل من 1948م إىل 1949م.
انتقـل فـروم إىل املكسـيك عـام 1949م وأصبـح أسـتاذًا يف

قسم
الجامعة الوطن ّية املسـتقلّة يف املكسـيك (ْ ،)UNAMوأنشـأ ً
الطـب هنـاك ،ويف الوقت نفسـه ،عمل
للتحليـل النفسي يف كل ّيـة
ّ

أسـتاذًا لعلـم النفـس بجامعـة والية ميشـيغان يف الفرتة مـن 1957م

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

إىل 1961م وكأسـتاذ مسـاعد لعلـم النفـس يف قسـم الدراسـات

العليـا للفنـون والعلـوم بجامعة نيويـورك بعد عام 1962م ،واسـتم ّر
يف عملـه يف ( )UNAMحتّـى تقاعـده عـام 1965م ،ويف الجمعيّة
املكسـيكيّة للتحليـل النفسي ( )SMPحتّـى عـام 1974م الّـذي

انتقـل فيـه إىل مورالتو يف سـويرسا.

ريا وأصال ًة ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ
وقد ك ّونت أعامله الت ّيار األكرث تأث ً

االجتامعي ،ومن أه ّم مؤلّفاته املرتجمة:
النفيس
يف امليدان
ّ
ّ
الهروب من الحريّة ( )1941التحليل النفيس والدين ( )1950اللّغة
املنس ّية :مدخل إىل فهم األحالم والقصص الخيال ّية واألساطري
( )1951املجتمع العاقل ( )1955رسالة سيجموند فرويد  :تحليل

لشخصيته وتأثريه ( )1959أزمة التحليل النفىس :مقاالت عن فرويد
وماركس وعلم النفس ِ
ج ِت َم ِع ِّي ( )1970ترشيح نزوع اإلنسان إىل
ال ْ
التدمري ( )1973كام ح ّرر كت ًبا بأقالم كتّاب متع ّددين عن بوذيّة زن

ومفهوم ماركس لإلنسان وغريها.

املطلب السابع :ليولوفنتال ()Leo Löwenthal
[[[

هو عضو معهد البحوث ِ
ج ِت َم ِعيِّة بجامعة فرانكفورت؛ ُولِ َد
ال ْ
يف املدينة نفسها عام  1900من عائلة برجوازيّة مثقّفة ،ودرس

صا يف األدب
بجامعتها ثم بجامعتي هايدلربغ وجيانسن
متخص ً
ّ
والفلسفة والتاريخ وعلم االجتامع ليحصل عىل درجة الدكتوراه يف
الفلسفة عام .1923

[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،ص . 201
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وقد اتّصل خالل دراسته الجامعيّة باألوساط الثوريّة ،وعقد
أثناءها عالقة صداقة حميمة مع إريك فروم.
ومل يُسهم لوفنتال يف حياة معهد البحوث ِ
ج ِت َم ِع ِّية إالّ اعتبا ًرا
ال ْ

من عام 1926؛ يف الوقت الذي كان يواصل عمله بالتدريس يف
فني ملرسح الشعب.
املدارس الثانويّة ،وكمستشا ٍر ٍّ

وقد ق ّدم لوفنتال جهو ًدا علم ّي ًة كثريةً ،وبحوث ًا يف علم اجتامع

األدب والثقافة الشعب ّية ،وأضحى عض ًوا دامئًا فيه بد ًءا من عام
 ،1930وعىل ال َّرغْمِ من إسهاماته التي ق ّدمها للمعهد إالّ أ ّن تأثريه ال

النقدي
فاعل عىل صعيد بناء وتطوير القواعد ال َّنظَ ِريَّة للفكر
ً
يُعترب
ّ
ملدرسة فرانكفورت ،ومقارن ًة بالجهود الفلسف ّية لهوركامير.

املطلب الثامن :والرت بنيامني ()w.Benjamin
[[[

هو والرت بنديكس شنوفليز بنيامني (باألملانيةWalter Bendix :

( )Schönflies Benjamin 15يوليو  27 - 1892سبتمرب  )1940كان

يهودي
ومرتجم ،وهو
كات ًبا وفيلسوفًا ،وعامل اجتامع ،وناق ًدا أدب ًّيا،
ً
ّ
ين ،وقد اعترب لفرتة أحد أعضاء مدرسة فرانكفورت يف
ماركيس أملا ّ
ّ

ال َّنظَ ِريَّة النقدية.

أسس الدراسة األكادمييّة الحديثة
تأث ّر بنيامني بجرشوم شومل الذي ّ

للقبالة والصوفيّة اليهوديّة .خالل نصف القرن األخري زاد احرتام
وتأثري أعامله بشكل ملحوظ ،جاعلني بنيامني أحد أه ّم مفكّري القرن
العرشين يف موضوعي األدب والتجربة الجامليّة الحديثة.
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،تر :سعد هجرس ،ص.191-190 :

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

دمج يف نقده بني املاديّة التاريخيّة واملثاليّة األملانيّة واألفكار
الصوفيّة اليهوديّة ،مق ّد ًما إسها ًما جدي ًدا للفلسفة ال َْم ْركِ ِسيَّة الغربيّة

ونظريّة علم الجامل بصفته باحثًا أدبيًّا كتب مقاالت شهرية حول

شارل بودلري ،وترجم ديوان بودلري (أزهار الرش) باإلضافة إىل رواية

بروست بحثًا عن الزمن املفقود ،وألعامله تأثري كبري يف األبحاث
وبخاصة مقالته رسالة املرتجم واألعامل الفنيّة يف عرص
األكادميية
ّ

إعادة اإلنتاج امليكانييك.

يف عام  1940كتب بنيامني أطروحته املعروفة« ،أطروحات حول

مفهوم التاريخ» ،املستوحاة من لوحة «أنجلوس نوفوس» (املالك
الجديد) لبول كييل ،رأي الشّ خص يف اللوحة «مالك التاريخ» الذي
يتذكّر مايض البرشيّة ويخاف عىل مستقبلها.

وقد انتحر بنيامني يف  27سبتمرب عام  1940يف بورت بو عىل

الحدود اإلسبانية الفرنسية ،بينام كان يحاول الهرب من النازيني،

عندما أدرك أ ّن املجموعة التي يحاول الهرب معها لن تتمكّن
من عبور الحدود .وقد ت ّم السامح لباقي أعضاء املجموعة بعبور
الحدود يف اليوم التايل.
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املطلب التاسع :إرنست بلوخ ()Ernst Bloch
[[[

ُولِ َد بلوخ يف لودفيغتشافني يف  8يوليو عام -1885وهو فيلسوف

ماركيس أملاين -من أب يهودي موظف يف السكّة الحديدية ،وعندما
أول إىل سويرسا ،ث ّم
حصل النازيون عىل السلطة كان عليه الهربً ،
ريا إىل الواليات املتحدة،
النمسا ،ففرنسا ،فتشيكوسلوفاكيا ،وأخ ً

وقد عاد بلوخ عام  1949وحصل عىل كريس الفلسفة يف جامعة

اليبزيغ .عندما بُني جدار برلني يف  ،1961ثم غادر إىل توبنغن يف

أملانيا الغربية حيث حصل عىل الكريس الفخري للفلسفة ،وبقي
هناك حتى مات يف .1977

وكان بلوخ مؤث ّ ًرا للغاية يف سياق الحركات االحتجاجيّة الطالبيّة
يف  1968ويف الثيولوجيا التح ّرريّة .حيث اعتُرب عمله ذاك ذو تأثريٍ

مفتاحي مه ٍّم من قبل إرنستو بالدوتيش وجورجني مولتامن يف كتابه
ٍّ

«ثيولوجيا األمل».

وقد تقلّبت به األحوال وتف ّرعت وتعقّدت وتشابكت سريورته
وسبله يف الحياة والفكر؛ وحاول الجمع والتوليف بني اإلميان

ّ
والشك ..بني يوتوبيا
الثابت والقلق اإليجايب ..بني االستقرار

خالص ّية متفائلة وأخرى منفتحة تعلّقت مبستقبل أفضل يف طور
اإلمكان ،وأكرث إرشاقًا لإلنسان ّية (مبدأ األمل) وإخالصه الذابل
الذي مت ّزق ،وأصبح ماض ًيا لنسخة ستالني البريوقراطية من
املاركسية! ،وبني اليسار األرثوذوكيس الذي هاجمه الحقًا ،وبني

[[[ طرابييش ،جورج :معجم الفالسفة( :الفالسفة ،املناطقة ،املتكلّمون ،الالهوتيّون،
املتص ّوفون) ،ال ط ،جامعة كاليفورنيا ،دار الطليعة ،1987 ،ص:

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

مدرسة فرانكفورت التي عاب عليها ونقد تشاؤميّتها وابتعادها

لدرجة القطعية مع املاركسية ،عىل األقل لدى أبرز رموزها :أدورنو،

وخاص ًة يف كتابهام املشرتك(:جدل التنوير).
وهوركامير،
ّ

وقد تركزت أعامل بلوخ عىل مفهوم عامل اإلنسان اليوتويب

حيث ينتفي االضطهاد واالستغالل ،وهو ما سيك ّون دو ًما ق ّوة
ثوريّة مؤدلجة ،ومن أه ّم أعامله :كتاب «مبدأ األمل» الصادر عام
1938وقد ألّفه خالل هجرته إىل الواليات املتّحدة حيث عاش يف

نيو هامشاير قبل أن يستق ّر يف كامربيدج ،ماساشوسيتس ،وهو مك ّون

من ثالثة مجلدات مط ّولة يوجد يف قاعة القراءة يف مكتبة جامعة
هارفرد ،وكان بلوخ يف األصل قد ق ّرر نرشه تحت عنوان «أحالم
حياة أفضل» ،ويحاول بلوخ عرب كتابه «مبدأ األمل» تقديم حساب

موسوعي شامل حول ات ّجاهات الجنس البرشي والطبيعة بالنسبة
للتق ّدم ِ
يل ،ومن أه ّم أعامله أيضً ا:
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
والتكنولوجي املستقب ّ
ّ
روح اليوتوبيا ،1918 ،وتوماس مونترس الهويت الثورة ،1921 ،وآثار،

 ،1930وإرث هذا الزمن ،1935 ،والحريّة وال ّنظام ،1947 ،وذات
موضوع ،1949 ،وكريستيان توماسيوس ،1949 ،وابن سينا واليسار
األرسطي ،1949 ،والقانون الطبيعي والكرامة اإلنسانية،1961 ،

ومقدمة توبنغن يف الفلسفة ،1963 ،والدين يف الرتاث–1959 ،

 ،1966واإللحاد يف املسيحية ،والقياسات السياسية ،الطاعون ،ما

قبل آذار ،1970 ،ومشكلة املادية ،تاريخها وماهيتها.1972 ،

وقد تُ ُو ّ
ف ارنست بلوخ يف شتوتغارت بأملانيا الغربية يف الرابع
من آب(أغسطس) عام 1977كفيلسوف أملاين غريب ،وكأستا ٍذ
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للفلسفة يف جامعة توبنغن ،وأمىض الخمسة عرش عا ًما األخرية من
ٍ
كواحد
سيايس! .بعد أن قىض الشّ طر األكرب من حياته
عمره كالجي ٍء
ٍّ

الرشقي من أملانيا؛ فقد كان
من أملع فالسفة ال َْم ْركِ ِسيَّة يف الجزء
ّ

عض ًوا يف الحزب الشيوعي األملاين منذ أوائل العرشينيات ،عندما
كان من أبرز الرموز الثقافية بربلني يف ذلك الوقت ..مات أرنست بلوخ

وقد حرض جنازته ثالثة آالف طالب حاملني مشاعل األمل بأيديهم،
متسائلني فيام بينهم ..ماذا تبقّى من فيلسوف األمل أرنست بلوخ يف

ولربا سمعوا صدى صوت بلوخ من
عرص العوملة والرأساملية؟!!..
ّ
ٍ
تتغي املفاهيم أو يصيبها القدم لكن األمل يف
بعيد يؤكّد لهم أنّه مهام ّ
حيا ٍة أفضل سيظل حيًّا ضاربًا بجذوره يف الوعي والالوعي اإلنسانيني..

وسيظل
ّ
مات أرنست بلوخ ،ولكن أفكاره مل تزل ناصعة حتى اليوم،

مبدأ األمل يف مرشوعه هو «العروة الوثقى» التي تش ّد اإلنسان إىل

الوجود وتدفعه يف الوقت نفسه إىل تحقيق ذاته ضمن هذا الوجود.

املطلب العارش :أكسيل هونيت ()Axel Honneth

إيسن ،Essen
ُولِ َد أكسيل هونيتفي  18يوليو /متوز  1949يف ِّ
وهو فيلسوف اجتامعي أملاين ،أستاذ جامعي ومدير معهد األبحاث
ِ
ج ِت َم ِع ِّية يفجامعةجوته يف فرانكفورت ،أملانيا ،وله الكثري من الكتب
ال ْ
واملقاالت يف حقول الفلسفة ِ
ج ِت َم ِع ِّية والسياسية وعلم االجتامع.
ال ْ

درس هونيت الفلسفة ،وعلم االجتامع واألدب األملاين يف الفرتة ما

بني عامي  1974 ،1969يف جامعتي بون ( )Bonnوبوخوم (،)Bochom

و ُعيِّ أستاذًا مساع ًدا لعلم االجتامع يف جامعة برلني الح ّرة عام

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

1977؛ حيث تابع دراسته وحصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة عام
 1983عن أطروحة موضوعها (فوكو والنظريّة النقديّة) ،وقد ن ُِشت

الحقًا يف
ٍ
كتاب بعنوان نقد ّ
السلطة ( ،)Kritik der Machtث ّم ُعيِّ
ٍ
مساعد يف جامعة جوته يف فرانكفورت؛ حيث ق ّدم
بعدها كأستا ٍذ
أطروحة التأهيل لألستاذيّة عام  1990تحت عنوان كفاح من أجل
االعرتاف ( ،)Kampf um Anerkennungود ّرس يف ع ّدة جامعات
قبل أن يعود نهائيًّا عام  1996إىل جامعة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ كأستا ٍذ للفلسفة

ومن ثم كمدي ٍر ملعهد األبحاث االجتامعية ،تلك الوظيفة التي

شغلها يورجن هابرماس وتيودور أدورنو من قبله.

ويُركّز هونيت يف أبحاثه عىل الفلسفة االجتامعية؛ وتتمحور

الكثري من أعامله حول نظريّة االعرتاف -مبعنى التق ّبل ،اإلقرار
بقيم ٍة ما وتقديرها -التي ط ّورها يف أطروحة التأهيل املذكورة سالفًا،
كام أنّه اهت ّم بإشكال ّية التش ّيؤ يف املجتمعات املعارصة؛ فحاول
يف كتابه التش ّيؤ ( )Verdinglichungإعادة صياغة هذا املصطلح

كل أشكال التش ّيؤ إىل باثولوجيا
ليجِع ّ
عىل ضوء نظريّة االعرتافُ ،
الذات ّية املشرتكة ،وليس لخصائص بنيويّة يف األنظمة ِ
ج ِت َم ِع ِّية
ال ْ
كام نظّر كارل ماركس أو جورج لوكاتش ،واملوضوع األثري لديه

كام لدى هابرماس -هو إعادة بناء األخالق يف العالقات بني البرش؛فهو يسعى مثالً يف كتابه «باثولوجيا العقل» إىل تحديث «النظرية

النقدية» املجتمعية»-التي وضعتها فيام مىض «مدرسة فرانكفورت»-
«الحق يف
أخالقي الطابع .كام أنّه ينادي يف بحثه
وتطويرها باتجا ٍه
ّ
ّ
الحرية» ( )Das Recht auf Freiheitبـ «األخالق الدميوقراطية».
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وهونيت هو رئيس تحرير مشارك يف املجلّة األملانية للفلسفة

( ،)Deutsche Zeitschrift für Philosophieوالجريدة األوروبية

للفلسفة ( )European Journal of Philosophyوجريدة «أبراج»

( ،)Constellationsوقد نال ع ّدة جوائز ثقافيّة منها جائزة إرنست

بلوخ ( )2015وجائزة برونو كرايسيك (.)2016

ٍ
ومن أه ّم أعامله التي تُر ِ
لغات أخرى :العمل
ج َمت إىل
ِ
ج ِت َم ِع ِّي وطبيعة اإلنسان :وشارك يف تأليفه مع هانز يوآش (مطبعة
ال ْ

جامعة كامربيدج ،)1980 ،ويف نقد السلطة :مراحل عاكس يف
ال َّنظَ ِريَّة ِ
ج ِت َم ِع ِّية الحرجة يف (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
ال ْ
الصحافة ،)1985 ،ومجزأة العاملي لالشرتاكية :مقاالت يف الفلسفة
ِ
والصاع
ج ِت َم ِع ِّية والسياسية (جامعة والية نيويورك برس،)1995 ،
ّ
ال ْ

من أجل االعرتاف :واملعنوي قواعد النزاعات ِ
ج ِت َم ِع ِّية (بوليتي
ال ْ
برس ،)1992 ،وإعادة التوزيع أو االعرتاف :سيايس-الفلسفية تبادل،

وشارك يف تأليف مع نانيس فريزر (فريسو ،)2003 ،وازدراء :األسس
املعياريّة ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة (بوليتي برس ،)2000 ،وأمراض العقل:

عىل تراث ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ( ،)2009وباثولوجيا الحريّة الفرديّة:
ال َّنظَ ِريَّة ِ
ج ِت َم ِع ِّية هيغل ( ،)2010وأنا يف نحن :دراسات يف نظريّة
ال ْ
وحق الحريّة (،)2014
االعرتاف (ّ ،)2012

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

املطلب احلادي عرش :جورج لوكاش [[[ ()Georg Lukacz

مجري ماركس ّي ُولِ َد يف بودابست
هو فيلسوف وكاتب وناقد ووزير
ّ
مؤسس ال َْم ْر ِك ِس َّية الغربية يف
عام  ،1885ويعتربه معظم الدارسني ّ
السوفيتي ،وقد أسهم بع ّدة أفكار منها «التش ّيؤ»
مقابل فلسفة االت ّحاد
ّ

و«الوعي الطبقي» تندرج تحت ال َّنظَ ِريَّة والفلسفة املاركسية ،وكان
نقده األديب مؤث ّ ًرا يف مدرسة الواقع ّية األدب ّية ،ويف الرواية بشكلٍ عامٍ
باعتبارها نو ًعا أدب ًّيا ،وقد خدم لفرت ٍة وجيز ٍة كوزي ٍر للثّقافة يف املجر
بعد الثورة املجريّة  1956التي قامت عىل الرئيس ماتياش راكويش.

وبينام كان جورج لوكاش يدرس يف الجامعة يف قسم اللّغات يف

بودابست ،انض ّم إىل حركات اشرتاكيّة متع ّددة وتواصل مع املعارض
إرفن تسابو الذي ينتمي إىل إحدى مدارس الفكر الالسلطوي،

وقد أطلع املعارض تسابو الطالب جورج عىل كتابات الفيلسوف
الفرنيس الثوري جورج سريويل الذي كانت آراؤه ونظريّاته يف تلك

الفرتة يف أوجها ،وكانت أفكا ًرا حداثيّ ًة وض ّد الوضعيّة.

مهتم باملجموعات
وبني عامي  1904إىل  1908كان جورج
ًّ

املرسحية التي يكتبها أتباع املدارس الواقعية والحداث ّية ،أمثال
الكاتب الرنويجي هرنك إبسن والكاتب السويدي أوجست سرتندبرغ،

واألديب األملاين غرهارت هاوبتامن.

[1] McLellan، David (2005).: Honderich, Ted. The Oxford Companion to
Philosophy. Oxford: Oxford University Press... P: 547, Bien، Joseph (1999).
Audi، Robert. The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, p: 521, Georg Lukács: Neo-Kantian Aesthetics,
موسوعة ستانفورد للفلسفة نسخة محفوظة  11يونيو  2018عىل موقع:
. /https:/ / web.archive.org
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طويل يف أملانيا وتع ّرف عىل العديد من
ً
وقد قىض لوكاش وقتًا

مثقّفيها وكتّابها ،وذهب إىل برلني بغرض الدراسة يف عام ،1906

وذهب م ّرة أخرى يف عامي  1909و ،1910وتع ّرف هناك عىل عامل

االجتامع األملاين الشهري جورج زميل ،ويف مدينة هايلدبرغ يف

سنة  1913تع ّرف عىل عامل االجتامع املعروف ماكس فيرب وأصبحا
س إرنست بلوخ
ديقني حميمني ،ثم تع ّرف عىل الفيلسوف ال َْم ْركِ ِ ِّ

ث ّم عىل الشاعر ستيفان جورج.

وكان لوكاش يف ذلك الوقت منتم ًيا إىل ال ّنظام املثايل املأخوذ

عن مثال ّية الفالسفة األملان ،وهذا ال ّنظام كان متأث ّ ًرا بالفلسفة
الكانط ّية املنسوبة إىل الفيلسوف األملاين األشهر إميانويل كانط؛
ٍ
ُنسب هذه الفلسفة
التي هيمنت عىل جامعات أملانيا
لوقت طويل ،وت َ
املثال ّية أيضً ا إىل فالسفة آخرين أيضً ا؛ منهم الفيلسوف اليوناين
أفالطون ،والفيلسوف األملاين هيغل ،والفيلسوف الدمناريك
سورين كريكغور ،والعامل األملاين دلتاي ،والروايئ الرويس فيودور
دوستويفسيك.

وقد ألّف جورج لوكاش كتابني يف ذلك الوقت ،هام «الروح

والجسد» و«نظريّة الرواية» ،نُرشا يف  1910و 1916عىل التوايل.

وما لبث أن عاد لوكاش إىل مدينته بودابست يف  1915وكان يدير

صالونًا ثقافيًّا أو حلق ًة ثقافيّ ًة ت ُدعى حلقة األحد أو حلقة لوكاش،
ويتح ّدث فيها -يف املقام األ ّول -عن املوضوعات الثقافيّة والنقديّة
يف أعامل ال ّروايئ ال ّرويس دستويفسيك الّذي كان مستحوذًا عىل

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

اهتاممات لوكاش فرتة إقامته يف هيلدبرغ يف أملانيا ،ويتح ّدث فيه

أيضً ا عن األحداث املستج ّدة التي تلقى اهتام ًما من مريديه.

وقد انض ّم إىل لوكاش -يف صالونه الثقايف يف بودابست -العديد

من املثقّفني من الشخص ّيات املشهورة يف املجر ذلك الوقت؛
حن بيال بارتوك ،واملؤلّف
مثل عامل االجتامع كارل مانهايم ،واملل ّ

السيناميئ بيال باالش ،واملؤ ّرخ كارل بوالين وغريهم كثري ،وكان
السنة األخرية من
بعضهم يحرض هذا االجتامع ّ
كل أسبوع ،ويف ّ
الحرب العاملية األوىل فُضّ ت هذه االجتامعات ،وتف ّرق املشاركون

يف تلك الندوات بسبب األجواء السياسية ،ويف ذلك الوقت دعا
العديد من القادة الشيوعيني جورج لوكاش إىل االنضامم إىل

الحزب الشيوعي املجري.

وقد حاول لوكاش يف كتاباته تجديد الفكر املاركيس ،وإلقاء

خصوصا البعد الجديل منه؛ ففي كتابه
الضوء عىل جوانبه الثوريّة
ً

ريا آخر« :دراسات
«التاريخ والوعي الطبقي» الذي يحمل عنوانًا صغ ً
يف الجدل ّية املاركس ّية» يعمل لوكاش عىل إعادة االعتبار للذات؛
فالتاريخ -يف رأيه -ينتج عن التفاعل بني الذّات واملوضوع؛ أي عن

وعي الناس بالقوانني التي تحكمهم ،وبعي ًدا عن إقامة التوازن بني

الطرفني ،كان لوكاش مييل نحو إيالء األهم ّية للوعي؛ هذا الوعي
الذي يجد فعال ّيته يف وعي الطبقة العاملة التي أحالتها الرأساملية

إىل بضاعة .وال ميكن لها أن تتح ّرر إالّ برفضها الكامل غري
املرشوط لوضعها كبضاعة؛ فالربوليتاريا  -يف هذه الحالة -متثّل
املبدأ السالب والعنرص املح ّرك يف الجدل ّية؛ ألنّها عندما تناضل
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من أجل تح ّررها فإنّها تناضل يف الوقت نفسه ض ّد الخضوع بشكلٍ

عامٍ  ،وعندما تناضل إلنقاذ نفسها فإنّها تناضل أيضً ا من أجل إنقاذ

البرشيّة كلّها من التشيّؤ.

وقد تج ّرأ لوكاش عىل وضع الذات مقابل املوضوع والوعي

يفسان -بحركة األخذ والرد بينهام-
مقابل الوجود كقطبني متضا ّدين ّ

جدل ّية املامرسة وقدرة الذات عىل وعي الوضع التاريخي املوجودة
فبدل من أن تكون
ً
فيه ،وتحديد كيفية التحرك وفق هذه املعطيات؛

الذّات ملحقة بالتاريخ الذي تنتج عنه تصبح داخله.

لكن لوكاش كان يبدو وكأنّه يسبح عكس التيار بالنسبة للامركس ّية
التقليديّة ،ففي كتاب «مقدمة يف نقد االقتصاد السيايس» يقيم كارل
ريا إىل أ ّن وعي البرش
ماركس عالقة وثيقة بني الوعي والوجود مش ً
ليس هوالذي يح ّدد وجودهم بل عىل العكس فإ ّن وجودهم هو
الذي يُح ّدد وعيهم ،ويعطي أولويّة للموضوع عىل الذات.
فلوكاش بإرصاره عىل دور الذات بدا وكأنّه عاد إىل املثاليّة
الهيغلية؛ لهذا كان اتّهامه باالنحراف؛ لكن هناك اختالف بني

االثنني؛ فالعقل الهيغيل هو الذي يسيطر عىل التاريخ ويقوده وال

يشكّل جز ًءا منه ،يف حني أ ّن الذات عند لوكاش هي يف عالقة جدليّة
مع املوضوع وتأخذ قرارها انطالقًا منه؛ وعىل ذلك فإ ّن الجدليّة يف
«التاريخ والوعي الطبقي» تضع الحريّة داخل الرضورة نفسها.

ومل يقترص لوكاش يف أعامله عىل دراسة البعد الجديل يف
ال َّنظَ ِريَّة ال َْم ْر ِك ِس َّية بل ساهم عرب كتابه «نظرية الرواية» يف وضع

ومؤسسوها
الفصل الثاني :روّاد مدرسة فرانكفورت
ّ

أسس علم اجتامع األدب الجديل ،كام أنّه يعترب أحد واضعي حجر

الزاوية يف علم الجامل املاركيس.

ٍ
إضافات
وال ُيكننا إنكار ما ق ّدمه لوكاش للفكر السيايس من

وعنارص جديدة؛ فهو يعترب-بالنسبة لخصومه أو مؤيّديه -أه ّم مفكّر
ماركيس منذ ماركس ،بل يعتربه البعض أهم فيلسوف يف ال ّنصف

األ ّول من القرن العرشين؛ فلقد كان له تأثري حاسم عىل كارل
مانهايم ،وكارل كورتس ،ومارتن هايدغر عىل وجه الخصوص
مؤسيس ت ّيار البنيويّة التوليديّة.
ويعترب من ّ
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الفصل الثالث
ّ
مرجعياتها
مدرسة فرانكفورت
َّ ُ
ّ
الفكرية وأصولها النقدية

تع ّد مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة من أه ّم املدارس الفلسف ّية التي

تولّدت يف ظروف سياس ّية واجتامع ّية واقتصاديّة كانت سائد ًة يف

أملانيا يف العرشينيات من القرن املنرصم ،والتي تعترب من العوامل

الرئيس ّية لنشأة املدرسة ،ولقد أشار»توم بوتومو» إىل هذه العوامل يف
حديثه عن املنطلقات الْ ِف ْك ِريَّة للمدرسة قائال « :يتعلّق األمر هنا بعدم
مجيء املرشوع العلمي الذي ق ّدمته هذه املدرسة من فراغ ،حيث

آزرت ظهوره وتط ّوره مالبسات موضوع ّية ،مثّلتها رشوط ماديّة ،وإنتاج
ومعبعن قضاياها»[[[ ،وهذا يعني أ ّن
نظري مواكب لتلك الرشوط،
ّ
ّ
َم ْد َر َسة ف َرانْ ِكفُو ْرت هي وليدة سياقٍ
بكل جوانبه السياس ّية
تاريخي ّ
ٍّ

واالجتامع ّية والفكريّة واالقتصادية ،يشري بوتومور إليه بقوله« :فلقد

تواكبت وقائع ماديّة بعينها عىل التأثري يف مرشوع هذه املدرسة ،منها
اندالع الحرب العامل ّية األوىل ،وقيام الثورة البلشف ّية ،وإخفاق الثورة
يف أملانيا ،وعدم نجاح الحركات االشرتاكية الراديكالية يف أوروبا

الغربية ،وظهور الستالين ّية يف االتحاد السوفيايتّ ،وال ّنظم الفاشية
والنازيّة يف إيطاليا وأملانيا ،وهيمنة ال ّنظم الرأساملية وتعزيز سيطرتها
خاصة بعد خروجها من األزمة االقتصاديّة
االقتصادية واإليديولوجية،
ّ
الطاحنة التي م ّرت بها يف الثالثينيات».

[[[

فاندالع الحرب العاملية األوىل وما تركته من أزمات اجتامع ّية
واقتصاديّة ونفس ّية ،وما س ّببته من موت وخراب ودمار ،وما تبعها من
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص .19
[[[ املصدر نفسه ،ص .19

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

تح ّوالت سياسيّة كربى ،وقيام الثورة البلشفية عام  1917وتأسيس
أ ّول دولة اشرتاكيّة يف أوروبا ،وكذلك قيام جمهورية فاميار عام
 1919يف أملانيا وما تَبِعها من رصاعات وانقسامات سياسيّة يف

صفوف اليسار األورويب ،كان له كبري األثر يف ظهور املدرسة،
وهكذا نجد الجيل األ ّول للمدرسة اشتغل عىل مشاغل العرشيات

السوداء ألملانيا والغرب ،فمن جدل العقل والتنوير لهوركامير،

إىل الخوف من الحريّة إلريك فروم ،إىل الجدل القمعي للحضارة
وإنسان البعد الواحد ملاركوز.

[[[

فهيمنة الفكر الرأساميل الليربايل عىل الفلسفة الغربية فرتة

طويلة استطاع أن يح ّول اإلنسان بفعل اإليديولوجية التي تتحكّم به

إىل بضاعة أو سلعة أو يشء تُ ِّرر عليه غاياتها ،فرفعت الفرد فوق
املجتمع والدولة ،وكر ّد فعل عىل االستغالل الربجوازي املسيطر

عىل رؤوس األموال ظهرت الحركة الشيوعية واالتجاه االشرتايك
الذي جعل الدولة هي املتحكّم باالقتصاد وامللك ّية الشخص ّية،
فغاب الفرد وقمعت ح ّريته وسلبت ملك ّيته حتى عاىن من اغرتاب
العمل؛ وكان نتيجة ذلك ظهور
آخر وهو يعيش يف دولة يقودها
ّ

حركة أو َم ْد َر َسة جديدة عىل صعيد الفكر يف أوروبا حاولت مجابهة

وتحدي الفوضويّة التي جاء بها الفكر الليربايل واالت ّجاه الرأساميل،
والجمود الذي جاء به االتّجاه الشيوعي.

[[[

[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل ،مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق،
ص.15 :
[[[ الجابري ،عيل حسني :محنة اإلنسان بني العلم والفلسفة والدين «دراسة لعالقة العلوم املعارصة
باملعرفةالقلبية»(،د.ط) ،دمشق (سوريا) ،دار نينوى للدراسات والنرش والتوزيع ،2009 ،ص .13
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عب
ّ
كل هذه األحداث املثرية خلقت لدى مفكري املدرسة كام ّ
عنه مرتجم كتاب (مدرسة فرانكفورت لبوتومور) «سعد هجرس»
«من هنا وجدت هذه املدرسة نفسها تضطلع مبه ّمة رئيسيّة ،تخايلت

لدى مفكّريها أقرب إىل الشهوة العارمة ،هي ال ّرغبة يف صوغ أساس

لنظريّة ومامرسة أكرث قدرة وفاعليّة عىل تفسري الظروف التاريخية
املستج ّدة والتعامل معها بواسطة مامرسة منط من ال ّنقد السلبي،

يتجاوز أفكار كانط التي ساهمت يف تأسيس العقالنيّة الحديثة،
وأفكار ال َْم ْركِ ِسيَّة األرثوذكسيّة التي استبعدت الذّات اإلنسانيّة من

حسابها.

[[[

عم كان سائ ًدا يف املجتمع
ريا ّ
ومل تكن مدرسة فرانكفورت تعب ً

انعكاسا له ،بل كانت محاولة نقديّة أجراها معظم
األملاين وال
ً
عب عن اتّخاذها من
ريا عن هضمها لهذه األطر٭ أي لتُ ّ
مفكريها تعب ً

معي بقدر ما ت ُسخّر
ٍّ
ّ
كل ذلك موقفًا نقديًّا مم ّي ًزا ،فال تنحاز لعلمٍ
جه املقصود ،سوا ًء أكان ذلك فلسف ًّيا رصف،
العلوم يف إطار التو ّ
علم بأ ّن الفوارق مل تعد هنا ج ّد حاسمة؛ ومن
أم اجتامع ًّيا رصفً ،
هذا املجال ال ّنقدي املتع ّدد االتّجاهات والت ّيارات ظهرت معظم
آثار مدرسة فرانكفورت لتشهد عىل قدرة مؤلّفيها عىل استيعاب فكر
العرص ومشاكله.

[[[

[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص.20 :
(٭) املقصود باألطر جملة التوجهات الفكرية ،والتيارات الفلسفية املتعدّدة التي أحاطت بظهور
مدرسة فرانكفورت ،ومجموع األزمات ِ
ج ِت َم ِعيِّة واالقتصادية ...إلخ.
ال ْ
[[[ أدورنو ،تيودور فون :محارضات يف علم االجتامع ،تر :جورج كتورة( ،دط) ،بريوت (لبنان)،
مركز اإلمناء القومي ،ص .7

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

ولعل أه ّم ما مييّز هذه املدرسة الفلسفيّة يتح ّدد يف كونها
ّ
جا لها ،وحاولت القيام مبامرسة نقديّة جذريّة
ات ّخذت ال ّنقد منه ً
للحضارة الغربيّة قصد إعادة ال ّنظر يف أسسها ونتائجها عىل ضوء

وخاص ًة
التح ُّوالَت األساسيّة الكربى التي أفرزتها الحداثة الغربية،
ّ

منذ األنوار ،التي تعترب نقطة تح ّول جوهريّة يف مسار هذه الحداثة،
مهم يف رصد مختلف األعراض الباثولوجيّة
كام أنّها لعبت دو ًرا ًّ

(املرضية) التي عرفتها املجتمعات الغربيّة املعارصة كالتشيّؤ
واالغرتاب وضياع مكان الفرد وأزمة املعنى وغريها.

[[[

يتّضح -إذًا -مام سبق أ ّن ظهور مدرسة فرانكفورت مل يكن
من باب الصدفة أو من فراغ ،وإنّ ا كان هذا الظهور مبثابة الوالدة
ٍ
الحتم ّية ،التي أفرزتها ظروف وعوامل متع ّددة ومتباينة يف آنٍ
واحد،

تداخلت وتظافرت فيام بينها ،فرتتب عن ذلك بروز هذه املدرسة
التي أصبحت إحدى أبرز املدارس الفلسفية واالجتامعية الغربية

املعارصة.

املتعسة ملدرسة فرانكفورت بحكم الظروف
إ ّن هذه الوالدة
ّ
التاريخ ّية والسياس ّية واالجتامع ّية الصعبة التي أحاطت بنشأتها،

والتي رغم ذلك استطاعت أن تنشأ ،واستطاع ر ّوادها الصمود
خاصة السياس ّية
كل املع ّوقات والصعوبات والضغوط،
ومجابهة ّ
ّ
منها ،تجعلنا نتساءل عن املصادر الفلسفية التي استم ّد منها مفكّرو
مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة هذه ال ّروح ال َّنق ِْديَّة وهذا اإلرصار عىل

[[[ بومنري كامل :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيث،
ط ،1بريوت (لبنان) ،الدار العربية للعلوم نارشون ،2010 ،ص. 9
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بكل جوانبها السياسية
إعادة النظر يف أسس الحضارة الغربية ّ

تأسست عليها
واالقتصاديّة واالجتامعيّة ،ويف املفاهيم والقيم التي ّ

هذه الحضارة ومجتمعاتها؛ كالعقالنيّة والحريّة والتق ّدم العلمي
والتقني ،وما ارتبط بها من نزعات وضعيّة وعلمويّة وتقنوعلمويّة،
وغريها من ال ّنزعات التي عملت عىل الحفاظ عىل الوضع القائم

واملصالح املهيمنة فيه.

[[[

إ ّن الدارس للرتاث الفكري الفلسفي واالجتامعي ملدرسة

فرانكفورت ،من خالل املنتج الفكري لر ّوادها من الجيل األ ّول،
مست الكثري من املسائل
والوقوف عىل إسهاماتهم العلم ّية التي ّ
الفلسف ّية واالجتامع ّية ،التي أفرزها الواقع ،والتي كانت املدرسة
ور ّوادها جز ًءا منه ،رسعان ما يكتشف أ ّن هذا املنتج يتض ّمن يف

ط ّياته الكثري من أسامء الفالسفة السابقني عن املدرسة ور ّوادها
جهاتهم
أو املعارصين لها مبختلف انتامءاتهم املذهب ّية وتو ّ
الفلسف ّية ،ويجد ال ّدارس لهذا الرتاث حضو ًرا قويًّا لبعض الفالسفة

يف فكر املدرسة ،وقد يجد لبعضهم اآلخر حضو ًرا أقل ،يعكس

هذا الحضور درجة التأثري أو التأث ّر الذي حدث بني هؤالء الفالسفة
وفالسفة مدرسة فرانكفورت النقديّة؛ ولعلّنا نجد أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة
أساسا -يف عالقتها مع الفلسفة الهيغلية واملاركسية والكانطية
مدينة
ً
والوضعية -يف تكوين أبعادها الْ ِف ْك ِريَّة والفلسفية واالجتامعية
ونقدها للعقل -األنوار -التقن ّية -السلطة -الدولة -الرأساملية ،دون

[[[ بومنري كامل ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيث،
مصدر سابق ،ص .9

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

كل من ماكس فيرب
نغض الطّرف عن األثر الذي تركته أعامل ّ
أن
ّ
وبخاصة كتابه «األخالق الربوتستانتية وروح الرأساملية » سنة 1905
ّ

وجورج لوكاش يف «التاريخ والوعي الطبقي»  ،1923وكارل مانهايم

يف «إيديولوجيا ويوتوبيا» سنة  .[[[»1929فتأثري لوكاش الشاب عىل
حاسم ،ولقد أُعت ِمد عليه بطرقٍ متع ّددة من
مدرسة فرانكفورت كان
ً

طرف املهت ّمني أنفسهم :هذا التأثري بالنسبة لكثري منهم ميثّل ق ّوة لقراءة
شبابيّة تثري الحامس وت َِس ُم عمق شخصيّتهم الْ ِف ْك ِريَّة ونظرتهم للعامل.

وجميعهم سوف يعطيه دو ًرا محوريًّا يف تعزيز ال َّنظَ ِريَّة النقديّة.

[[[

إ ّن هذه املرجع ّيات واألصول الْ ِف ْك ِريَّة التي سبق ذكرها وغريها

نص األستاذ «عبد
من املرجع ّيات التي مل تذكر فيام ت ّم اقتباسه من ّ

النور رشقي» كان لها تأثريها ،وإن بدرجات متفاوتة ،يف رسم املعامل
الْ ِف ْك ِريَّة والفلسف ّية ملدرسة فرانكفورت ،ومل ّا كان التأثري معلو ًما فال

ريا يف
ب ّد من الوقوف عىل أه ّم املرجع ّيات واألصول الْ ِف ْك ِريَّة تأث ً
بلورة املنظومة الْ ِف ْك ِريَّة لر ّواد مدرسة فرانكفورت من الجيل األ ّول
باعتباره جيل التأسيس.

[[[* أستاذ وباحث أكادميي جزائري -املحمداوي عيل عبود ،وإسامعيل مهنانة ،مدرسة
فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق ،ص .56
[2] Jean Marc Durand-Gasselin, L’école de Francfort, Editions Gallimard, 2012,
op.cit.p.25.
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املطلب األول :األثر الكَ ان ِْطي يف َف َ
لسفة مدرسة فرانكفورت
لقد كان لفلسفة كانط ال َّنق ِْديَّة حضو ٌر بار ٌز يف فكر الفالسفة
املعارصين ،وبالذّات عىل فالسفة مدرسة فرانكفورت ،فهذا الرجوع

للفلسفة الكانط ّية الهدف منه الوقوف عىل أثر هذه الفلسفة يف فكر
خاصة أ ّن الفاصل
فالسفة مدرسة فرانكفورت من الجيل األ ّول،
ّ
الزمني بني كانط ومدرسة فرانكفورت يصل إىل حوايل القرنني،
التعسف اإل ّدعاء بوجود عالقة مبارشة ووحيدة بني املفكّرين
ومن
ّ

املنتسبني إىل تلك املدرسة وبني فلسفة كانط [[[.وانطالقًا من هذا
الفاصل ،فهل ميكن القول إ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ
قد استلهمت روح ال ّنقد من فلسفة كانط النقديّة؟

نجد يف كتاب «التنوير وال ّنقد» منزلة كانط يف مدرسة فرانكفورت»

للباحث «محسن الخوين» ،محاولة جا ّدة لإلجابة عن هذا التساؤل،
وبحث حثيث لتتبّع آثار الفلسفة الكانطيّة يف فكر املدرسة ،عىل

ال َّرغْمِ من أ ّن هذه املحاولة ستصطدم بأطروحة مقابلة تؤكّد عىل
هيغيليّة ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة من نشأتها مع (هوركامير) وإىل فرتة إعادة

بنائها مع (هربماس) ،فإنّنا ننوي الدفاع عن الفكرة القائلة :لقد
تبي لنا أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة مسكون ٌة منذ نشأتها بهاجس الفلسفة
َّ
النقديّة.

[[[

[[[ املحمداوي عيل عبود ،وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق،
ص .173
[[[ الخوين محسن ،التنوير والنقد (منزلة كانط يف مدرسة فرانكفورت) ،ط ،1سوريا ،دار الحوار
للنرش والتوزيع ،2006 ،ص .15،14

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

يبدو من هذا ،أ ّن الدكتور محسن الخوين يق ّر بصعوبة امله ّمة،
وبأنّه أمام تح ٍّد يجب رفعه وهو إثبات أ ّن فلسفة كانط ال َّنق ِْديَّة كانت

خاصة يف
من األسس التي قامت عليها مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة
ّ
جيلها األ ّول ،أي أ ّن ر ّواد الجيل األ ّول «هوركامير» و«أدورنو» قد تأث ّرا

يف صياغة مرشوعهام الفلسفي واالجتامعي بفلسفة كانط عا ّمة أو

األقل بروح النقد لديه .ويشري الباحث «أفاية محمد نورالدين»
ّ
عىل
يف كتابه «الحداثة والتواصل يف الفلسفة ال َّنق ِْديَّة املعارصة» إىل األثر

س عىل ر ّواد مدرسة فرانكفورت ،فيقول« :إن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة
ال َْم ْركِ ِ ِّ
يف سياق صياغتها ألسئلتها وأساليب محاكمتها للوضعيّة ولنتائج
تكف عن محاورة املنت الفلسفي األملاين ،غري أ ّن
الحداثة ،مل ّ

كانط وهيغل كانا أكرث الفالسفة عرضة للنقد .وصحيح أ ّن دراساتهم

مل تقترص عىل هذين الفيلسوفني ،لكن نسقي كانط وهيغل وفّرا
[[[
ألصحاب ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة انفتاحات متع ّددة للتفكري والتأ ّمل».
من املؤكّد -إذًا -أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة مدينة بالكثري إىل فلسفة
كانط ،وذلك عرب جميع مراحل تط ّورها؛ فالحضور املستم ّر

لكانط يف مؤلّفات فالسفة مدرسة فرانكفورت يُؤكّد عظمة كانط؛
الفيلسوف الّذي يُع ّد املرجع ّية الثابتة للفلسفة الحديثة .وهذا هو
ما جعل فالسفة ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة أنفسهم -وهم يَ ُع ّدون أنفسهم عىل
الدوام ورثة املثال ّية الكالسيكية األملان ّية -يف حوار متواصل معه
إىل أيّامنا هذه.

[[[

[[[ أفاية ،محمد نورالدين :الحداثة والتواصل يف الفلسفة ال َّنق ِْديَّة املعارصة منوذج هربماس ،ط،2
املغرب ،أفريقيا الرشق ،1998 ،ص .24
[[[ الخوين محسن ،التنوير والنقد ،مرجع سابق ،ص.339:
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املطلب الثاين :األثر اهليغيل يف فلسفة مدرسة فرانكفورت
ستشف هذا التأثري من ال ّدرس االفتتاحي الذي ألقاه هوركامير
ّ
ويُ
مبناسبة تعيينه مدي ًرا ملركز البحوث ِ
ج ِت َم ِع ِّية (وهو االسم األ ّول
ال ْ
ملدرسة فرانكفورت) ،والذي أكّد فيه بأ ّن الفلسفة االجتامعية،

التي هو بصدد اإلعالن عن برنامج عملها ،تستم ّد وجودها مبارشة

من تجربة الوعي الفينومونولوجي الهيغيل[[[ ،فكان لفلسفة هيغل
قوي يف بلورة الفكر الفلسفي ملدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة
حضور ّ
يف جيلها األ ّول الذي هو موضوع الدراسة.

إ ّن هذا الحضور لفلسفة هيغل يف فكر املدرسة يؤكّد عليه الكثري

من الباحثني ،نجد منهم «أفاية محمد نورالدين» يف كتابه (الحداثة
والتواصل) ،فيقول« :فإ ّن فالسفة ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة -وال سيّام أدورنو-
جعل اإلشكاليّة الفلسفيّة تدور بني نسقي كانط وهيغل ،لقد حاوروا

فلسفي
نت
كل الفالسفة األملان ،لكن كانط وهيغل شكّال أه ّم م ٍ
ّ
ٍّ
[[[
انطلقت منه ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة لتجربة ومامرسة نقدها».
ولعل ما يُؤكّد هذا الحضور هو حضور مفاهيم مه ّمة لدى هيغل
ّ

ضمن جدل ّية الفكر الحديث الذي كانت لديه مفاهيم الذات والوعي
والتق ّدم حارضة ،وقد كانت هذه املفاهيم تع ّرضت للتلقّي وإعادة

التوظيف بشكلٍ يتّفق مع حاجات املدرسة ،فظهرت املفاهيم
املؤث ّرة مثل :الجدل ،واالغرتاب ،واالعرتاف ،حاولنا أن نتابع
[[[ الخوين محسن ،التنوير والنقد ،مرجع سابق ،ص .14

[[[ أفاية ،محمد نورالدين ،الحداثة والتواصل يف الفلسفة ال َّنق ِْديَّة املعارصة منوذج هربماس،
مرجع سابق ،ص.25 :

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

حضورها كأثر يف تلك النصوص ال َّنق ِْديَّة لدى ممثيل املدرسة.

[[[

ويَربز تأثري فلسفة هيغل بوضوح يف بعض األعامل الفلسف ّية
املنسوبة إىل مدرسة فرانكفورت ،ففي جدل ّية التنوير بوصفها أوديسا

العقل تحايك عىل صعيد الشكل ،فينومينولوجيا الروح الهيغيل.

كل من
وأ ّما عىل مستوى املضمون فهي تسند أهم ّية كربى إىل ّ
كتاب يروي مسرية العقل
التّجربة التاريخ ّية والحركة الجدل ّية .إنّه
ٌ
يف التاريخ وفق عبارة مؤلّفيه ،وهو يُذكّرنا أيضً ا بكتاب هيغل «العقل
والتاريخ» ،ولنئ كانت مسرية العقل لدى هيغل مظفرة فإنّها وفق
جدل ّية التنوير متقهقرة ،وهذا ما يسمح بالحديث عن خسوف العقل

بدل من فكرة انتصار العقل التي غذّت فكر
عنوان كتاب هوركامير ً
هيغل وأسندته يف خصومته ض ّد التنوير.

[[[

واملتصفّح لكتاب «بدايات فلسفة التاريخ الربجوازيّة» لهوركامير،

يقف عىل كثري من املحطّات التي يعود فيها صاحب الكتاب إىل
هيغل يف سياق حديثه عن الجدل يف منظوره ،فيقول« :وكام يعرض

هيغل يف موضع آخر ..إنّ ا الجدل هو الذي ينهي إىل الفهم ،إىل
االختالف ،طبيعته املتناهية واملظهر الزائف الذي هو استقالل ّية

نتاجاته وهو الذي يعيده إىل الوحدة» [[[.فلقد أفرد هوركامير يف هذا
[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق،
ص .437
[[[ الخوين ،محسن ،هيغل يف مدرسة فرانكفورت »Civic egypt.org« ،تاريخ الزيارة /12 /16
.2019
[[[ هوركهامير ،ماكس ،بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية ،تر :محمد عيل اليوسفي( ،د.ط)،
بريوت (لبنان) ،دار التنوير والنرش والتوزيع ،2006 ،ص .62
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خاصا عنونه بـ«هيغل ومشكلة امليتافيزيقا» ،والذي
رصا
ًّ
املؤلَّف عن ً
يربز فيه تفسري هيغل ملشكلة امليتافيزيقا ،ويبدأ هذا املبحث بعبارة

الحق) وتتمثل يف
مشهورة لهيغل ذكرها يف مق ّدمة ُمؤلّفه (فلسفة
ّ

ين»،
وكل ما هو
واقعيّ ،
ين هو
قولهّ :
واقعي عقال ّ
«كل ماهو عقال ّ
ّ
ّ

[[[

وغرضنا من الوقوف عىل هذه اإلحالة ملؤلّف هوركامير السابق

ذكره ليس تحليل ما ورد فيه من مضامني ،وإنّ ا إبراز حضور فلسفة
الفكري لهوركامير.
هيغل يف هذا املنتج
ّ

ويربز دور الفلسفة الهيغلية يف مدرسة فرانكفورت من خالل

القوي لها يف مؤلّفات ر ّوادها ،ففي جدل التنوير يذهب
الحضور
ّ

أدورنو إىل أ ّن هيغل قد استبق واقعه مبئة سنة مبفاهيمه وبجذبها
لسلطته بلغة مبهمة للحقيقة وبالغ يف التفريط بالضحايا معتربهم

كديكورات فقط ،وهذا دون أن يزعج جوهريّا الوضع ّية التي توجد
فيها الضّ ح ّية[[[ .ويذهب هوركامير كذلك إىل التأكيد عىل أهم ّية
هيغل مؤيّ ًدا ألدورنو ،فيقول« :إ ّن لهذا التجريبي الكبري ،الذي استبق

فهمه للوقائع التاريخ ّية والسوسيولوج ّية والنفس ّية نتائج ها ّمة ت ّم
التوصل إليها بفضل العمل املنهجي وطيلة قرن بأكمله ،وال يزال
ّ
جه البحوث».
بإمكانه اليوم أيضً ا أن يُو ّ

[[[

إال أ ّن هذه اإلشادة بقيمة هيغل وفلسفته مل متنعهم من نقده
[[[ هوركهامير ،ماكس ،بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية ،تر :محمد عيل اليوسفي( ،د.ط)،
بريوت (لبنان) ،دار التنوير والنرش والتوزيع ،2006 ،ص .95

[2] Theodor, Adorno, Dialectique négative, traduit par: Gérard Coffin ET autres,
Éd. Payot, Paris. 1992, p. 254.
[[[ هوركهامير ماكس ،بدايات فلسفة التاريخ البورجوازية ،مصدر سابق ،ص.96 :

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

يف كثري من املسائل الرئيسة تتعلّق بنزعته التوفيقيّة بني العقل
والواقع ،وبني الذّات واملوضوع ،وبني التاريخ واملطلق ،وبني
املفهوم واالعتقاد .بل إ ّن الجدليّة التي تُ ثّل ال ّ
شك أه ّم املسائل
التي استولت عىل اهتامم فالسفة مدرسة فرانكفورت عىل الدوام،

وحضور هذا اللّفظ يف عناوين لوحدات من أه ّم مصادر ال َّنظَ ِريَّة
ال َّنق ِْديَّة «جدليّة التنوير والجدل السلبي» ليس مج ّرد حضور لفظي،
بل إ ّن مضمون ما كتبه املنظّرون األوائل يركّز عىل هذه املسألة
التي استقطبت اهتامم الكثري من الفالسفة املعارصين [[[،فلقد تركّز
عملهم عىل الجدليّة الهيغليّة ،والتي ال ينكر فالسفة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ

جهوا لها الكثري من االنتقادات ،منها
أه ّميتها كمنهج فلسفي قد و ّ

ج
أنّهم يرفضون الطريقة التي استخدم بها هيغل هذه الجدليّة كمنه ٍ
فلسفي ،وهذا ما جعل هوركامير يقول« :إ ّن الجدل بالنسبة لنا ليس
ٍّ
لعبة مع املحاولة تصبح أكيدة ،بل إنّه عمليّة جا ّدة .فنحن نعلم أنّه
كل جهود الفكر ستكون باطلة ،لذا ال
تحل املتناقضات ،فإ ّن ّ
إذا مل ّ

ب ّد عىل هيغل أن يعطي التالؤم لنظريّته (فرضيّته) بطريقة تكون فيها
النهاية مقبولة لالفرتاض األ ّويل لفكره ،ويصبح املفهوم أكرث تكيّفًا

مع وضعيّتنا من مفهوم املصالحة مع ذاته»[[[.

خصوصا -يتمثّل بشكلٍ
إ ّن األثر الهيغيل -عىل الجيل األ ّول
ً
ٍ
يل الذي جعلته مدرسة فرانكفورت
أساس يف عظمة املنهج الجد ّ
[[[ الخوين محسن ،هيغل يف مدرسة فرانكفورت »Civic egypt.org « ،مرجع سابق.

[2] Horkheimer , Max, Notes Critiques, Trad. Sabine Cornille et Philippe Ivernel,
Éd. Payot, Paris. 1993, p.p. : 44.45.
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أكرث ديناميكيّ ًة من خالل رؤيتها ال َّنق ِْديَّة ،التي ربطت بواسطتها
الجدل بالواقع االجتامعي ،وهو ما مكّن فالسفتها من اكتشاف جملة
التناقضات الكامنة يف الظواهر املدروسة ،فتمكّنوا من رفض النزعة
الوضعيّة التي تشيّئ عامل اإلنسان وبالتايل تجعله يشعر باالغرتاب.

ِ ِ
س يف مدرسة فرانكفورت
املطلب الثالث :األثر ا ْل َ ْارك ّ

لر ّواد مدرسة فرانكفورت
منها ،رسعان ما يكتشف

الفكري
إ ّن القارئ املحلّل للمنتج
ّ
وخاصة الجيل األ ّول
مبختلف أجيالها
ّ
حضو ًرا للفلسفة ال َْم ْر ِك ِس َّية مبفاهيمها املختلفة وبروحها النقديّة،
األمر الذي يجعله يتأكّد من وجود تقاطعات كثرية بني هذه الفلسفة
ال َْم ْر ِك ِس َّية وفلسفة مدرسة فرانكفورت .تربز أ ّول محطّات هذا

التقاطع يف اجتامع عقد صيف  ،1922يف إيلمينو (،)Ilmenau

بــ تورينغ ( )Thuringeتحت عنوان «أ ّول أسبوع عمل ماركيس»
(  )Erste Marxistische Arbeitwoche Dوالذي ت ّم خالله االت ّفاق

عىل رضورة تأسيس معهد لألبحاث االجتامع ّية [[[.وكان من أبرز
الشخص ّيات املشاركة يف هذا االجتامع «جورج لوكاش» و«كارل

تتجل ماركس ّيتهام من خالل كتابيهام :التاريخ
ّ
كورش» واللذين
والوعي الطبقي( ،)1923وكتاب ال َْم ْر ِك ِس َّية والفلسفة ( ،)1923وهام

يعبان عن محاولة لتجديد املاركس ّية .ولقد انخرطت املدرسة/
ّ
س والتزمت بالخ ّ
ط االشرتايك الذي يُع ِّول
املعهد يف التنظري ال َْم ْركِ ِ ِّ
يف رؤيته عىل املاديّة التاريخ ّية ويف مامرساته النضال ّية /الثوريّة
[1] Assoun Paul-Laurent, L’école de Francfort– Que Sais-je ? Ed. Delta, Paris, 1996,
p. 65.
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عىل طبقة الربوليتاريا مع رئاسة أستاذ القانون والعلوم السياسيّة يف
جامعة فينا «كارل جرونربغ» أحد أبرز زعامء املدرسة ال َْم ْركِ ِسيَّة
جا أساسيًّا لفهم سريورة
النمساويّة [[[،حيث أصبحت الْمَ ْركِ ِسيَّة منه ً
السياس.
التاريخ واملجتمع وأساس فهم التق ُّدم
ِّ

لقد شكّلت ال َْم ْركِ ِس َّية إذًا وجه ًة لل ّنقد الفرانكفوريت لِ َم كانت

تحمله من رغبة يف تحرير املستضعفني ومناهضة أشكال الهيمنة
العمل التي ترت ّبت عن الهيمنة الرأساملية،
واإلقصاء واستالب لجهد ّ

وهو ما «جعل فالسفة وعلامء اجتامع هذه املدرسة ينخرطون يف
ٍ
نقدي يرمي إىل رصد مختلف األعراض املرض ّية التي أصابت
جهد
ٍّ

مم حدا بهم إىل أن يقيموا
عرصنا كالتش ّيؤ واالغرتاب والصنم ّيةّ ،
نق ًدا حا ًّدا ليوتوبيا التق ّدم التّقني والنظريّات التبشرييّة بعامل األحالم

املوعود ،كام انتقدوا يف حينه النزعة العلمويّة التي تتص ّور املعرفة
كطبيعة موضوع ّية مج ّردة عن املصلحة.»...

[[[

وهذا يعني أ ّن الدراسة الفلسف ّية ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ كغريها من
ال ّدراسات الفلسف ّية األملان ّية التزمت بتقليد فلسفي أملاين ،وهو
ينصب عىل املنتج الفكري وكمامرسة
تنظريي
تقليد ال ّنقد ،كنشاط
ّ
ّ

واقع ّية ترمي إىل دفع الفكر نحو التو ّرط يف إشكال ّية التغيري
االجتامعي [[[.و«بناء عىل ذلك أرست املدرسة منظو ًرا جدي ًدا يقوم
[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق ،ص.49 :

[[[ مصدق ،حسن ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة التواصلية ،ط  ،1الدار
البيضاء (املغرب) ،املركز الثقايف العريب ،2005 ،ص .11
[[[ املحمداوي عيل عبود ،وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق ،ص .480
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عىل فلسفة اجتامعيّة ترى ذاتها كنظريّة نقديّة ،فعوض أن تنخرط

باالنتامء إىل املجتمع وتسلّم بنظمه ،مل ترت ّدد عن نقده والبقاء
كامل يف ال ّنقد كاشفة عن مصادر العطب
ً
خارجه ،لتقوم بدورها
جه موضوعيًّا نحو تغيريه»[[[.
الذي يطاله وتتو ّ

وميكن القول بأ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة متت ّد بجذورها إىل املاركس ّية،
عرب حلقات أسبوع العمل ال َْم ْركِ ِس َّية ،التي انبثقت منها فكرة تكوين

معهد البحوث االجتامع ّية ،ومن الواضح أيضً ا أ ّن املعهد كان
مواك ًبا لكافّة التط ّورات يف (االتحاد السوفيايتّ) بعد ثورة ،1917
وأ ّن هوركامير حاول أن يُط ّبق ال َْم ْر ِك ِس َّية باعتبارها فلسفة نقديّة عىل
صعيد نظريّة املعرفة.

[[[

الصلة التي تُلغي البعد ،واإلقرار
إال أ ّن هذا االنتامء ال يعني ّ
حق االختالف معها ،فكانت
س للمدرسة ال يُلغي ّ
باألساس ال َْم ْركِ ِ ِّ

عالقتها تتض ّمن االنتامء واالختالف ،فيمكن الحكم عىل فرتة رئاسة

«كارل جرونربغ» للمعهد مبرحلة االنتامء ،أ ّما فرتة رئاسة «ماكس

هوركامير» فيمكن تسميتها مبرحلة االختالف ،ففي الوقت الذي
كان فيه أصحاب ال َّنظَ ِريَّة امل َا ْر ِك ِس َّية األوائل يراهنون عىل إعادة
ٍ
كحل لطغيان العقل الذي نجم
ٍّ
أسس ماركس ّي ٍة
بناء املجتمع عىل

عنه انهيار املعرفة وأزمة يف العقل التاريخي ،فإ ّن «هوركامير» يرى
أ ّن املراهنة عىل الربوليتاريا كق ّوة دافعة ليس كاف ًيا لعمل ّية التّح ّرر،
[[[ مصدق ،حسن ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة التواصلية ،مرجع
سابق ،ص .29
[[[ بوتومور ،توم ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص .26 ،25

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

فالنظريّة ال َّنق ِْديَّة أخذت بعض ُمق ّوماتها ،ال سيّام يف البداية ،من
تبي لر ّوادها
ال َْم ْركِ ِسيَّة لك ّنها قطعت مع تعاليمها يف الوقت الذي َّ
أ ّن للامركسية نظا ًما توتاليتاريًّا ميكنه تسييج الحريّة وخنق البعد
[[[
قدي للتفكري.
ال ّن ّ
الفكري
لقد استطاعت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة أن تستوعب الجهد
ّ
والنقدي الذي استثمره «ماركس» يف نقد الرأسامل ّية وبيان أساليب
ّ
ومواطن اضطهادها للطبقة العاملة ،لك ّنها مل تسايره يف معظم الحلول

خاصة منها تلك التي كانت تبتعد عن مستج ّدات الواقع
التي ق ّدمها
ّ
اإلنساين .من هنا أخذت ال َّنظَ ِريَّة النقديّة ال َْم ْر ِك ِس َّية يف جملة من

املآخذ الفعل ّية ،والتي من خاللها حاولت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة أن تطرح
ٍ
قراءات جديد ًة مختلف ًة عن تلك املقرتحة من طرف املاركسيني.

املطلب الرابع :األثر الفرويدي يف مدرسة فرانكفورت
إ ّن ال ّدارس ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ ال َّنق ِْديَّة واملتت ّبع ملراحل تط ّورها
عرب أجيالها املختلفة ،سيكتشف درجة التعقيد التي تكتنف هذه
القوي لكثريٍ من األطياف الفلسف ّية ،التي
املدرسة بفعل الحضور
ّ

مارست تأثريها وإن بدرجات متفاوتة عىل ر ّوادها ،ولقد أرشنا سالفًا
إىل تأثري الفلسفة الكانط ّية وكذلك الفلسفة الهيغل ّية وال َْم ْر ِك ِس َّية،
وب ّي ّنا بأ ّن هذا التأثري مل يأخذ صورة التقليد والتب ّني فقط ،بل إ ّن
فالسفة املدرسة تناولوا مختلف املسائل الفلسف ّية التي عالجتها
الفلسفات السابقة بالدراسة التحليل ّية النقديّة .وال ميكن حرص

[[[ أفاية ،محمد نورالدين ،الحداثة والتواصل يف الفلسفة ال َّنق ِْديَّة املعارصة منوذج هربماس،
مرجع سابق ،ص . 22 ،21
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املنابع الفلسفيّة ملفكري املدرسة يف الفلسفات السالف ذكرها ،بل

ات ّسعت مشاربها أكرث بكثري لرتتبط من الناحية السيكولوجيّة مبدرسة
النفيس من خالل التأث ّر بأفكار رائدها «سيجموند فرويد»
التحليل
ّ
ج لتفسري كثري من املسائل
واالستفادة من التحليل النفيس كمنه ٍ
التي اهت ّمت املدرسة مبعالجتها إىل درجة أ ّن البعض من املفكرين
فكري يف
أي حركة فلسفيّة ،أو تيّار
ّ
اعتقد بأنّه ال ُيكن التفكري يف ّ

وربا
القرن العرشين خارج األثر الثاليث ملاركس ،نيتشه ،وفرويدّ ،
تكون ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت قد جمعت هذه األطياف
الثالثة حزمة واحدة.

[[[

ففالسفة ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة بعد معاينتهم النحطاط القيم الفرديّة
لحق الفرد
داخل املجتمع الصناعي املتق ّدم ،ومن انسحاب
ّ
يف االختالف داخل ال ّنظام الفاشستي أ ّوالً ،ويف تراتب ّيات ال ّنظام
السيايس املغلق للمجتمع الصناعي ثان ًيا ،حاولوا إعامل العقل
النقدي ،وانطالقًا من هذا
إلعادة االعتبار للفرد ولتنشيط الفكر
ّ
الفرويدي عىل ضوء تح ّوالت
النص
االهتامم عملوا عىل إعادة قراءة ّ
ّ

الصناعي متسائلني عن دالالت ال ّرغبة والتصعيد الالَّ
املجتمع
ّ
شعوري وموقع الجنس يف آليات اإلغراء الحديثة وعالقتها بالعمل ّية

اإلنتاج ّية وعن املعاين الجديدة الّتي يتّخذها الحب[[[.

[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق،
ص .491
[[[ أفاية ،محمد نورالدين ،الحداثة والتواصل يف الفلسفة ال َّنق ِْديَّة املعارصة منوذج هربماس،
مرجع سابق ،ص .38

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

من هذا يتّضح أ ّن ر ّواد مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة جعلوا من
جا رضوريًّا لتحليل املشكالت الفرديّة التي
التحليل
النفيس منه ً
ّ

برزت يف املجتمعات الرأسامليّة؛ بقصد تشخيصها ومن ث ّم إيجاد
الحلول املناسبة لها .ويعود اهتامم مدرسة فرانكفورت بالتحليل
النفيس إىل مقالة مبكّرة لـ «فلهلم رايخ» بعنوان «املاديّة الجدليّة
ّ

فيس
والتحليل ال ّنفيس» سنة  ،1927حيث إنّه نبّه إىل أ ّن التحليل ال ّن ّ
يختلف جذريًّا عن علم االجتامع أو علم ال ّنفس االجتامعي ،وأنّه

يحمل تص ّو ًرا ماديًّا عن اإلنسان بوصفه فر ًدا ،أي أنّه كتل ٌة غريزيّ ٌة من
النزوات متح ّركة يف جدل تح ّوالت وصريورات ال متناهية للكينونة،

اشتق إنسانيّته من نشأة الفرديّة،
ولفرديّة اإلنسان الذي يبدو أنّه
ّ
وانفصل عن الطبيعة بفعل فرديّته ،ومن هنا أصبح االغرتاب البُعد
األساس يف الكائن الفرد[[[.

وهذا يعني أ ّن ر َّواد مدرسة فرانكفورت من الجيل األ ّول قد تأث ّروا

مبفاهيم علم النفس ونتائج أبحاثه ،وتوظيفها يف مختلف دراساتهم
ٍ
إشارات واضح ًة إىل هذا األثر ،ففي
ونجد يف مؤلّفات هؤالء الر ّواد
املؤلّف املشرتك لهوركامير وأدورنو (جدل التنوير) يقوالن« :تب ًعا

لنظريّة التحليل النفيس فهناك إسقاطات ،وإ ّن حصول اإلسقاط
املريض مرتبط بتحويل الفرد نزواته عىل املواضيع ،ال ّنزوات
املحرمة عىل املجتمع .تحت ضغط األنا األعىل ،يُس ِقط األنا عىل
العامل الخارجي كنوايا س ّيئة وبذلك تنجح بالتخلُّص منها كر ّدات

[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل ،مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق،
ص .492
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فعل تجاه العامل الخارجي»[[[ ،فوجود مثل هذه اإلشارة يوضّ ح
حضور الطيف الفرويدي يف فكر ر ّواد مدرسة فرانكفورت ال َّنق ِْديَّة.
ويف عام  1931كتب إيرك فروم مقالً حول «التحليل ال ّنفيس

سجال علم ًّيا واس ًعا ،إذ
ً
والسياسة» يف «مجلة السيكولوجيا» أثار

كان محاولة لتطوير الفرويديّة من خالل نظريّة املعرفة املاركس ّية.
رأى فروم أ ّن ال َْم ْركِ ِس َّية كانت عىل خطأ حني أسقطت أهم ّية
العامل السيكولوجي لغريزة التملّك ،كام أ ّن ماركس مل يضع
أهم ّية للمق ّدمات السيكولوج ّية مثلام يقوم به هو اليوم؛ ولهذا فإ ّن
ال َْم ْر ِك ِس َّية تحتاج إىل مرجع ّية سيكولوج ّية أوسع وإىل حلقة الوصل

الضائعة التي تربط البناء الفوقي باألساس االقتصادي ،وتطوير علم

نفس اجتامعي -تحلييل يقوم عىل دراسة أو فهم السلوك املدفوع
بباعث غري واع ،من طريق تأثري األساس املا ّدي يف الحاجات
البرشيّة األساس ّية.

[[[

وميكننا القول بأ ّن مدرسة فرانكفورت قد م ّرت مبجموع ٍة من

املراحل؛ فقد انشغلت يف الثالثينيات واألربعينيات باالشرتاك ّية
الوطن ّية ،ومعاداة السامية ،واهت ّمت يف الخمسينيات بصناعة الثقافة،

واعتنت يف الستينيات بالحركات الثوريّة التحرريّة ،ال س ّيام ثورة
الطلبة واألقل ّيات العرق ّية ،لتهت ّم يف سنوات السبعني وبعدها بنظريّة
املعرفة ،وإعادة ال ّنظر يف الكثري من اآلراء املاركس ّية ،وبناء أسسها
من جديد ،وصياغة نظريّة ماركس ّية جديدة ،واالعتناء بالقضايا
[[[ هوركهامير ،ماكس؛ وأدورنو ،تيودور ،جدل التنوير ،مرجع سابق ،ص .225

[[[ املحمداوي ،عيل عبود؛ وإسامعيل مهنانة ،مدرسة فرانكفورت النقدية ،مرجع سابق ،ص.492 :

الفصل الثالث :مدرسة فرانكفورت مرجع ّياتها الفكريَّة وأُصولها النقديّة

السياسيّة واملجتمعيّة يف ضوء ال َّنظَ ِريَّة النقديّة .وقد ارتبط علم
االجتامع بال َْم ْركِ ِس َّية ،ووضعت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة إبستمولوجيا بني
وخاصة مع مفكّر التجديد هابرماس.
الفلسفة والعلم،
ّ
ّري مدرسة فرانكفورت
جهة إىل مفك ّ
أ ّما عن أه ّم االنتقادات املو ّ

جهات
فتتمثّل اختالف آرائهم من شخص إىل آخر ،واختالف تو ّ

مدرسة فرانكفورت ملا بعد الحداثة عن مدرسة فرانكفورت يف فرتة

الثالثينيات من القرن العرشين ،كام استبعدت املدرسة اهتاممها

ريا عن مبادئ
بالتاريخ واالقتصاد إىل ح ٍّد كبري ،وانحرفت انحرافًا كب ً
ّري معهد
ال َْم ْر ِك ِس َّية الكالسك ّية كام عند الجيل الثاين من مفك ّ

فرانكفورت ،وقد ه ّمشت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة الجديدة مع هابرماس
ومغية؛ لذا
الطّبقة العاملة باعتبارها طبق ًة ثوريّ ًة سياس ّي ًة فاعل ًة
ّ
وصفت مدرسة فرانكفورت بأنها ماركس ّية بدون بروليتاريا .ومن
هنا يبدو أ ّن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور أو تاليش الطبقة

أساسا فكرة طوباويّة وخيال ّية عن الثورة،
العاملة كق ّوة سياس ّية ق ّدم
ً
التي هي بأية حال الطريق الوحيد ،أو األكرث َما ْر ِك ِس َّية ،لتص ّور
وربا يكون هذا املفهوم قامئًا أيضً ا عىل
عمل ّية الثورة االجتامعيةّ ،
انعكاس الخربة االستثنائ ّية األمريكية ،الناجمة عن غياب طبقة عاملة

منظّمة سياس ًّيا يف املجتمع األمرييك ،عىل فكرهم ،وال س ّيام يف
حالة ماركوز.

ريا بأ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة -يف عمومها -قد ابتعدت
وميكن القول أخ ً
يف مراحلها األخرية عن ال َْم ْر ِك ِس َّية التي انطلقت منها يف بداياتها،

بل أعلنت هذه ال َّنظَ ِريَّة فشلها حينام اعترب هابرماس بأ ّن نظريّة ما بعد
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معنوي وما
الحداثة حالة مرضيّة؛ بسبب اختالل التوازن بني ما هو
ّ

مادي.
هو
ّ

وهكذا ،نصل إىل أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة هي قراءة َما ْركِ ِس َّية
للمجتمع ،ونقد للنظرية العلم ّية والوضع ّية التي أهملت اإلنسان

والذات والتاريخ واملجتمع واألخالق .ومن ث ّم ،تعمل ال َّنظَ ِريَّة
ال َّنق ِْديَّة عىل تنوير املرء امللزم ،وتنويره عقل ًّيا وذهن ًّيا وانتقاد
االغرتاب يف املجتمع الرأساميل ،وإدانة فكرة التشييء واالستالب
والقمع اآليل؛ ومن ثم تستند ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة يف قراءتها لألدب
س الكالسييك أو ال َْم ْركِ ِس َّية املع ّدلة
والف ّن إىل مفاهيم النقد ال َْم ْركِ ِ ِّ

يف نظريّة هابرماس ،وميكن أن نُح ّدد مجموعة من املراحل التي
قطعتها ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة الجديدة ،فكان هناك يف البداية اهتامم بنقد
الوضعية العلمية ،ومعاداة لفكرة السامية ،وبعد ذلك انتقل االهتامم

إىل املجال الثقايف مع ماركوز ،ليت ّم اإلنصات إىل الحركات الثوريّة
ج ًها جديًّا
الطالَّبية واألقل ّيات املضطهدة ،لتتخذ ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة تو ّ
مع هابرماس ،حيث بدأت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة الجديدة ت ُق ّدم تص ّورات
مختلفة حول املجتمع متأرجح ًة بني الفلسفة والعلم ،كام أعيدت
صياغة ال َْم ْر ِك ِس َّية من جديد عىل أسس علم ّية وسياس ّية واجتامع ّية

ما بعد حداث ّية ،لتنتهي ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة بالثورة عىل ما بعد الحداثة
وحضاري بني القيم
مجتمعي
نفسها ،وذلك حينام وقع اختالل
ّ
ّ
املاديّة والقيم املعنويّة ،فرتتّب عن ذلك أن أصبحت ما بعد الحداثة
حالة مرض ّية مأساويّة.

الفصل الرابع
فرانكفورت َّ ْ
مدرسة ْ َّ َ ْ َ ْ
ْ
َ
عاثرها ال ِفك ِرية أو نقد النق ِد
م ِ

ال تستغني الحياة الواعية عن ال ّنقد ،وال يَشُ ّك أحد يف رضورة
ال ّنقد للواقع السائد يف نظم املعرفة والقيم واالجتامع ،وأمناط ال ِفكر

الحس
الحس ال ّنقدي معناه إحياء
والسلوك ،إذ إ ّن إحياء
والفعل
ّ
ّ
ّ
بالحريّة واالستنارة ،ورضورة التغيري والتق ّدم والحوار املستم ّر.
وعىل ال َّرغْمِ من تع ّدد مفاهيم ال ّنقد وتن ّوع أساليب تطبيقه
وميادينه ،فهو يتض ّمن رضورة مناهج املراجعة والتقييم لألفكار

والوقائع واألفعال ،التي تنطلق من معايري مع ّينة .كام يستهدف
الكشف عن تعارض تلك األفكار والوقائع واألفعال مع هذه املعايري
التي أصابها العجز والفساد بغية العمل عىل تجاوزها[[[.

هذا ما حاولت مدرسة فرانكفورت ات ّباعه كمنهج ،لكن هل

والنظري يف النقد إىل مالمسة الواقع أم
الثوري
وصلت مبنهجها
ّ
ّ
الفكري؟
النظري والتحليل
بقيت يف اإلطار
ّ
ّ

يل إىل الفعل
هل خرجت هذه املدرسة من مجال ال ّنقد العق ّ
قيمي
اجتامعي
يل وق ّدمت منظوم ًة فكريّ ًة متكامل ًة لبناء
العم ّ
ّ
ّ
ين مغاير أم بقيت يف ح ّيز الوعود البالغ ّية واإلنشائ ّية؟
وإنسا ّ
كانت مدرسة فرانكفورت خليطًا من االختصاصات واالهتاممات،

فقد كان ُر ّوادها من علم االجتامع والفلسفة كام العلوم التجريبيّة ،لذا

كان هذا التن ّوع رغم مزاياه ال َّنظَ ِريَّة واملعرفيّة أرضيّ ًة خصب ًة للرصاع
مؤسسة
[[[ عبد الغفار مكاوي :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقديّ ،
هنداوي يس آي يس  ،2018ص .9

الفصل الرابع :مدرسة فرانكفورت معاثرها الفكرية أو نقد النقد

«الكل الض ّدي» حاول عىل م ّر تاريخ
ّ
ال ّداخيل ،والتناقضات فهذا

املدرسة جمع شتاته حول فكرة جوهريّة ،كام سبق أن وضّ حنا،
جهات واملرجعيّات كان عائقًا
نقديّة باألساس ،إالّ أ ّن اختالف التو ّ
أمام جمع األضداد ،فكان ما اعتربناه يف املدرسة من مراحل هو

عبارة عن هدم وإعادة بناء.

فهل ميكن أن مناهي بني الجيل األ ّول للمدرسة «معهد البحوث
ِ
ج ِت َم ِع ِّية» والجيل الثاين بعد الحرب العامل ّية الثانية «مدرسة
ال ْ
فرانكفورت»؟

أمل تكن الحرب كافية لتغيري االتّجاهات واألفكار؟ أمل نتح َّول

من املعهد إىل املدرسة من فكر إىل فكر ومن ر ّواد إىل آخرين؟
فَ ِل َم هذا اإلرصار عىل جمع االختالف داخل املدرسة رغم ابتعاد
الكثريين منها عن مقوالتها األساس ّية؟

االختالف يف طرق البحث نتيجة تن ّوع االختصاصات

واضحة داخل املدرسة ،فقد توالت عليها ع ّدة ُمؤث ّرات كالفلسفة

النفيس والفينمنولوجيا أو الظاهريّة والوجوديّة
التحليليّة والتحليل
ّ
والهرومنيوطيقيّة أو فلسفة التفسري  ...إىل الح ّد الذي تتّهم معه من
جانب خصومها بأنّها مل تعد نقديّة وال ماركسيّة ،وأنّها انتهت عند

بعض أعالمها يف أواخر حياتها إىل نوع من اليساريّة العدميّة[[[.

أي أنّها
املدرسة إذا مل تكن ذات أسس نقديّة واضحة املعاملّ ،
[[[ عبد الغفار مكاوي ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقدي ،مرجع سابق،
ص .12
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خاصة ،بل استقت منهجها من ع ّدة
تؤسس لنفسها بني ًة نقديّ ًة
ّ
مل ّ

مناهج ،فكانت وليدة مزج الفلسفة الهيغليّة باملاركسيّة والكانطيّة
النقدي ،فكانت يف
بالوضعية ،وا ّدعت يف هذا الخلط ،أنّه مسارها
ّ
متجانسا وال فكريًّا وال منهجيًّا ،بل ميكن تجاوز
جسم ال
األخري
ً
ً

القول لنقول إنّها كانت «مسخًا» نقديًّا ال نسخة نقديّة ملرجعيّات
متضاربة ومتناقضة .ما جعل بعض خصومهم يصفونهم بأنّهم
ماركسيون وجوديون متمركسون ،وبأنّهم عاطفيّون مصابون بالتشاؤم
الحضاري والعدمييّة التاريخيّة التي حاولوا الفرار من أسوارها
الكثيفة املظلمة بأجنحة أحالمهم الغامضة عن اإلنقاذ والخالص،

جدد حي ًنا
عن طريق اإلبداع والف ّن حي ًنا أو عىل يد أنبياء العرص ال ُ

آخر ،من املنبوذين واملضطهدين والهامشيني ،وصعاليك الف ّنانني
وشباب الجامعات املتم ّردين[[[.

لكن الجامع وال ّدافع الوحيد األصيل الواضح أمام تك ّون مدرسة

فرانكفورت يبدو جل ًّيا من خالل فكرة أو الشعور بـ«االغرتاب»
فاألصل املشرتك للجيل األ ّول كانت «اليهوديّة»؛ ذلك أل ّن معظم

أعضاء املدرسة قد نشأوا يف عائالت يهوديّة ميسورة ،ومعهد البحث
ِ
يهودي،
أسسه وأنفق عليه بسخاء ابن مليونري
ّ
ج ِت َم ِع ِّي نفسه قد ّ
ال ْ
وهو فليكس فاسل .إذن تعترب األصول العرق ّية «اليهودية» األصل
النقدي كام ا ّدعى الكثري من
يف تك ّون املدرسة ،ال الطابع الفلسفي
ّ
ولعل الرجوع للنظريّة ال َْم ْر ِك ِس َّية كمصدر أسايس لل ّنقد
ّ
ؤسسيها،
ُم ّ
[[[ عبد الغفار مكاوي ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقدي ،مرجع سابق،
ص .13-12

الفصل الرابع :مدرسة فرانكفورت معاثرها الفكرية أو نقد النقد

كان ارتباطها بفكر ماركس الشاب الذي اهت ّم مبعنى «االغرتاب»
هذا املعنى الذي يتجاوب وواحساسهم كيهود مضطهدين من قبل
املجتمعات الرأساملية ،لذا ق ّرروا الثورة الشّ املة ،لك ّنها كانت ثور ًة

مشبعة مبعاين إيديولوجيّة عنرصيّة ،وبأفكار فلسفيّة ومعاين إنسانيّة

شموليّة .

املدرسة الفرانكفورت ّية كانت مدرسة «أزمة» ،فهي نبعت من واقع

ُمتصا ِر ٍع وأفكار ُمتضارِبة ومتنافرة ال رابط بينها سوى أهوال الحرب

من طغيانٍ
نازي وقمع لليهود يف أوروبا ،فاملدرسة مل تكن مستق ّر ًة
ٍّ
ال فكريًّا وال مكان ًّيا كام أنّها امت ّدت امتدا ًدا تاريخ ًّيا ما بني الحربني
مم يرتتب عليه حقيقة بالغة الوضوح -وهو أ ّن ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة نفسها
ّ
«تاريخي» ليست ثابتة وال مطلقة ،ومعنى هذا أنّها تخضع لل ّنقد
كل الظواهر التي يغمرها نهر الصريورة وت ُح ّركها أمواج
شأنها شأن ّ
وإل فنحن مل
التاريخ ،ومعناه كذلك «نقد النقد» أمر وارد وواجبّ ،
نتعلّم من ال ّنقد شيئًا ،وطبيعي كذلك أن يكون نقدنا لها نق ًدا تاريخ ًّيا،

أي مرشوطًا بأوضاعنا وظروفنا الذات ّية واملوضوع ّية ،ومرتبطًا بسياقنا
ِ
يف ومدى قُدرتنا عىل استيعابه ،ولذلك
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ
والسيايس والثقا ّ
ّ
فهو بدوره لن يكون معصو ًما من ال ّنقد وال من نقد ال ّنقد[[[.

حد ما بني الفلسفة والثورة
الفكر
ّ
النقدي ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ و ّ
بانتهاجه مسلكًا نقديًّا للمجتمع الصناعي الرأساميل ،واعتباره أ ّن
تستغل األفراد
ّ
الفلسفي عليه مقاومة العقالن ّية الصناع ّية ،الّتي
الفكر
ّ

[[[ عبد الغفار مكاوي ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقدي ،مرجع سابق،
ص .16
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خاص.
فردي أو
أي إبداع
ّ
ٍّ
وتجعل املجتمعات جهاز إنتاج خا ٍل من ّ

املرجعي األصيل
فتكاد أن تكون مقولة «التشيّؤ واالغرتاب» اإلطار
ّ

لفالسفة املدرسة ،لذا كانت فلسفتهم فلسف ًة ثوريّ ًة باألساس،
فأكّدوا عىل التّفاعل والتّكامل ما بني ال َّنظَ ِريَّة والفلسفة ِ
ج ِت َم ِعيِّة،
ال ْ

كام بني العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة التجريبيّة .هذه املنهجيّة
وتفاعل ما بني االختصاصات ،وفتحت املجال
ً
خلقت جدليّة
الفلسفي .لكن ما يُؤخذ عىل ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة أنّها مل تستطع
لتفاعلها
ّ
أن تُقيم منهجيّة أو نسقيّة محكمة متناسقة ،ولذلك بقيت فلسفة ح ّرة
مم تعتمد عىل التطوير
مفتوحة ،تعتمد عىل حدوسهم الثاقبة أكرث ّ

ُعب عن نفسها يف صور مقاالت وشذرات
التّصوري لألفكار ،وت ّ
وربا يرجع السبب يف هذا إىل تن ّوع
متف ّرقة ال يف بناء مرتابط دقيقّ ،
اهتامماتهم ومواهبهم ،ومت ّزق شخصيّاتهم بني العامل ِ
ج ِت َم ِع ِّي
ال ْ

يل الصارم وبني الف ّنان العاطفي أو الرومنطيقي الحامل،
والجد ّ
وحرصهم عىل البُعد عن صورة الفيلسوف والعامل باملعنى الحريف،

عىل ال َّرغْمِ من أ ّن بعضهم قد شغل منصب األستاذيّة يف الجامعة،
رغب ًة منهم يف االحتفاظ بصورة الفيلسوف والعامل الح ّر ،واستجاب ًة
لطبيعتهم القلقة ومزاجهم الثوري الذي جعلهم ينخرطون يف
تناقضات عرصهم وأزماته وأمراضه ويحاولون تشخيصها ووصف

العالج الحاسم للخالص بها[[[.

لذا كانت الفلسفة أه ّم مامرسة ثوريّة للفرانكفورتيني ،بل إ ّن
[[[ عبد الغفار مكاوي ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقدي ،مرجع سابق،
ص.28

الفصل الرابع :مدرسة فرانكفورت معاثرها الفكرية أو نقد النقد

عزوفهم عن مامرسة السياسة كمبدأ أصيل يف ثورتهم جعلهم

مياهون بني ال َّنظَ ِريَّة والفعل الثوري ،فتص ّوروا أ ّن مقاالتهم
بكل املجاالت املعرفيّة هي أعىل
ونظريّاتهم املتن ّوعة واملمسكة ّ
وأقوى املامرسات الثوريّة ،وهذا فيه خلط واضح ما بني ال َّنظَ ِريَّة
واملامرسة ،وما بني التنظري والفعل ،كام بني فعل التفلسف ومامرسة
الفعل يف الواقع.

النقديّة الفرانكفورت ّية أسقطت من حساباتها الرشق ،ومتركزت

حول الذاتية الغربية ،ويف هذا خروج للنقد عن املوضوعية ،وإغفال

الكون للتاريخ من جانب الحضارة الرشق ّية القدمية ،فلو
للتميش
ِ
قاموا بدراستها الكتشفوا أ ّن موقف هذه الحضارات أو ال ّرؤى
الرشق ّية القدمية للعامل مل يكن بحا ٍل من األحوال هو موقف التسلّط

عىل الطبيعة واألشياء والتحكّم فيها واستغاللها كوسائل للمزيد من
التسلُّط والسيطرة كام حدث يف التاريخ الغريب منذ عرص النهضة

األوروبية[[[.

وهنا قد نرجع إىل نقطة سبق وأن أرشنا إليها ،وهو أ ّن تعميم

اللعقالن ّية
ال ّنقد يف هذه املدرسة راجع باألساس إىل الهجوم عىل ّ

للعقالن ّية
ال ّنازيّة بدافع «يهودي» ،كام يكشف عن تجاهل متع ّمد ّ

الصهيون ّية ودورها يف قلب الوجود العريب اإلسالمي[[[.

وتعقيبًا عىل ما سبق فإنّنا نو ّد اإلشارة إىل ارتباط املرشوع
[[[ عبد الغفار مكاوي ،ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت ،متهيد وتعقيب نقدي ،مرجع سابق،
ص .34
[[[ م.ن ،.ص .34
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الفكري ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ -متمث ًّل يف ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة لر ّوادها-
ّ
باملعنى الواسع لكلمة ال ّنقد ،حيث تستند إىل أصو ٍل أنواريّ ٍة مع
ديكارت ،وروسو ،وكانط صاحب مرشوع نقد العقل ،كام تستند

كل
الفكري مع ٍّ
أيضً ا -إىل نتائج القرن التاسع عرش؛ سوا ًء يف شقّهّ

العلمي مع ماكس فيرب وفرويد.
من هيغل وماركس أو يف شقّه
ّ

جه فهمنا ملعنى ال ّنقد كام تتب ّناه
هذه األصول ميكنها أن تو ّ
لكل ما هو
جه ال ّنقد ّ
املدرسة ال َّنق ِْديَّة لفرانكفورت ،التي تحاول أن تو ّ
املتخصص،
العلمي
أواالجتامعي أو
الفكري
كائ ٌن ،سوا ًء يف بعده
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ عىل إنتاجات
ينصب ال ّنقد
وهكذا
ّ
ّ

األنواري
تجل مع األنوار؛ بحيث إ ّن العقل
ّ
وخاص ًة كام
العقل،
ّ
ّ
بش بالتّح ّرر واالنعتاق بدخول عامل املعرفة ،نجده رسعان ما
الذي يُ ّ
ينقلب إىل أدا ٍة ت ُساهم يف االغرتاب واالستعباد واملزيد من التش ّيؤ؛
قدي ملدرسة
األنواري ً
وبذلك أصبح العقل
عقل أدات ًّيا يف الفهم ال ّن ّ
ّ

فرانكفورت.

يت بتحديد الداللة اللّغويّة أو
وسنبدأ يف الحديث عن العقل األدا ّ

ال ،ث ّم الداللة الفلسف ّية ملفهوم العقل األدايت ،لننتقل للحديث حول

جه للعقل األدايت متسائلني عن أفق ال ّنقد الذي
مضمون ال ّنقد املو ّ

مارسته مدرسة فرانكفورت ،مكتفني بقراءة يورغن هابرماس لكونه
يت منذ الر ّواد األوائل من جه ٍة ،ومن
يُعيد صياغة نقد العقل األدا ّ
يت بشكلٍ
ح؛
ٍّ
مستقل وواض ٍ
جه ٍة أخرى ألنّه يُظهر نقد العقل األدا ّ
حيث إ ّن ال ّنقد الذي مارسه هابرماس قد نقل قيمة ال ّنقد –عمو ًما -من
نظرته التشاؤم ّية مع الرواد إىل نظر ٍة أكرث تفاؤلً باملستقبل.
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األول :الداللة ال ّلغو ّية والفلسف ّية :تأصيل مفهوم
املطلب ّ
العقل األدايت
بالعودة إىل املعاجم من أجل تأسيس العقل األدايت (instrumental

فلسفي ينتمي لحقل اشتغال الفلسفة ال ّنقديّة؛ حيث
 )reasonكمفهومٍ
ٍّ

جل غيابًا شبه تا ٍّم للمفهوم يف املعاجم اللّغويّة؛ فنجد -فقط-
نس ّ
إشارة إىل االستعامل كأداة بحيث نجد يف معجم  Robertحول

كلمة  instrumentما ييل« :يشء  -آلة  -وسيلة – أداة ،كام تستعمل

يف سياق الجملة :أداة لل ّنجاح أو فالن يستعمل مستخدميه كأداة،

وحول كلمة  Instrumentalنجد ما ييل :ما يت ّم تنفيذه بواسطة
أدوات… موسيقى أدات ّية ،مجموعة من األدوات ،وما يت ّم تطبيقه

بواسطة أدوات (.»)les instruments

[[[

أ ّما يف االستعامل الفلسفي فنجد غياب املفهوم يف املوسوعة

الفلسفيّة ( ،)Universalisأ ّما يف املعجم الفلسفي  Lalandeفنجد

حول كلمة Instrumentale = ce qui sert de moyen pour
la production d’un effet ce terme est aujourd’hui peu

 .citéأي ما يُتّخذ وسيلة إلنتاج حدث ما ،إ ّن هذا املفهوم قليل
االستعامل يف الوقت املعارص (بداية القرن العرشين) ،أ ّما كلمة
 instrumentalismeفنجدها يف معجم الالند تتّخذ معنى :إنّها
إحدى استعامالت الرباغامتيّة (.)une variété du pramatisme
أول
يتبي ً
من خالل العودة إىل املعاجم اللّغويّة أو الفلسف ّية َّ
[1] le robert, dictionnaired’apprentissage de la langue française, rédactiondirigée
par Alain Rey, 2006. p. 712- 713.
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استعامل مبعنى األداتيّة أي كوسيلة للقيام بيشء ما ،كام
ً
أ ّن هناك

أ ّن ( )la raison instrumentaleليس مفهو ًما كمفهوم الحريّة أو
الدميقراطيّة أو الحتميّة ،إنّه ال يتض ّمن مح ّددات داخليّة بقدر ما
كل ما ُيكن ات ّخاذه كوسيلة،
بكل ما ُيكن استعامله ،أو ّ
هو مرتبط ّ

كأداة ،كيشء مفصول ومعزول عن أصوله أو مح ّدداته األخرى.

«إ ّن العقل األدايت الذي س ُنق ّدم بعض مالمحه الكربى هو
مؤسسات،
عقل يُستعمل كيش ٍء ،كوسيل ٍة إلنتاج أشكال ،وقائعّ ،

استيهامات؛ باعتبارها بضاعة قابلة للتداول لها قيمة استعامل ّية
وتبادل ّية -كام يُؤكّد عىل ذلك هابرماس -أ ّما إذا أضفنا كلمة نقد
( )critiqueلـ «العقل األدايت» فسنحصل عىل الرتكيب التايل :نقد

العقل األدايت هي عمل ّية مواجهة وفضح وإبراز ملجاالت ال ّنقص

يف االستعامل املرتبط بالعقل كيشء أو وسيلة إلنتاج العقلنة يف

العامل».

[[[

إذا ارتبطنا بهذه الرؤية املفهوم ّية سنجد أنفسنا عند الحديث عن
نقد العقل األدايت يف صلب اهتامم املدرسة ال َّنق ِْديَّة لفرانكفورت،

يل للعقل األدايت يجعله مبثابة عمل ّية
مبعنى أ ّن غياب موضوع داخ ّ
نقد اتّجاه إنتاجات العقل؛ وبالتايل سنجد هذا العقل األدايت
يتجل يف ال َّنظَ ِريَّة ال َْم ْر ِك ِس َّية والرأسامل ّية ويف صناعة الثقافة ،ويف
ّ

التقن ّية ...مبعنى آخر ُيكننا القول بأ ّن العقل األدايت يأخذ عنوانًا
كل املواضيع ال َّنق ِْديَّة األخرى،
مركزيًّا يف ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة تتفرع عنه ّ
[1] Habermasjürgen, théorie de l’agircommunicationnel, Tome 1, Fayard, 1987
p.348.
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فعندما يت ّم انتقاد ال َْم ْركِ ِسيَّة فإ ّن ذلك يكون انتقا ًدا لبُ ٍ
عد من أبعادها

األداتيّة ،وعندما يت ّم انتقاد الرأسامليّة الصناعيّة املتق ّدمة أو املدرسة

كل
الوضعيّة أو العلم فإ ّن ذلك يكون انتقا ًدا لألداتيّة التي تحكم ّ
يتجل كون نقد العقل األدايت
ّ
مجا ٍل من هذه املجاالت؛ وبذلك
منصبًّا عىل نقد األشكال التي يأخذ فيها العقل بُع ًدا استعامليًّا،

وكشكلٍ من أشكال التشيّؤ (.)reification

املطلب الثاين :جذور نقد العقل األدايت :هوركهايمر
وأدورنو
من املعلوم بأ ّن الر ّواد األوائل ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ هم
مجموعة من املاركسيّني املتشامئني الذين يواجهون ع ّدة إخفاقات
وانتكاسات ،جعلتهم يبحثون عن مجا ٍل ما للتعبري عن ال ّرفض

ومواجهة اإلحباطات التي تعرفها أملانيا بشكلٍ
خاص ،والعامل
ٍّ
يب بشكلٍ عامٍ  .فكان مركز األبحاث ِ
ج ِت َم ِعيِّة لفرانكفورت
الغر ّ
ال ْ
لكل أشكال
كل هؤالء لتوجيه سهام ال ّنقد ّ
املتنفّس الذي احتضن ّ

االنحراف والتّشيّؤ واالغرتاب التي تعرفها ال َّنظَ ِريَّة أو املامرسة
العمليّة.
أساسا إىل الوضع ّية
إ ّن الوضع ّية التي انطلق منها ال ّنقد تعود
ً
التي خلقتها الحرب العامل ّية األوىل ،إىل جانب فشل الثّورة يف

تحقيق التّح ّرر ،إضاف ًة إىل صعود الت ّيارات النازيّة والفاش ّية ،يف
مقابل متكّن الرأسامل ّية الصناع ّية من التك ّيف مع الواقع الجديد،
بل أكرث من ذلك استطاعت الرأسامل ّية أن تستوعب تناقُضَ اتِها ،وأن
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ت ِ
ُبدع وسائل جديدة ملواجهة امل ّد الثوري ،وذلك من خالل عمليّة
اإلدماج ( )l’intégrationالتي انتهجتها لتفكيك االحتقان الذي

ميكن أن تتز ّعمه الطبقة العاملة والعمل عىل تطويق تلك املواجهة
العمل يف وهم االستهالك أو ما يسميه هوركهامير
من خالل إرشاك ّ

بتشيّؤ العقل (. )réification de la raison

يعلن رائدا مدرسة فرانكفورت ماكس هوركهامير ()Max Horkheimer

وتيودور أدرنو ( )Theodor W. Adornoيف مق ّد مة كتابهام

( )la dialectique de la raisonبأ ّن من دواعي تأليف الكتاب هو
مواجهة تنامي األدات ّية واآلل ّية يف املجتمع املعارص «ال يتعلّق األمر

إالّ بالعوائق التي تنتج عن األدات ّية املفصولة عن العلم ،فتحليل
املشاكل ِ
جه
ج ِت َم ِع ِّية ميكن أن يرتبط بانتظارات معاكسة للتو ّ
ال ْ
الرسمي للعلم»[[[ ،مبعنى أ ّن العمل الذي تقوم به املدرسة ال َّنق ِْديَّة

هو توجيه ال ّنقد لالستعامل ّية املبارشة للعقل والعلم عىل ح ٍّد سواء؛
فالعقل التنويري ( )l’aufklärungالذي يعد بالتح ّرر ،يعيش إخفاقًا

ذري ًعا وهو إخفاق ليس عرض ًّيا مبثابة حادثة ( )accidentelleفقط،
وإنّ ا تعود جذوره لهذا العقل نفسه ..هكذا إذن يصبح العقل
مج ّرد أداة إلنتاج التبع ّية واالغرتاب ،ويصبح اإلنسان الحامل لهذا
جرد أداة لإلنتاج االقتصادي وتحقيق ال ّربح يف مجتمع ال
العقل م ّ

يتمتّع فيه اإلنسان بقيمة ذات ّية ،بل بقدرته اإلنتاج ّية فقط «وتقلّص
دور الفرد إىل درجة الصفر يف عالقته بالقُوى االقتصاديّة ،ويف
[[[ هوركهامير ،ماكس؛ أدورنو ،ثيودور ،جدل التنوير شذرات فلسفيّة ،ترجمة الدكتور جورج
كتورة ،دار الكتاب الجديد املتحدة  ،2006ص .23
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الوقت نفسه الذي تحمل هذه القوى سيطرة املجتمع عىل الطبيعة

إىل مستوى مل يعرفه من قبل».

[[[

جه التحكّمي لل ُبعد االقتصادي عىل املجتمع
من خالل هذا التو ّ
يظهر التخ ّوف والقلق الذي يراود أصحاب املدرسة ال َّنق ِْديَّة ويدفعهم
للتنبيه لتنامي النزعة األدات ّية يف استعامالت العقل.

إ ّن ال ّنقد الذي يدشّ نه ر ّواد الجيل األ ّول من مدرسة فرانكفورت

الستعامالت العقل األدايت ،يجد جذوره يف تنامي النزعة العلم ّية
جه
بي قصور هذا التو ّ
املزه ّوة بانتصاراتها ،إالّ أ ّن ال ّنقد يحاول أن يُ ّ
ونتائجه املعكوسة عىل وجود اإلنسان ورغبته يف التح ّرر وعيش

إنسان ّيته الكون ّية.

لكن رغم كون نقد العقل األدايتّ ُيثّل قطب ال ّرحى يف مدرسة

فرانكفورت -كام أرشنا إىل ذلك سابقًا -إالّ أ ّن حضور مفهوم «نقد
مستقل ال نجده إالّ عند
ّ
مستقل أو كموضوع
ّ
العقل الذايت» كعنوان
فيلسوف الجيل الثاين يورغن هابرماس (،)habermas jürgen

بحيث إ ّن االستعامل املنترش اليوم هو من إبداع هابرماس ،هو الذي

التقط هذه اإلشارة وح ّول االستعامل الضمني إىل مفهوم رصيح يف
الفلسفة ال ّنقديّة.

[[[ هوركهامير ،ماكس؛ أدورنو ،ثيودور ،جدل التنوير شذرات فلسفيّة ،ترجمة الدكتور جورج
كتورة ،دار الكتاب الجديد املتحدة  ،2006ص .23
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نقد للتش ّيؤ
املطلب الثالث :نقد العقل األدايت هو ٌ
يناقشهابرماسيفكتابه ()théoriedel’agircommunicationnel
َصل الخَا ِمس من هذا الكتاب ،مسألة نقد العقل
وخاصة يف الْف ْ
ّ
األدايت ( .)la critique de la raison instrumentaleوأ ّول ما ينطلق

منه هابرماس يف حديثه عن العقل األدايت هو القول بأ ّن نقد العقل
كل من هوركهامير وأدورنو ،هو مبثابة نقد
تجل لدى ٍّ
يت كام ّ
األدا ّ

لتش ّيؤ ( )reificationالعقل ،عن طريق االشتغال عىل نظريّة ماكس
فيرب ( )Max weberاملتعلّقة بالبريوقراط ّية والتنظيم أو ما يس ّميه فيرب

بالعقلنة ( )rationalizationدون إهامل لنتائج الفلسفة املوضوع ّية
كل من أدورنو وهوركهامير بالكشف عن
للتاريخ؛ حيث يقوم ٌّ

الخاصة باملجتمع لذلك
النقائض التي تنتج عن مسار ال َّنظَ ِريَّة
ّ
كل من هوركهامير وأدورنو -حسب هابرماس -عىل تعميق
يعمل ٌّ
أسس ال ّنقد تجاه فعل التش ّيؤ بالحديث عن األصول والجذور ما قبل

الرأسامل ّية لالغرتاب ،وبالعودة إىل أصل صريورة اإلنسان عمو ًما
والحضارة الغرب ّية عىل وجه الخصوص.

إ ّن املوقف الذي يتب ّناه هابرماس هو إعادة قراءة ال ّنقد الذي
كل من هوركهامير وأدورنو ،مبعنى أ ّن هابرماس يقوم ٍ
بنقد
مارسه ٌّ

مضاعف أو ٍ
ٍ
حا
نقد مزدو ٍ
ج؛ فهو يقرأ نقد الر ّواد باعتباره ترشي ً
للوضعيّة املتأزّمة التي وصل إليها الفكر املعارص ،كام يُبني أ ّن هذا

ال ّنقد هو تعبري عن التشظّي واالنكسار والتشاؤم الذي غلب عىل
ر ّواد املدرسة ال َّنق ِْديَّة ج ّراء توايل اإلخفاقات وأشكال الفشل التي
عايشوها خالل األربعينيات من القرن العرشين.
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لكن هابرماس ال يتوقّف عند هذا الح ّد ،بل يعمل عىل تجاوز

انحصار ال ّنقد يف نسخته األ ّوليّة مع الر ّواد األوائل وتح ّوله إىل نظريّة
مستبدل
ً
ميتافيزيقيّة أو فنيّة للتخلّص من أشكال االغرتاب والتشيّؤ،
رحب للتواصل؛ فام هي أه ّم تجلّيات نقد
ذلك االنحصار بفضا ٍء
ٍ
العقل األدايتّ عند هابرماس؟

 .1نقد النزعة املوضوع ّية يف العلم

يعمل هابرماس عىل العودة إىل القراءة املوضوع ّية للتاريخ
كل من هوركهامير وأدورنو
باعتبارها املنبع الذي يستقي منه ٌّ
جه للعقل األدايت ،من خالل الحديث عن سيطرة
مالمح ال ّنقد املو ّ

النظرة املوضوع ّية للعلم ،وذلك بالعودة إىل التفسري الذي ساد يف

خاص ًة مع لوكاتش
السنوات األوىل من القرن العرشين للامركس ّية،
ّ
يف حديثه عن أسباب االغرتاب والتش ّيؤ التي تعمل عىل انزياح
اإلنسان إىل ٍ
موضوعي يفقد من خالله روحه الفاعلة
مادي
بعد
ٍّ
ٍّ
ٍ
وملزيد
يل -بغية الربح،
يف ذات ّيته؛ فالرغبة املتزايدة لل ّنظام الرأسام ّ
والتقني -تُدخل اإلنسان يف عمل ّية تش ّيؤ من
املادي
من اإلنتاج
ّ
ّ
جه ٍة ،ومن جه ٍة أخرى تُؤ ّدي إىل سلب حريته الفاعلة يف التغيري
والتح ّرر».

[[[

الوضعي
جهه لوكاتش لرؤية العلم يف بعده
إن ال ّنقد الذي يو ّ
ّ
شامل لإلنسان،
ً
باعتباره يُفيض إىل رؤيّة تعمل عىل جعل االغرتاب
كل من هوركهامير وأدورنو اللّذين
وعىل هذا األساس ينبني نقد ٍّ

[[[ هاو ،آالن ،ال َّنظَ ِريَّة النقديّة ،مدرسة فرانكفورت ،ترجمة ثائر ديب ،املركز القومي للرتجمة،
ص .270
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يط ّوران نظريّة لوكاتش يف االغرتاب والتشيّؤ ،بفعل منط اإلنتاج
الذي يُؤ ّدي إىل عزل العامل عن إنتاجه وإفراغه من ذاتيّته.
عميق لربط العلم بالبعد التطبيقي
إ ّن نقد النزعة العلمويّة هو نق ٌد
ٌ

الذي يعتمد رؤية ميكانيك ّية ،هذه املوضعة التي تجعل اإلنسان
مبثابة بضاعة وأداة لالستعامل ،وعوضً ا عن ذلك يرى هوركهامير
وأدورنو رضورة الدخول يف عمل ّية نقد العلم لذاته بتأ ّملٍ ذايتٍّ؛
وهذا ما يجعل أدورنو يعيد االعتبار للف ّن؛ ألنّه املجال الذي تربز
فيه الذات ّية وال يطوله التش ّيؤ .لذلك يعترب هابرماس يف قراءته بأ ّن

الوضع ّية الحال ّية للعلم املعارص -كام يق ّدمه الوضعانيون -جعلت
ينصب حول فكرة ربط
من نقد الر ّواد األوائل ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ
ّ
اغرتاب للحياة
العلم بالواقع املبارش ،ولذلك تكون رؤيته مبثابة
ٍ
بشكلٍ عا ٍّم ،ولإلدراك بشكلٍ
خاص».
ّ

[[[

تتجل فقط يف النظام
ّ
إ ّن النزعة العلم ّية موضوع ال ّنقد ال
الرأساميل الصناعي حيث سيادة املفاهيم االقتصاديّة كاإلنتاج

جه كذلك إىل ال َّنظَ ِريَّة املاركس ّية ،فالنزعة
والتوزيع والربح ،بل يتو ّ
املوضوع ّية يف ال َْم ْر ِك ِس َّية تتح ّدث عن الحتم ّية التاريخ ّية باعتبارها
حتم ّي ًة علم ّي ًة نتيجة ملسار تط ّور اإلنسان ّية ،حيث يعترب ماركس أ ّن
التناقضات الداخل ّية للنظام الرأساميل هي الكفيلة بتجاوزه ،ويرجع

أسباب االغرتاب لعوامل اقتصاديّة محضة ،كام تجعل القضاء عليه

يفس
مرهونا بالقضاء عىل امللك ّية
ّ
الخاصة بوسائل اإلنتاج .لكن ال ّ

[[[ هوركهامير ،ماكس :ال َّنظَ ِريَّة التقليديّة والنظريّة التقليديّة ،ترجمة :مصطفى الناوي ،الطبقة
األوىل ،عيون املقاالت ،1990 ،ص .83
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كيف ميكن للذوات -أي الطبقة العاملة -أن تتّحد ويخلق لديها
الحافز للتغيري الثوري.
إ ّن التاريخ يف نظر ال َْم ْركِ ِس َّية هو تاريخ بدون ٍ
ذات يلغي الحديث

حتمي ،لك ّن
علمي
موضوعي
عن الذات ّية ( ،)subjectivitéإنّه تط ّور
ّ
ّ
ّ
ؤسس له لوكاتش يتمثّل يف قدرة العامل عىل رفض
ال ّنقد الذي يُ ّ
تشيؤه ،وبالتايل العمل عىل التح ّرر من النزعة التي تتعامل معه
كل ذات ّية ،مام يدفعه للمقاومة والفعل.
كمنتوج مفرغ من ّ
إ ّن ارتباط ر ّواد املدرسة ال َّنق ِْديَّة لفران ِكفُو ْرت بنظريّة التش ّيؤ
جعلهم يبحثون عن كيف ّية لتفسري الهيمنة التي سادت املجتمع
الصناعي ،وكيف أ ّن وجود التناقض املادي وحده غري ٍ
كاف لخلق
الثورة وتح ُّرر اإلنسان من االغرتاب ،وأ ّن هناك عوامل أخرى ت ُساهم

يف الهيمنة ،والتي تتمثّل يف بلورة نظريّة حول الفاش ّية (،)fascism
ونظريّة للثقافة الجامهرييّة (.)culture de masse

 .2نقد أدات ّية ِ
األنظمة الشُ مول ّية

إ ّن نقد العقل األدايت مل يأخذ طابع نظريّة يف املجتمع فحسب،

تجل كذلك يف نظريّة سياس ّية لنقد العقل األدايت كام متظهر
ّ
بل

يف األنظمة الشمول ّية سوا ًء يف شقّها النازي والفايش أو يف شكلها

البريوقراطي التسلّطي الذي شكّلته التجربة السوفيات ّية مع الق ّوة
القمع ّية الستالين ّية.
«إ ّن األداتيّة السياسيّة للعقل متثّلت يف استغالل الشعب األملاين

يف عمليّة التصنيع عىل يد ال ّنظام النازي ،حيث تغذّت النازيّة برغبة
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الشعب يف الخروج من واقع التأخّر التاريخي وآماله يف تحسني
أوضاعه .اليشء الذي جعل الشعب األملاين يدخل يف مرشوع

بي
ليس مرشوعه بالرضورة ،إنّهم ضحايا للعقل األدايت؛ وهنا يُ ِّ
املتوسطة
هوركهامير وأدورنو كيف أ ّن القرويني وحرفيي الطبقة
ّ

الصغار يدخلون يف مساندة ال ّنظام ال ّنازي وإيصاله
واملقاولني ّ

إىل الحكم بهدف العقلنة االجتامعيّة ،إالّ أ ّن هذه الشحنة املعنويّة
والزخم الروحي للشعب األملاين ،سيتح ّول إىل آلة مد ّمرة يف يد
النازيّة التي استغلّت العقل أبشع استغالل .بحيث يعترب هوركهامير

أ ّن الفاشيّة هي تعبري عن تركيب شيطاين ()synthèsesatanique
بني العقل والطبيعة».

[[[

كام أ ّن فشل الثورة يف تحقيق التح ّرر كان من بني سهام ال ّنقد

جه لل ّنظام السوفيايت الذي كانت تعقد عليه آمال كبرية لتحرير
املو ّ

اإلنسان من التبع ّية واالستغالل ،إالّ أ ّن السنوات األوىل من تطبيق
حا نحو األدات ّية،
ال َّنظَ ِريَّة يف أرض الواقع ،ب ّينت بأ ّن هناك انزيا ً
ذلك أ ّن ال ّنظام السوفيايت وبدافع الحفاظ عىل الثورة وتحصني
مكتسباتها دخل يف عمل ّية عقلنة أدات ّية متثّلت يف تقوية الحزب عرب

آلة بريوقراط ّية مركزيّة ال تسمح بالحريّة أو باملبادرة الذات ّية .كام
مم أ ّدى بهوركهامير
واجهت ّ
كل أشكال املعارضة بالقمع املفرطّ ،
إىل انتقاد التطبيقات امليكانيك ّية للامركس ّية ورضورة الحفاظ
عىل الوظيفة الديالكتيك ّية للنقد كمحاكمة للمرحلة التاريخ ّية يف
كل ّيتها وأصالتها .فالفلسفة ليست عودة إىل املقوالت املج ّردة

[[[ هاو آالن ،ال َّنظَ ِريَّة النقديّة ،مدرسة فرانكفورت ،مرجع سابق ،ص .270
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بل هي الحيلولة دون تحويل املفاهيم االقتصاديّة إىل مجموعة
اقتصادي
من التفاصيل «النظريّة ال َّنق ِْديَّة مل تتح ّول قط إىل علم
ّ

سيايس ملا هو
متخصص من الطراز التقليدي ،فتبعيّة ما هو
ّ
ّ
اقتصادي كانت هي موضوع دراستها ال برنامجها».
ّ

 .3نقد الفعل األدايت :اإلدماج وصناعة الثقافة
يعترب هابرماس أ ّن الدعامة املفاهيم ّية للنقد الذي وجهته
املدرسة ال َّنق ِْديَّة يف نسختها األوىل تتمثل يف عمل ّية نقد للتش ّيؤ
واالغرتاب ( )Aliénationالتي سادت املجتمعات الصناع ّية ،حيث

يت ّم ال ّنظر إىل اإلنسان كأداة لإلنتاج أو االستهالك ،كام أ ّن العالقة
بني الذوات أصبحت عالقة تشيئ ّية (.)chosification

إىل جانب ذلك يتح ّدث هوركهامير وأدورنو عن مفهوم اإلدماج

الثوري
( )l’intégrationباعتباره آليّة أساسيّة لاللتفاف عىل العنف
ّ
الذي ميكن أن يأيت من الخطر العاميل؛ فالعامل الربوليتاري الذي

ال ميلك إالّ ق ّوة عمله وال ميلك إالّ قوت يومه ال ميلك شيئًا ميكن
أن يكون سن ًدا له ،مبعنى ليس لهذا العامل أمل يعيش من أجله أو

أدوات يرتبط بها تجعله ال يُفكّر يف الثورة .لذلك ال ب ّد من تزويده

بوهمٍ ما يجعله ميلك األمل يف التط ّور ،وبالتايل الحفاظ عىل ال ّنظام
القائم ،وهنا تتدخّل آلة اإلدماج إلحكام قبضتها عىل الطبقة العاملة

حيث يت ّم احتواؤها عرب إدماجِها يف عمليّة االستهالك من خالل
الدخول يف د ّوامة الرغبات املتج ِّددة.
كل
إ ّن عمل ّية اإلدماج هذه تتطلَّب مفهو ًما يساندها ،وين ّمط ّ
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متطلّعٍ نحو التح ُّرر واالنعتاق .إنّه مفهوم صناعة الثقافة أو الثقافة

الجامهرييّة ،حيث تصبح الثقافة صناعة وتصبح معاناة املبدع مبثابة
سلع ٍة لالستهالك ،ووسيل ٍة للتنميط ،وجعل اإلنسان يرتبط بأوهام
النجم السيناميئ أو صيحات املوضة العامليّة.

ومن بني أه ّم وسائل اإلدماج الثقاف ّية ينتقد هوركهامير وأدورنو

كل من الراديو والتلفزيون باعتبارهام وسائل للرتويج والدعاية
ًّ
لكل حريّة ،بحيث تلعب وسائل
الضاغطة عىل العقول والسالبة ّ
ريا يف تدجني األفراد وتنميط األذواق وتحديد
الدعاية دو ًرا خط ً
كل اختيارات الناس متحك ًّم
االتّجاهات املمكنة؛ بحيث تصبح ّ
كل أملٍ
مم يقيض عىل ّ
فيها مسبقًا؛ ألنهم ضحايا الدعاية املفرطةّ ،
يف التغيري أو التح ّرر من التش ّيؤ واالغرتاب.

هذا هو مآل ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ور ّوادها األوائل ،لقد تع َّمقوا وأبدعوا

يف نقد املجتمع الصناعي والليربال ّية الزاحفة وكذلك األنظمة
الشمول ّية ،إالّ أ ّن ق ّوة ال ّنقد ودقّته ،أوصلت أصحاب ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة
باب مسدو ٍد؛ بحيث استنتجوا أ ّن قدرة النظام الرأساميل عىل
إىل ٍ
كل أملٍ
ري ،وقدرته عىل إجهاض ّ
استيعاب وإدماج ّ
كل فك ٍر تح ّر ٍّ
ٍ
جديد ،جعلهم يق ّرون بأنّه ال مف ّر من الوضع القائم إالّ باالنسحاب

إىل مجال الف ّن ،وإبداع نظريّة يف الجامليات كام فعل أدورنو
باعتبار الف ّن هو املجال الذي ال ُيكن تنميطه أو استيعابه؛ ألنّه
مجال الذات ّية بامتياز .وحيث هناك ذات تعرب عن وجودها الف ِّني
يت.
كل تش ّي ٍؤ وعن ّ
فإنّها تستعيص عن ّ
كل استعام ٍل أدا ٍّ
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املطلب الرابع :انفتاح العقل األدايت عىل العقل التواصيل
تتمثّـل اإلضافـة التـي يُق ّدمهـا هابرمـاس لهـذا ال ّنقـد ،يف أ ّن
الـر ّواد األوائـل ملدرسـة ف َرانْ ِكفُـو ْرتْ بالرغـم مـن عمل ّيـة التحليل

كل عوامـل التشـ ّيؤ واالغتراب؛ فإنهـم كانـوا
التـي دشّ ـنوها تجـاه ّ
أي األحكام السياسـ ّية املسـبقة
محكومين بنـو ٍع مـن املسـبقاتّ ،
مم يجعـل هابرمـاس يُعيـد االعتبار
التـي انحـازت عـن التحليـلّ ،

يت ليـس من زاويـة الدفاع عن اسـتعامالته بل للحديث
للعقـل األدا ّ
عـن الفعـل العقلاين الهـادف الـذي يهـدف إىل تحقيـق غايـات

مع ّينـة بأنجـح طريقـة ممكنـة ،ومتييـزه عـن الفعـل االستراتيجي

شـخيص.
الـذي يتم ّيـز بطابعٍ
ٍّ

هكذا يدشّ ن هابرماس النفتاح العقل األدايت الذي ينخرط

ضمن فلسفة الوعي والذاتيّة املحافظة ،عىل عقل تواصيل
( )la raison communicationnelleفاعل .فليس اإلشكال يف
ٍ
وحيد
حى
األداتيّة عند هابرماس ،بل اإلشكال هو التوقّف عند من ً
فعل
السلب ال ميكن أن تبني وحدها ً
لألداتيّة السلبيّة ،ففلسفة ّ
مثل عن أساليب اإلدماج ِ
ج ِت َم ِع ِّي عن
نقديًّا ،فعند الحديث ً
ال ْ

كل هذه
طريق وسائل الدعاية ،فإنّه من غري املمكن اعتبار أ ّن ّ
الوسائل اإلعالميّة تحتفظ بوظيف ٍة واحد ٍة هي اإلدماج أو التشيّؤ،
ّغوي (tournant
وهنا ينتقل هابرماس إىل ما يُس ّميه املنعطف الل ّ

 )linguistiqueباعتبار اللّغة مبثابة الوسيط يف التعامل داخل العامل
املعيش ( )le monde vécuمن أجل تحقيق اإلقناع داخل الفضاء

العمومي ( ..)l’espace publicصحيح أ ّن وسائل اإلعالم -حسب
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هابرماس -متحكَّم فيها ،لكن ذلك ال ُيكّننا من معرفة أ ّن قوانني

السوق تتدخل بشكلٍ عميقٍ يف صناعة الثقافة.

جهه هابرماس لر ّواد املدرسة ال َّنق ِْديَّة بخصوص
إ ّن ال ّنقد الذي و ّ

العقل األدايتّ ،يتمثّل يف إبراز مظاهر االنزعاج أو ال ّنقد اإليديولوجي
مؤسيس املدرسة ال ّنقديّة ،وهو بذلك يفتح املجال
الذي تحكّم يف ّ

نحو نظريّة الفعل التواصيل الذي يحمل نرب ًة تفاؤل ّي ًة تتب ّنى براديغم
الصاع.
التواصل عوضً ا عن براديغم ّ

ٍ
تساؤالت مه ّم ٍة وجذريّة؛ أال وهي :ماذا
ريا علينا أن نطرح ع ّدة
وأخ ً

ق ّدم لنا نقد العقل الذي امت ّد من كانط وهيغل وماركس إىل أصحاب
ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ عرب أجيالها املختلفة؟ ..ماذا
ق ّدم لنا بعد أن نزل العقل أو مبعنى آخر أُجرب عىل النزول عن عرشه
املت ّوج إىل قلب املجتمع والتاريخ؟ وإال َم أ ّدى تط ّور مفهوم العقل

املعبة عنه حتى
منذ اإلغريق وعرص التنوير وتط ّور آلياته ومناهجه
ّ
اآلن؟ ..هل استطاع أن يُحقّق وض ًعا وحيا ًة أفضل لإلنسان الّذي
هو هدف التاريخ وغايته؟ وهل أمكنه أن يح ّرره من القوى التي

استعبدته عرب عصور طويلة سوا ًء أكانت قوى طبيع ّية أم سياس ّية؟
ومن الظروف أو القيود التي ك ّبلته عىل مدى تاريخه الطويل؟..
يلح السؤال :هل استطاعت ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة بالفعل إنقاذ
ريا ّ
وأخ ً
العقل من نفسه؟ وهل استطاعت أن تقرتب من هدفها األسايس،

وهو تحرير إنسان ّية اإلنسان وتأكيد فرديّته املقهورة وإبعاد أشباح
الل عقالن ّية الزاحف عليه يف عرصِنا الحارض بأشكال مختلفة؟..
ّ

يف الواقع ،إ ّن بعض أعضاء املدرسة -مدرسة فرانكفورت -مثل

الفصل الرابع :مدرسة فرانكفورت معاثرها الفكرية أو نقد النقد

أدورنو وماركيوز مل يجدوا هذا اإلنقاذ إالّ يف الف ّن وفيام عدا ذلك

تظل أهميّة
فقد غلب التشاؤم عىل معظم أعضاء املدرسة ،ومع ذلك ّ
النقدي ،ويف تعبريها عن رصخة
ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة كامنة يف سالحها
ّ
العقل يف مواجهة تناقضاته ..وإذا كانت هذه الرصخة قد بقيت حتى
األقل عىل مستوى الفكر الفلسفي والتأ ّميل -ومل تستطع
ّ
اآلن -عىل

ين عىل
أن تشكّل نظريّ ًة متكامل ًة وقادر ًة عىل توجيه العقل اإلنسا ّ
ريا حيًّا وصادقًا عن أزمة العقل التاريخي
أرض الواقع ،فإنّها ّ
تظل تعب ً
والنقدي يف الحياة الفلسفية املعارصة يف الغرب.
ّ
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ال يسع املتت ّبع ملسار مدرسة فرانكفورت منذ لحظتها التأسيس ّية
إضافة إىل مراحل تط ّورها املختلفة ،إالّ أن يعرتف لر ّوادها من الجيل
األ ّول بالجهد الكبري يف تأسيس هذه املدرسة ،التي ت ُركّز مرشوعها

يف عىل نقد مباين الحداثة بأبعادها الفلسف ّية واالجتامع ّية.
املعر ّ
فلقد ساهم هؤالء مساهم ًة فاعل ًة يف إثراء املنتج الفكري للمدرسة،
وكانت نقطة البدء لهذه املساهامت متمثِّل ًة يف املساءلة ال َّنق ِْديَّة
ولعل أبرز نتائج هذه العملية
ّ
لواقع املجتمعات األوروب ّية الغربية.
ال َّنق ِْديَّة رصد الكثري من التناقضات يف هذه املجتمعات حيث طرح
الر ّواد األوائل تساؤالت عديدة متحورت -يف جملتها -حول الوضع

وي الذي وصلت إليه اإلنسان ّية الحديثة ككل ،وكان التساؤل
الس ِّ
غري ّ
املحوري :ما الذي حدث للمجتمع اإلنساين حتى انحدر إىل هذه

الوضع ّية؟ وما هي األسباب الحقيق ّية التي كانت وراء تلك املأساة؟
وهكذا رشع فالسفة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ يف عمل ّية البحث للوصول إىل
النقدي
إجابة عن هذه التساؤالت ،معتمدين يف ذلك عىل املنهج
ّ

كآل ّية رضوريّة للكشف عن مكامن الخلل يف واقع املجتمعات
الغرب ّية.
تبي لهم بأ ّن األزمة التي اجتاحت الحداثة هي أزمة عقل
لقد ّ

يف املقام األ ّول .لكن هذا العقل الذي يعود إليه الفضل يف تحرير

اإلنسان من ربقة القيود التي هيمنت عليه ،ما لبث أن انحدر نحو مسار

تهافتي بعد تح ّوله إىل قيمة وظائفيّة للسلطة الرأسامليّة .لكن األمر
ّ
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مل يقف عند هذا الح ّد؛ حيث أصبح العقل أداة للسيطرة عىل فكر
اإلنسان ،ورغباته ،وعواطفه...إلخ .بل أكرث من ذلك حيث فَ َق َد الفرد

داخل املجتمع الغريب كرامته وح ّريته ،ليتح ّول إىل مج ّرد يشء ال
عقل أداتيًّا بامتياز.
األنواري أصبح ً
يختلف عن أشياء الطبيعة ،فالعقل
ّ

نتيجة لهذا االنحراف يف مسار العقل ،والذي أ ّدى إىل انحراف

أصل من
ً
مرشوع التنوير ككل عن األهداف السامية التي ُوجد
أجلها ،وجد فالسفة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ أنفسهم أمام رضورة التَّ َدخُّل

إلنقاذ الوضع اإلنساين ،وعىل هذا األساس قام املرشوع الفلسفي
واالجتامعي ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ  ،والذي قمنا بتحليل أبرز مك ّوناته

يف محطّات هذا البحث.

وككل املدارس ال َّنق ِْديَّة التي ظهرت يف التاريخ الحديث ،فقد
ّ

تع َّرضت مدرسة فرانكفورت إىل اختالالت عميقة يف مبانيها النظرية،

كام نأت يف الكثري من األحيان عن منهجها االنتقادي لتتح ّول إىل
ظاهرة دوغامئ ّية .وبالتايل إىل أشتات من الحلقات املغلقة .يف هذا
السياق يرى الباحث األمرييك ترنت رشوير« :أن النتيجة التي انتهت

إليها هذه املدرسة تبدو متناقضة مع بداياتها[[[ .وهو ما يع ّد قري ًبا ممّ

أورده عامل االجتامع اإلنجليزي توم بوتومور حني ذكر أنّها« :متثّل
ظاهرة ُمركَّبة ،حيث جرى رشح وتفسري منط الفكر ِ
ج ِت َم ِع ِّي الذي
ال ْ
ارتبط بها يف املقام األ ّول ،أي ال َّنظَ ِريَّة النقديّة ،بطرق شتّى»[[[ ،مام
[1] Schroyer, T. Critique de la Domination, Payot, Paris, 1979, p. 136.

[2] Bottomore, T. : The Frankfurt School , Routledge and Kegan paul, London,
1989m p. II.
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ين ،يكتفي
يعتربها جان جراندان «آخر معقل مع الف ّن لعامل إنسا ّ
برسم أسود للتشيّؤ الغريب»[[[.
وما من ّ
الفكري الّذي حكم البدايات
شك ،فإ ّن االضطراب
ّ
التأسيس ّية ملدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ يعود إىل مجموعة من العوامل
طالت بنيتها يف الشّ كل واملحتوى.

عىل مستوى الشّ كل ،تجدر اإلشارة إىل تلك التسميات العديدة
التي أطلقت عىل هذه املدرسة ،من مثل :ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة إشارة

إىل مجموعة أعضائها من املثقفني األملان الذين اتّخذوا من
الفلسفة ال َّنق ِْديَّة رؤية لهم ،واملاركس ّية األوروب ّية متيي ًزا لفكرها عن
التفسريات التي ق ّدمها منظّرو األمم ّية الثانية والثالثة للامركسية،
وفكر الهجرة ،ومدرسة ف َرانْ ِكفُو ْرتْ وهو االسم الذي خلعوه عليها

بعد عودتها من املهجر ،إضافة إىل (فندق الهاوية الكبري) كام أطلق

عليها جورج لوكاش .داللة عىل تع ّدد األطر ال َّنظَ ِريَّة واملنهج ّية لدى
مفك ِّريها[[[ ،ناهيك عن توايل أكرث من جيل ،باملعنى الكرونولوجي،

املؤسس :ماكس هوركامير ،وتيودور
ملثليها ،أهمهم من الجيل
ّ
أدورنو ،وفردريك بولوك ،هربرت ماركيوز ،وإريك فروم ،ولوفينتال،
وفالرت بنيامني .ومن الجيل الثاين :ألفريد شميت ،وكالوس أويف،

ويورجني هابرماس ،وأولربخت فيلمر[[[.

[1] Frandin, J.: Rationalité et Agir Communi-cationnel Chez Habermas in (Revue
Critique)m N 464- 465, Paris, 1986, P. 519.
[2] - Ibid., P 523.

[[[  -محمد حافظ دياب :مراجعة لكتاب توم بوتومور «مدرسة فرانكفورت» ،ترجمة :أسعد
هجرس ،ال ط ،طرابلس (ليبيا) ،دار أويا للطباعة ،2004 ،ص .14
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النظري ،فيمكن اإلشارة إىل التباينات
أ ّما عىل صعيد املحتوى
ّ

العميقة بني ممثّليها .إىل درجة حدت بكثري من الباحثني واملؤ ّرخني
إىل االعتقاد بأ ّن املدرسة ال متثّل وحدة فكريّة متَّسقة .ويعود ذلك

برأيهم إىل ما وجدوه فيها من تناقضات يف الرؤية حول كثري من

املسائل ،من مثل االختالف بني هوركامير من ناحية ،وأدورنو
س الفييربي
وفرانز نيومان من ناحية أخرى ،حول التفسري ال َْم ْركِ ِ ِّ
الذي ق ّدمه هذا األخري للفاشيّة ،أو التصنيفات التي صاغوها لتن ّوع

أفكارهم ،حني رأوها تأخذ عند ماركيوز اتّجا ًها وطوباويًّا ،وتشكّل

لدى أدورنو جدليّة سلبيّة ،وتق ّدم كنظريّة للمعرفة مع هابرماس،
املسي،
وتُ ثّل مع هوركامير حاج ًزا أمام الفكر التعريفي والعامل
ّ
أو يف التأكيد عىل ارتباطهم مبصادر متباينة ،حيث رغم انطالقهم

من اإلطار الفكري للنظرية املاركسية ،فإ ّن منهم مثل فروم
وماركيوز من تأث ّر بالفرويدية والتحليل النفيس ،وآخرون تأث ّروا

هسة ،ومارسيل
بإنسانيات بعض الروائيني ،كفرانز كافكا ،وهرمان ّ
بروست ،حيث إ ّن املشكالت التي تص ّدت لها نظريّتهم ال َّنق ِْديَّة
عىل املستوى االجتامعي ،تكلّم عنها هؤالء الروائيّون بصيغ
أدبيّة وجامليّة ،وهو ما حاولوا إثباته يف تأثري كافكا عىل بنيامني
هسة عىل ماركيوز[[[.
وأدورنو ،وتأثري ّ

[1] Abensour, M. Theorie Critique- Une pensée de L’éxil in (Archives de
pholosphie), N 45, paris, 1982, P. 134.
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األول :داء االستغراق يف األحداث اليوم ّية
املطلب ّ
جل عىل مدرسة فرانكفورت أنّها
من أبرز املؤاخذات التي تُس َّ

مالت للتأث ّر إىل ح ٍّد بعيد بالظواهر اآلن َّية العابرة ،والتي ال تدوم
إالّ لفرتة محدودة للغاية ،والتي مل تحظ بالبحث بطريقة منهج ّية
تاريخي ومقارن .ويتّضح هذا من انشغاالتها املفرطة
من منظو ٍر
ٍّ
باالشرتاك ّية الوطن ّية والجدل حول معاداة السامية يف الثالثينيات
واألربعينيات ،وبصناعة الثقافة يف الخمسينيات.
وميكن القول بأ ّن املدرسة مل ِ
تأت بنظريّات بديلة تتالءم مع

التط ّورات التي افرتضها من ّو الرأساملية ،وال سيّام يف حقبة تح ّولها
إىل إمربياليّة تتخطّى امتداداتها حدود العامل األورويب .يف الوقت
بأي محاولة إلعادة تقييم نظريّة ماركس يف التاريخ
نفسه ،مل تقم ّ

ككل ،بل إنّها يف الحقيقة قد تجاهلتها ببساطة ،ومع ذلك ،فقد
ّ
حدث تغيري بظهور أعامل الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس يف
ستينيات القرن العرشين[[[.

لكن هذه املحاولة التي قام بها هابرماس بصفته أحد ر ّواد هذه

املدرسة ،كانت أيضً ا غري تاريخ ّية يف نهجها بصورة عجيبة ،ومق ّيدة

إىل ح ّد بعيد يف حدود تحليلها التص ّوري .وعىل الرغم من بعض
االهتامم الذي ظهر حديثًا يف أعامل أنرثوبولوجيني ومشتغلني بعلم

ما قبل التاريخ ،ويتعلّق بأصول املجتمعات البرشيّة ،ومع أ ّن هناك
إشارات موجزة إىل املناقشات حول منط اإلنتاج اآلسيوي ،فإ ّن ما

[[[ توم بوتومور :مدرسة فرانكفورت ،ترجمة :أسعد هجرس ،ط ،2طرابلس (ليبيا) ،دار أويا،
 ،2004ص .129

الفصل الخامس :داء مدرسة فرانكفورت وتهافتها

أي إعادة تقييم جوهريّة لنظريّة ماركس ،هو إعادة
كان مطلوبًا يف ّ
جة التاريخيّة املتعلّقة بهيكل أو عمليات التغيري
تفكري شاملة يف الح ّ
داخل نطاق األشكال الكُربى للمجتمع[[[.

ومثلام تجاهل مفكّرو مدرسة فرانكفورت التاريخ ،أو استبعدوه،

فإنّهم تجاهلوا كذلك التحليل االقتصادي إىل ح ّد بعيد .فالسنوات

األوىل للمعهد هي فقط التي شهدت عىل نشاطه املم ّيز ،والتي
كان فيها املنظّرون ،واملؤ ّرخون هم األكرث بروزًا ،وال س ّيام هرنيش
جروسامن الذي نرشت دراسته عن الرتاكم والتفكّك الرأساميل

عام  .1929لكن جروسامن ،وكام يالحظ مارتن جايُ ،يكن

الفكري للمدرسة؛ ألنّه كان
بصعوبة اعتباره ق ّو ًة مه ّم ًة يف التّط ّور
ّ
غري متعاطف بدرجة كبرية مع املنهج الجديل الهيغيل الجديد الذي

غلب عىل منهجها العام.

االقتصادي الّذي اقرتن اسمه باملعهد يف مرحلة
أ ّما املنظر
ّ
الحقة ،فهو فرانز نيومان .لكن صلته به كانت قصرية األمد ،وكان

شأنه شأن جروسامن ،غري متعاطف مع ال َّنظَ ِريَّة النقديّة .هذا يف
احتل مكانة أساس ّية يف مدرسة
ّ
حني أ ّن االقتصادي الوحيد الذي
فرانكفورت ،هو صديق هوركامير املق ّرب فريدريك بولوك ،الذي

تناولت أعامله عن التخطيط السوفيايت والتسيري الذايت فيام بعد،

مسائل السياسة االقتصادية يف املقام األ ّول .وعىل هذا النحو،
[[[  -حول مشكالت التحليل املاركيس ملختلف أشكال املجتمع وتحوالتها ،راجع:
Bottomore, T. (edd): Dictionary of Marxist Thought, Blackwell, Oxford, 1983.
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ميكن القول أ ّن املدرسة قد أولت اهتام ًما محدو ًدا بالتحليل ال ّنظري
أي دراسة
أو التاريخي بالتط ّور االقتصادي الرأساميل ،ومل تق ّدم ّ
ميكن مقارنتها مطلقًا بكتابات هلفردنغ عن رأس املال املايل
و»الرأساملية املنظّمة»[[[ .كام ال يُكن مقارنتها بتحليل نيومان عن

العالقة بني الرأساملية االحتكارية ونظام االشرتاكية الوطنية.

[[[

انصب عىل دور «الدولة الّتي تنهج سياسة
لكن اهتاممهام
ّ
انصب أيضً ا عىل مشاكل الرشع ّية املتعلّقة بها .ومل
التّدخل ،كام
ّ

يحاوال تقديم تحليلٍ
نظري لنمو اإلنتاج الرأساميل يف مرحلته
ّ
األخرية ،كام مل يحاوال تقديم وصف تاريخي لتط ّوره .وفضالً عن

اقتصادي مه ّم
ذلك ،فال يزال واقع الحال هو أنّه ال يُوجد منظّر
ّ
مرتبط بالنظريّة النقديّة ،حتى يف شكلها امل ُع ّدل .كام أ ّن املدرسة
أي اسهام ملحوظ يف ال َّنظَ ِريَّة االقتصاديّة املاركسية،
ككل ،مل ت ُق ّدم ّ

كام تط ّورت من خالل أعامل هلفردنغ ومفكرين الحقني.

[[[

[1] Hilferdingsm R. : Finance Capital, 1910, English Ttranslation, Routledge and
Kegan Paulm London, 1981.

ومقدمتي يف هذه الرتجمة تعطي جردا ملقاالت هيلفردنغ التي نرشها عام  1920حول الرأساملية
التنظيمية :وراجع أيضً ا:

Hilferdingsm R :The organized economy in T. Bottomore and P. Goode (eds),
(Readings in Marxist Theory), Op. Cit., pp. 247- 253.

[2] Neumann, F. / Behemoth, Oxford University press, N. Y., 1944.
[[[ مثال عىل ذلك الدراسات التي قدّمها هرنيك جروسامن ،وفرانز نيومان ،والتي سبقت اإلشارة
إليها ،إضافة إىل دراسات أرنست مندل ،وبول سويزي.
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هذا التجاهل للبحث التاريخي من جهة ،والتحليل االقتصادي

من جهة ثانية ،يفصل مدرسة فرانكفورت بش ّدة ،هي وامتدادها
املتمثّل يف ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة الجديدة ،عن مرياثها النقدي الذي قامت
عىل أساسه.

ولعلّنا نجد يف مناقشة الطبقات االجتامعية ،االنحراف األكرث

عم ُيكن تسميته بشكل عام باملاركسية الكالسيكية».
حا ّ
وضو ً
فمفهوم «الطبقة» ال يع ّد فحسب مفهو ًما أساس ًّيا يف نظريّة ماركس

االجتامعية ،بل يُع ّد يف الحقيقة مبثابة نقطة بدئها مبعنى حاسم،
وذلك باعرتاف ماركس بالربوليتاريا كذات ثوريّة يف املجتمع
الحديث ،وكحاملة رسالة املثل األعىل لالنعتاق يف العامل الحقيقي،
مبا جعله يضحى أيضً ا ،كام الحظ أوسوفسيك« ،رمز املذهب
بأكمله ،والربنامج السيايس املستم ّد منه»[[[ .وعىل الجانب اآلخر،

فقد ُوصفت مدرسة فرانكفورت بأنّها «ماركسية بدون بروليتاريا».

هكذا نجد هابرماس يف كتابه (النظريّة واملامرسة) يحاجج بأنّ:

«الربوليتاريا بوصفها بروليتاريا /قد تالشت؛ ألنّه يف حني أصبح
القسم الرئييس من السكّان فقراء معدمني من حيث دوره يف عملية
يتخل عن أمله يف
ّ
اإلنتاج .وعىل هذا فإ ّن ماركس يستطيع اليوم أن

إمكان ّية أن تصبح ال َّنظَ ِريَّة ق ّوة ماديّة حاملا تستحوذ عىل الجامهري.

[1] Ossowski, S. : Class Structure in the Social Consciousness, Routledge and
Kegan Paul, London, 1963, p. 71.
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املطلب الثاين :التهافت األيديولوجي للمدرسة
ويبدو أ ّن مفهوم مدرسة فرانكفورت عن تدهور أو تاليش الطبقة

أساسا عىل فكرة طوباوية وخيال ّية عن
العاملة كق ّوة سياس ّية ،قائ ٌم
ً
الثورة ،التي هي بأيّة حال الطريق الوحيدة ،أو األكرث َما ْركِ ِس َّية،

وربا يكون هذا املفهوم قامئًا
لتص ّور عمل ّية الثورة االجتامعية.
ّ
أيضً ا عىل انعكاس الخربة االستثنائية األمريكية ،الناجمة عن غياب
طبقة عاملة منظّمة سياس ًّيا يف املجتمع األمرييك ،عىل فكرهم ،وال

س ّيام يف حالة ماركيوز[[[.

إىل ذلك يرى نقّاد املدرسة ومنهم ماركيوز ويف مرحلة متأخّرة

هابرماس أ ّن املدرسة فشلت يف تقديم تقييمج ِّدي ومتميّز حول التح ُّوالَت
التي طرأت عىل نظريّة الطبقة العاملة يف عرص اإلمربياليّة الليربالية.

ربا علينا أن نُشاطر كثريين من النقّاد يف قولهم أ ّن مدرسة
ّ
فرانكفورت ماتت يف شكلها األصيل كمدرسة يف ال َْم ْركِ ِس َّية أو علم

االجتامع .وبنا ًء عىل هذا نستطيع القول إ ّن الضعف والتفكّك الذي
رضب مدرسة فرانكفورت كان له األثر العميق يف تراجع وضمور
مقوالت أساس ّية يف الثقافة ال َْم ْر ِك ِس َّية ،مثل املاديّة التاريخ ّية وقانون

الرصاع الطبقي ،وس ّبب يف بروز املقوالت الليربال ّية بدالً منها.
خالل الفرتة التي تلت الحرب العاملية الثانية حاول عدد من علامء
االجتامع م ّمن ينتمون إىل املدرسة القيام بإصالحات جذريّة ت ُعيد

االعتبار لألسس ال َّنظَ ِريَّة التي انبنت عليها.

[1] Ipid – P. 72.
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س يف العلوم
خالل الفرتة املذكورة اتّخذ تط ُّور الفكر ال َْم ْركِ ِ ِّ

وبخاصة يف األنرثوبولوجيا وعلم االقتصاد وعلم
االجتامعية،
ّ

االجتامع ،مجرى جعله أكرث اقرتابًا من االهتاممات الرئيسيّة لنظريّة
ماركس ،سوا ًء ما يتّصل بتحليل أمناط اإلنتاج ،أو التناقضات البنيويّة
والتح ّوالت التاريخية ،أو البنية الطبقيّة والرصاع الطبقي ،أو السلطة
جوهري من
السياسيّة ودور الدولة .ويف موازاة ذلك ،أضحى جزء
ّ

جه إىل مسائل مامثلة ،فيام
نظريّات ماركس يف هذا العلم وبحوثه يُو ّ
قل االنشغال الزائد بالثقافة ،الذي ميّز أعامل أدورنو وهوركامير.
ّ

ومن الواضح أيضً ا أ ّن بعض ال ّدراسات امله ّمة األخرية عن الثقافة
نظري يختلف
واأليديولوجيا قد حلّلت هذه الظواهر من منطلقٍ
ٍّ
اختالفًا عميقًا عن منطلقات مدرسة فرانكفورت ،وقد جرى أغلبها

بنيوي يُؤكّد دور الثّقافة واإليديولوجيا كعنارص
األع ّم داخل إطار
ٍّ
مؤسسة يف عمليّة عا ّمة إلعادة اإلنتاج االجتامعي.
ّ

[[[

ولعل أبرز هذه األفكار هي ال َّنظَ ِريَّة ال َّنق ِْديَّة والتي ت ّم النظر
ّ
إليها عمو ًما يف الحقيقة عىل أنّها تُشكّل االهتامم األسايس لفكر

الفيلسوف األملاين املعارص يورغن هابرماس .فلقد أسهم
هذا األخري يف كتاباته ال َّنق ِْديَّة األوىل يف نقد مدرسة فرانكفورت
للوضع ّية .لكن مفاهيمه ،حتى يف ذلك الوقت ،كانت مختلفة
أقل
جوهريًّا عن مفاهيم أدورنو وهوركامير وماركيوز ،حيث كانت ّ
عداء للعلم والتكنولوجيا ،كام أنّه مل يكرتث ،أو أنّه رفض ضمن ًّيا،

شكل من املعرفة متف ّوق عىل
ٌ
زعمهم القائل إ ّن الفلسفة ،أو الفن،
[[[ توم بوتو مور ،مدرسة فرانكفورت ،مصدر سبق ذكره ،ص .137
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العلم .وبالتايل ،فقد ع ّول هابرماس أهميّة أكرب عىل العلم ،وأعطى

متناقصا باضطراد للفلسفة .فهو يف أحدث أعامله،
باملقابل دو ًرا
ً
يربهن عىل أ ّن الفلسفة مل يعد بوسعها أن ترتبط بالعامل ككل ،أي
بالطبيعة والتاريخ واملجتمع ،بوصفها معرفة شموليّة ،وأنّه ينبغي
اآلن التح ّري عن املوضوع األسايس يف الفلسفة ،أي العقل ،داخل
علم عقالنيًّا.
اإلطار النظري لعلم االجتامع ،باعتباره ً

[[[

وبالتأكيد فإ ّن هابرماس يحاول التوحيد بني هذين املجالني

بالحق) .لكن توجد
الخاصة
من خالل نظريّته (نظريّة الخطاب
ّ
ّ
اعرتاضات جديّة عىل هذه النظريّة ،وعىل الهدف الذي يريد أن
تعسف ّية،
تحقّقه ،أي إثبات أ ّن األحكام املعياريّة ليست ببساطة أمو ًرا ّ
وإنّ ا هي سهلة املنال ،شأنها كاألحكام اإلمبرييقية ،بالنسبة لسجال
عقيل ميكن إحرازه ،أو عىل األقل االقرتاب منه بطرق أخرى.

تظل هذه ال َّنظَ ِريَّة الجديدة قريبة من امل َا ْركِ ِس َّية؛ ألنّها
مع ذلكّ ،
ووفقًا ملا يقوله هابرماس ،تقوم بنقد مجمل من العلوم ِ
ج ِت َم ِع ِّية
ال ْ
املعارصة والواقع ِ
ج ِت َم ِع ِّي التي تحاول أن تتناوله وتفهمه .ومن
ال ْ

جهات رئيس ّية
أجل ذلك رأينا كيف أ ّن هابرماس راح ُي ِّيز بني ثالثة تو ّ
للبحث يف الدراسات الراهنة للمجتمعات الحديثة:
مشتق عمو ًما
جه سوسيوتاريخي منطي مقارن،
ّ
اإلتّجاه األ ّول :تو ّ

من ماكس فيرب ،وإن تأث ّر إىل ح ّد ما أيضً ا بالتاريخ املاركيس ،كام
يبدو عىل سبيل املثال يف أعامل رايت ميلز وبارنغتون مور.

[1] Theorie des Kommunikativen Handelms, 2 Vols., Suhrkamp, Frankfurt, 1981,
99 15- 24.
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جه نظريّة التنظيم ،الذي يُحلّل املجتمعات
اإلتّجاه الثاين :تو ّ
الحديثة من وجهة نظر وظيفيّة يف إطار من التعقّد املتزايد ،كام
يبدو يف أعامل تالكوت بارسونز ،ولوهامن يف أملانيا.

اإلتّجاه الثالث :نظريّة يف الفعل ،متأث ّرة بالفلسفة الظاهرات ّية
وتنصب اهتامماتها الرئيس ّية عىل فهم
والتأويل والتفاعلية الرمزيّة،
ّ

أو تفسري صور العامل وأشكال الحياة ،أو بشكل أكرث عموم ّية عىل

نظريّة للحياة اليوم ّية[[[.

ٍ
استعراض موج ٍز
جهات الثالثة ،وبعد
وعىل النقيض من هذه التو ُّ
للتط ّور التاريخي للنظرية ال َّنق ِْديَّة ملدرسة فرانكفورت أخذ هابرماس
ينحو يف ات ّجاه مختلف ،وهو اعتامد اسرتاتيج ّية بحث ّية يطلق عليها

«البنيويّة التكوين ّية» ،كبديل لفلسفة التاريخ التي تب ّنتها مدرسة
فرانكفورت يف حقبتها األوىل.

رواد فرانكفورت ومعاثر الحداثة
من املعاثر التكوينية يف الفكر التنويري الغريب ،انه أل َزم نفسه

مبنهجني صارمني (فينومينولوجي وتاريخاين) واكتفى بهام ملقاربة

شأن الدين .كانت العلامنية بحقولها املعرفية املختلفة قيم ًة حاكم ًة

عىل بنية هذا الفكر ،سوا ًء يف رؤيته للوجود ،أو يف هندسته املعرفية

للنظام السيايس واالجتامعي واألخالقي .وتبعاً لفرضيتنا من فكرة
أن «ما بعد العلامنية» التي يسهم يف تسويقها اليوم بعض الرواد
املعارصين ملدرسة فرنكفورت ويف مقدمهم الفيلسوف األملاين

[[[  -توم بوتومور ،مدرسة فرانكفورت ،مصدر سابق ،ص .144
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املعارص يورغن هابرماس ليست سوى إحدى التداعيات املرتتبة
ٍ
عرثات يف النظر والعمل ،يصري رضورياً
عىل ما اقرتفته العلامنية من
التع ُّرف عىل مدى تأثرها باملبدأ املؤسس لنظرية العلمنة[[[.

يل مؤداه :أن
تفيض القراءات اإلجاملية إىل استنتا ٍ
ج أو ٍّ
هابرماس وصحبه من منظّري مدرسة فرانكفورت القدماء والجدد
مل يغادروا املنهج التاريخاين يف النظر إىل الدين بوصفه ظاهر ًة

سوسيو-تاريخية .يعود هذا يف الواقع إىل األثر الكبري الذي تركته
املادية التاريخية عىل جمعٍ وازنٍ من الفالسفة وعلامء االجتامع
املعارصين ،خصوصاً أولئك املحتَسبني عىل مدرسة فرانكفورت
التي كان هابرماس من أبرز روادها املتأخرين .رمبا لهذا يصح القول

أن عناية هؤالء بالشأن الديني كانت محكوم ًة باملنهج العلامين

لعلم اجتامع الدين .ومع أن الرأي املناهض للعلامنية بدا األكرث
رواجاً بني علامء االجتامع حيث يؤكد أصحابه عىل رضورة إحياء

الحياة الدينية وينقدون النظريات واألسس العلامنية ،فقد فعلوا
ٍ
بأدوات ومناهج نظ ٍر علامني ٍة واضحة املعامل .بل حتى أولئك
ذلك
الذين ذهبوا أبعد من ذلك ،وأعربوا عن اعتقادهم بقدرة الدين عىل

قيادة املجتمعات البرشية مل يفارقوا املنطق املادي التاريخي لعلم
اجتامع الدين[[[ .وعىل الرغم من أ ّن هابرماس قد تناول النظرية
العلامنية بالرشح والتحليل يف إطار رؤي ٍة محدود ٍة تقترص عىل العامل

[[[ محمود حيدر -ما بعد العلامنية – مقاربة تحليلية نقدية ملنشأ املفهوم وما آلته -املركز
االسالمي للدراسات االسرتاتيجية بريوت –  2019ص .179
[[[ -آرمان زارعي – ما بعد العلامنية يف فكر يورغن هابرماس – فصلية «االستغراب» العدد الثامن
– صيف .2017
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األورويب ،إال أ ّن السبب األسايس لشكّه يف جدوى النظرية العلامنية

والالفت يف هذا
يكمن يف اعتقاده بعدم قدرتها عىل علمنة العاملّ [[[،
املضامر أن نزعته اإليجابية نحو الدين عائد ٌة من جه ٍة إىل كونها
موضوعاً فلسفياً مستقالً ،ومن جه ٍة ثاني ٍة إىل أنّها نشأت لديه إثر
وتوسع الظاهرة املعنوية يف مختلف النواحي
انتعاش الحياة الدينية،
ُّ

االجتامعية والسياسية يف جميع أرجاء العامل .وبقطع النظر عام

ذهب إليه هابرماس يف حرص املقرتح «املابعد علامين» بالغرب

األورويب ،واستثنائه ملجتمعات العامل اإلسالمي - ،وهذا بالطبع

يستلزم نقاشاً مع ّمقاً يف مورد آخر  -فإن السمة األساسية للعرص «ما
بعد العلامين الهابرمايس» هو التعددية الثقافية التي تتيح املجال
أمام تعايش مختلف األديان والتقاليد واألفكار الفلسفية يف مرحل ٍة

زمني ٍة واحد ٍة ويف أغلب األحيان هذه الفرتة الزمنية تكون يف إطار
مجتمع غريب.

ال شك بأن مصطلح «ما بعد العلامنية» الذي شارك فيه عدد من
ٍ
اعرتاف ولو متأخ ٍر بدور
املنتمني إىل املدرسة النقدية يومئ إىل

البي أ ّن
الدين كمؤث ٍر يف الشخصية اإلنسانية يف أغلب العامل .ومن ِّ

ح عن محاولة العلامنية
ح ورصي ٍ
مثل هذا االعرتاف ييش بتخلٍ واض ٍ
يئ تجاه الدين باعتباره منافساً لها يف
اإلقصائية فرض منوذ ٍ
ج عدا ٍّ

إطار ما تسميه سعيها لتحرير الوعي اإلنساين .غري أ ّن ما يجدر لفت
االنتباه إليه هو أ ّن هذا اإلقرار ينطلق من ذهن ّي ٍة علامن ّي ٍة أوالً وآخرا ً.
وهو ما تعرب عنه عبارة «ال أحد ينترص عىل أحد» التي يقول بها
[1]- Desecularization of the World.
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املؤيدون لعودة الدين إىل املجال العام .األمر الذي يدل عىل أن
هذه املعادلة صيغت تحت رعاية الدولة العلامنية ،بحيث يكون
الدين جزءا ً من التنظيم العلامين للمجتمع ما بعد العلامين[[[.

اإللحاد بأشكال مستحدثة
مثل هذه النتيجة سوف تضاعف من العنارص املساعدة عىل

التحكم باملجتمع الديني بحجة منع الدين مجددا ً من التحكم

باملجتمعات املعارصة .وما استعادة ثنائية «ما لقيرص لقيرص وما لله
لله» .إال من قبيل عودة العلامنية من الباب الخلفي إىل مجتمعات
الحداثة .وكام يرى بعض نقاد أطروحات ما بعد العلامنية ..فإن

العلمنة يف مثل هذه الوضعية سوف تستمر بروحها وفرضياتها يف
الحكم عىل الدين .يف معظم البلدان األوروب ّية تسود يف الواقع
بالديني ،أي إن العلمنة التي -إىل احرتامها استقالل ّية
علمن ُة االعرتاف
ّ

كل من الدولة واألديان ،ومع ضامنها للمبادئ األساس ّية للحريّات-
تعرتف مبساهامت األديان اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ومدن ًّيا ،إال أنها تدعو إىل

إدماجها يف الدائرة العا ّمة[[[ .تلقاء هذا مثة وجهة نظر أكرث تقدماً حيال

ربا عىل املستوى
الدين تقول التايل :إذا كان االتحاد األورو ّ
يب مخت ً

السيايس ،فإنّه كذلك أيضً ا عىل مستوى العلمنة :إنّه
االجتامعي
ّ
يخرتع علمنةً ،هي مع احرتامها المتيازات الدول األعضاء حول
[[[  -محمود حيدر – ما بعد العلامنية – املصدر نفسه – ص .119

[2] Massignon B. – Les relations entre les institutions religieuses et l’Union eu-

�ropéenne : un laboratoire de gestion de la pluralité religieuse et philosophique ?Paris, 2003 .

يب :مخترب إلدارة التعدّديّة.
[العالقات بني
املؤسسات الدينيّة واالتحاد األورو ّ
ّ
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عالقات الكنيسة والدولة ،تروح تضمن استقالليّة السياسة والحريّة
كل السلطات الدينيّة .املسألة تتعلّق هنا تحديدا ً
الفرديّة يف وجه ّ
ٍ
ين مينح املرشوعية لـ «املا بعد علامين».
مبخطط علام ٍّ
بإزاء ذلك يُطرح السؤال االعرتايض التايل :كيف ستتصدى
الدولة ما بعد العلامنية لظاهرة االنهيار املعنوي واألخالقي التي

تعصف مبجتمعات الغرب املعارص ،وعىل وجه الخصوص كيف

ستواجه اإللحاد كظاهرة ساعية إىل إنتاج علمنة تقيم الحد عىل أي

عودة لإلميان الديني؟

مل يكن جواب َو َرثة مدرسة فرنكفورت من املحدثني دقيقًا
وحاسم يف هذا املوضوع .فاملسألة الدينية بالنسبة لهؤالء ظلت
ً
متصلة بعمق ،بالفكرة الحادة للعلامنية حيال الدين مع أ ّن هابرماس
حاول أن يظهر خطابًا مرنًا يف هذا الصدد .مع ذلك قد ال يكون

منطقياً الكالم عىل موقعية الدين واإلميان الديني يف املجتمعات ما

بعد علامنية ،من دون النظر إىل تحديات اإللحاد .فلقد أفصح تاريخ
العلامنية عن استرشاء واسع النطاق للحالة اإللحادية مل تقترص

أسبابها عىل اإلقصاء الذي مارسته الدولة العلامنية (فرنسا مثاالً)

وإمنا أيضاً وأساساً بسبب منظومة القيم الفلسفية للعقالنية الحادة.
رمبا لهذا مل يكن مثة عبارة أبلغ من توصيف مآالت العلمنة يف
الغرب بأنها حداثة ضد الله[[[ ..ومثل هذه العبارة ستدخل يف صميم

[[[ -راجع :دانيال هريفيو ليجيه – الكاثوليكية نهاية العامل (Catholicisme la fin D’un Monde,
.Bayard-Paris, 2003
انظر أيضاً تعريباً لهذه املقالة يف مجلة «مدارات غربية» العدد الثالث – ترجمة :جورجيت حداد
– بريوت – باريس – خريف .2004
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مشاغل الفكر الناشط حول األطروحة املا بعد علامنية .فليس من

شك يف أن النقاش املع َّمق حول ثنائية اإلميان الديني والعلمنة،
مرده إىل استشعار خطرين داهمني يحدقان بحارض الغرب ومقبله:
األول :ضمور جاذبية العلمنة كتجربة ونظرية .والثاين :عودة سؤال

اإلميان كرد عىل الفراغ واسترشاء اإللحاد.

هنالك ،بال شك ،رابط وطيد بني الخطرين املشار إليهام ،بل

وينتجان بعضهام بعضاً .لذا تع ُّد الظاهرة اإللحادية التي أسهمت

فيها املدرسة النقدية بطريقة مبارشة وغري مبارشة ،من أبرز الب ِّينات

عىل تهافت العلمنة وهي تخوض معاركها الفاصلة مع اإلميان
الديني .فاإللحاد ما صار ظاهرة غربية إال مع حداثة حرصت عىل

نزع اإلميان حتى يتسنى لها االستحواذ عىل دنيا اإلنسان بال أدىن

منازعة.

جات ،فإمنا من تضخم
كل ما جاء به اإللحاد الغريب من محا َّ
جل أسئلتها مدار فرضيتني
الذات التي أسلمت نفسها ل َعلْمن ٍة دارت ُّ

مركزيتني حكمتا فكر الغرب الحديث مبا فيها فكر مدرسة فرنكفورت

سحابة أربعة قرون خلت.

األوىل :فَرضَ ية «ال ِعلْموية» ،مل َّا ق َّررت أن العلم والتفكري العلمي

حقيقي .وأ ّن
قادران لوحدهام أن يح ِّددا كل ما علينا أن نتقبله عىل أنه
ٌّ
كل يش ٍء يجب أن يخضع لقوانني الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ،أو
ّ
أي فر ٍع آخر من فروع العلم ،أما الروحانيات وحتى الشعور بالجامل
ّ
والحدس والعاطفة واألخالقيات ،فقد اختزلتها النظرة العقالنية إىل
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ٍ
متغريات يف كيمياء الدماغ تتفاعل مع مجموع ٍة من القوانني
مجرد
امليكرو ـ بيولوجية املرتبطة بتط ّور اإلنسان.

الثانية :فرض ّية الهيمنة واالستحواذ ،مل َّا رأت أ ّن الهدف من العلم

كام يقول فرانسيس بيكون -هو التحكم بالعامل الخارجي واستغاللأن ُو ِ
ج َدت...
الطبيعة ،والسعي الحثيث إىل جلب املنافع َّ

ني
خراب مب ٍ
من أجل ذلك سيكشف مسار الحداثة الفائضة عن
ٍ

يف اليقني الجمعي س ُيع ِّرفُ ُه عامل االجتامع األملاين دوركهايم بـ
«هيكل الرشك الحديث» .وهذا هو يف الواقع ،ما تستجليه عقيدة
الفرد وشخصانيته املطلقة .فالشكل العبادي للرشك الحديث ـ

أملح دوركهايم ـ ليس الوثنية بل الرنجسية البرشية ،حيث بلغ
كام
َ
تضخم الذات لديها منزلة الذروة يف زمن العلمنة املطلقة..

يف مقام التفكري الفلسفي جرت وقائع النقد عىل نحو شديد
ألي مرشو ٍع يستهدف
الوقع :إدانة عارمة للعقل املجرد ،وكر ٍه عميقٍ ّ
تحرير اإلنسان .حتى املاركسية والعلامنية الليربالية اللتني حملتا
مشاريع بديلة للرأساملية التقليدية مل تنجوا من سوط النقد .فقد

ذهب كثريون من ص ّناع الثقافة الغربية املعارصة إىل النظر إليهام

بوصفهام فلسفتني رجعيتني فقدتا رونقهام وعفا عليهام الزمن.

ومبعث حكم كهذا من األزمة األخالقية التي َو َسمت علمنة عرص
التنوير ومل ّا تنته إىل يومنا هذا .فإذا كان صحيحاً أن العرص املشار
إليه قد أتاح لإلنسان تحرير ذاته من تقاليد العصور الوسطى ،إال أن
إرصار علامنيِّيه عىل إحالل تلك «الذات الفردية محل املتعايل»
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ٍ
تناقض ذايتٍّ ،حيث تُرك العقل مجردا ً من الحقيقة
سيقود إىل
اإللهية ،ثم يتحول إىل مجرد أدا ٍة للتصنيع وإدارة السوق ومن دون
ٍ
أخالقي.
روحي أو
هدف
ٍّ
ٍّ

من هذه الزاوية مل ي َر جم ٌع من فالسفة ونقاد ما بعد الحداثة إىل

أن علامني ًة بهذه الصفات ،ال ترقى لتكون قيم ًة أخالق ّي ًة متساميةً.
وهو ما ب َّينه الفيلسوف األمرييك جون راولز وكان حاسامً ،مل ّا رأى
أن العلامنية ليست قيم ًة أخالق ّي ًة أو مفهوماً للخري ،عىل الرغم من
أنّها شكلت يف وج ٍه من وجوهها إحدى قيم العدالة لجهة دعوتها
إىل حريّة االعتقاد لدى األفراد[[[.

عودة سؤال الدين
ال ينحرص التنظري للفكرة الـ «ما بعد علامنية» بالفالسفة وعلامء

االجتامع ،إذ إ ّن مثة بيئ ًة وازن ًة تتضافر فيها الرؤيتان الفلسفية
ٍ
مقدمات تأسيسيّ ٍة
والالَّهوتية ،لتنتجا معاً سياقاً معرفياً ينطوي عىل

ٍ
لتكاملٍ
مفرتض بني هموم اإلنسان املعارص املادية والروحية .من
البي أ ّن أطروحة التناقض بني العقل واإلميان الديني كتعبريٍ عن
ِّ
مرشوع التنوير الذي افتتحته الحداثة يف مقتبل عمرها .ولكن من

بي أن اإلميان لو
فضاء الغرب نفسه من يُساجل أهل األطروحة ليُ ِّ

كان نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع الصفة اإلنسانية عن اإلنسان.
فاإلميان الذي يد ِّمر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية
اإلنسان .إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل عىل أن يكون لديه

[[[ م .حيدر – ما بعد العلامنية -مصدر سبق ذكره -ص .195
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هامً أقىص .أي أ ْن يكون شغوفاً بالله واإلنسان يف آنٍ  ،وذلك إىل
الدرجة التي يؤول به هذا الشغف إىل تخطي الثنائية السلبية التي

تصنع القطيعة بني طرفيها .وح ُده من ميتلك ملكة «العقل الخالَّق»
ـ أي العقل الجامع بني اإلميان بالله واإلميان باإلنسانيّة ـ هو الذي
يفلح بفتح ٍ
ح يصل بني الواقع الفيزيايئ لإلنسان وحضـور
منفذ فسي ٍ
املقـدس يف حياته[[[.

صحيح أن املجتمعات العلامنية مل تستأصل البعد الروحاين
ٌ

لإلنسان ،لكنها استنزلته إىل أدىن مراتب االهتامم األخالقي .وما
ذاك إال لشغفها بليربالية االقتصاد والسياسة ،واستغراقها يف تعظيم
أي معياريّ ٍة
الذات الفردية ،وسعيها إىل االستقالل املفرط عن ّ

أخالق ّي ٍة تنظم االجتامع البرشي عىل مبدإ الرحامن ّية والعدل .أما
النتيجة التي أ ّدت إليها أفعال العلمنة ،فكانت فقدان العقل دوره يف
معياري خارج
تحكيم الجداالت األخالقية ،وعدم قبول أي يش ٍء
ٍّ

التحكيم الشخيص.

صحيح أيضً ا أن الحداثة انترصت عىل الالّهوت ،لكن رحلة
ٍ
ولعل العودة إىل سؤال الدين
ّ
شديد.
االستيقاظ بدأت وإن ببط ٍء

واإلميان الديني سوا ًء عىل مستوى النخب أو عىل مستوى الوجدان

العام هو تجلٍ من تجليات تلك الرحلة .وليس ما يدل عىل تلك
العودة سوى ما يرسي اليوم من جدل مضنٍ لتظهري صيغة الوئام

املأمول بني شأن العامل وشأن الغيب .فهل يتخذ النقاش حول «ما
[[[  -تيليتش – بواعث اإلميان – ترجمة :سعيد الغامني – دار الجمل – بريوت –  2005-ص
..118
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بعد العلامنية» مسارا ً أكرث تحررا ً من عقدة ماضويات الحداثة وأوثانها
الثقافية .لتحصيل اليقني املتشظي يف زمن الحداثة الفائضة.

يبقى السؤال األكرث مدعاة للنقاش املقبل ،والذي ال بد من

طرحه يف نهاية هذه الخامتة هو التايل:

ٌ
تاريخي
سياق
ماذا «ما بعد العلامنية»؟ ..وهل يكون مثة
ٌّ
حضاري آخر تستثريه مثل هذه األطروحة ،ويستوي فيه شأن العامل
ٌّ

مع شأن الروح عىل نصاب التكافؤ الخالّق[[[؟

ٌ
سؤال يستأهل الخوض يف رحابه عىل الرغم من طابعه
هو

تنظريي ال يقترص عىل
ح
االستباقي .ذلك بأنه يستدرج إىل منفس ٍ
ٍّ

الغرب األورويب وحسب ،وإنّ ا أيضاً عىل بقية العامل .وال مناص
ٍ
ٍ
تنظريات يف مجتمعاتنا
خاص إىل ما يتوقع من
من اإلشارة هنا بوج ٍه
العربية واإلسالم ّية .فعىل الرغم من أن الدخول إىل فكرة ما بعد
ٍ
الفت بني
العلامن ّية والسفر يف عواملها ،ال يزال ينطوي عىل حذ ٍر
مفكري وفالسفة الغرب ،فال ينفك التعامل مع هذه الفكرة وما قبلها
يف البالد العربية واإلسالمية مبنهج نظ ٍر يشوبه التبسيط واالختزال،
مثلام يحكمه االندهاش واالستغراب...

تهافت النسبية األخالقية يف ضوء الرؤية القرآنية

خالفاً ملا دأبت عليه املدرسة النقدية ممثّلة بتيار فرانكفورت

يف نظرتها إىل التط ّور التاريخي للمجتمع البرشي فإن الرؤية الدينية
اإلسالمية ترى إىل املجتمع عىل أنه مك ّونٍ
حقيقي وليس كيانًا
ٍّ

[[[ -محمود حيدر – تدين اإللحاد – فصلية «االستغراب» العدد  – 7ربيع .2017
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ثابت ال ميكن التشكيك به .وهذه الحقيقة
اعتبارياً ،وهذا األمر
ٌ
يبيِّنها املفكرون املسلمون يف تحقيقاتهم الفلسفية كام يؤكد عليها
القرآن الكريم يف ٍ
ج ٌل إِذَا
آيات عديد ٍة ،يف قوله تعاىل« :لِك ُِّل أُ َّم ٍة أَ َ
جلُ ُه ْم ف ََل يَ ْستَأْ ِخ ُرو َن َسا َع ًة َو َل يَ ْستَق ِْد ُمونَ»[[[ ،وهناك آياتٌ
جا َء أَ َ
َ
ّ
مـم
تدل عىل أ ّن الله العزيز الحكيم أهلك بعض الشعوب واألمم ّ
يعني أ ّن مصري املجتمعات ليس واحدا ً .عىل ىسبيل املثال ،عندما

ينحرف قو ٌم فإنّهم يتع ّرضون للبالء حتّى وإن كانت بينهم ثلّ ٌة صالح ٌة

صحيح؛ وهذه الحالة ّ
ح عىل أ ّن املجتمع
قليلةٌ ،والعكس
تدل بوضو ٍ
ٌ

حقيقي وليس اعتبارياً[[[ .فاملك ّونات الطبيعية والكيميائية
مك ّو ٌن
ٌّ
ليست لها أجزا ٌء مستقلّةٌ ،بل هي مندمج ٌة مع بعضها ومنصهر ٌة
يف الشخصية الكلّية؛ يف حني أ ّن أعضاء املجتمع البرشي ليسوا

كذلك ألن شخصياتهم ال تندمج عىل نحو االنصهار واالستحالة

يف مجتمعهم املنضوين تحته .إ ّن ما يرتت ّب عىل نظرية دوركايم
هو القول بالجرب االجتامعي ،مبعنى أ ّن الفرد ال ميتلك أيّة إراد ٍة
أو شخصي ٍة مستقلّ ٍة ،لذا فهو حينام يشعر بيش ٍء فذلك يعني شعور
املجتمع بنفس هذا اليشء ،وعندما ميتلك رغب ًة معيّن ًة فهذا يعني
امتالكه رغب ًة اجتامعيةً ،ومن ثم فهو ليس بيش ٍء إزاء مجتمعه وال

استقالل له بتاتاً؛ إال أ ّن األمر الواقع هو احتفاظ املجتمع باستقالله

حقيقي،
تركيب
إىل ح ٍّد ما يف رحاب مجتمعه الذي هو عبار ٌة عن
ٍ
ٍّ
وعىل هذا األساس فهو قاد ٌر عىل االنسالخ من مجتمعه واالنخراط

[[[ سورة يونس ،اآلية .49
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يف مجتمعٍ آخر؛ كام له القدرة عىل السري خالفاً للتيار االجتامعي
ومن ث ّم قد يتمكّن من تغيري مسرية التأريخ بالكامل وذلك من منطلق
اختياره وتح ّرره ،وهذا االعتقاد عىل خالف الجرب االجتامعي إذ إ ّن

ح ّريته واستقالله محفوظني إىل ح ٍّد كبريٍ[[[.

أما النفس اإلنسانية فهي ليست كام يصفها إميل دوركايم ـ

وهو أحد أبرز رواد مدرسة فرانكفورت ـ بكونها تستبطن ذاتني

مزدوجتني إحداهام فردي ٌة واألخرى اجتامعيةٌ ،بل إنّها تنشأ متأث ّر ًة

بالبيئة االجتامعية املحيطة بها ،وتتّصف مبيزاتها يف عني ح ّريتها
واستقاللها؛ لذا ال ميكن ا ّدعاء أ ّن اإلنسان له اثنتني من األنا .وهذا

الكالم يبدو متهافتاً إىل ح ٍّد بعيد وهو ما يدعو إىل طرح السؤال التايل:
هل متكّن دوركايم وأتباعه من إثبات م َّدعاهم يف مخترباتهم

التجريبية؟! بالطبع ال ،فهذا امل َّدعى يف الحقيقة هو مج َّرد كال ٌم
يل لك ّنه ال يتق ّوم عىل برهانٍ معتربٍ.
استدال ٌّ

فاإلنسان يدرك يف ضمريه أ ّن (أنا) التي ترتكب األفعال الس ّيئة

هي بذاتها ترتكب األفعال الحسنة ،لذا فالحسن والقبح يف
وكل فر ٍد له
األفعال عبار ٌة عن مراتب مشكّكة للنفس اإلنسانيةّ ،

شخصي ٌة واحد ٌة تار ًة تفعل كذا وأخرى تقوم بكذا .ومن الطبيعي

أن هناك اختالفاً بني األمر الذي له مراتب عدة وبني األمر املزدوج
لكل جز ٍء
املك ّون من شيئني متالزمني مع بعضهام بحيث تكون ّ

الخاصة ،فالشجرة لها جذ ٌع واح ٌد لك ّن تفريعاتها
منهام ماهيته
ّ
[[[ املصدر نفسه -ص.174
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جه إىل األعىل واىل جميع الجهات ناهيك
(أغصانها) عديد ٌة تت ّ

عن أنّها ذات جذو ٍر تغور يف باطن األرض ،لك ّن ماهيتها واحدةٌ؛
لذا فالصحيح يف فرضيتنا هو وحدة الذات رغم تع ّدد امليزات
التي تطرأ عليها[[[.

التأسيس األخالقي ملدرسة فرنكفورت مثل سائر املدارس

والتيارات التي أخذت مبيتافيزيقيا التنوير مذهبًا لها .قام عىل النسبية،

األمر الذي يؤدي تهافت البناء األخالقي والقيمي بسبب خضوعه
ملعايري الزمان واملكان والقوانني التي تح ِّددها الحكومات.

ال ّ
أي
شك يف دقّة وعمق مفاهيم القرآن الحكيم التي ال يشوبها ّ
ٍ
نقص وال خللٍ ،ومن جملة املباحث التي نستشفّها منه بالنسبة إىل

موضوع البحث تقسيمه النفس اإلنسانية إىل أ ّمارة ول ّوامة ومطمئ ّنة،
وهذا التصنيف يطلق عليه الفالسفة عنوان (الوحدة يف الكرثة والكرثة
يف الوحدة) ،وهذا الوصف كام قلنا ال يعني تع ّدد الذوات يف النفس

الواحدة ،فهناك واز ٌع يجعل النفس أ ّمارةً ،وواز ٌع آخر يجعلها ل ّوامةً ،يف
حني أ ّن وازعاً غري ذينك الوازعني يجعلها مطمئ ّنةً.

وتتنصل
وهكذا فإن النفس اإلنسانية حينام تتن ّزل إىل مرتب ٍة دنيا
ّ

يبي العلامء املسلمون،
عن أوامر العقل السليم فهي تصبح أ ّمار ًة كام ّ

ولك ّنها إن ارتفعت مرتب ًة فسوف تعي الواقع بشكلٍ أفضل بحيث تلوم
ٍ
عندئذ ل ّوامةً؛ لذا إن قيل إ ّن النفس مزدوج ًة يف باطنها
نفسها لتكون
[[[ انظر :عيل دجاكام -الفلسفة الغربية بروية الشيخ مرتىض مطهري -ترجمة أسعد
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ثنائية األنا -سوف ال يبقى للمالمة معنى يف هذه الحالة ،فاللّوممعي ومن ث ّم يبادر هذا الفاعل بذاته إىل
يعني فعل أم ٍر من قبل فاعلٍ ّ ٍ
مالمة نفسه عىل ما فعلت ،فهو القايض وامل ّدعي وامل ّدعى عليه يف

هذه املحاكمة النفسية ،وهذا هو معنى محاسبة النفس .قال العزيز
ل أُق ِْس ُم ِبيَ ْومِ الْ ِقيَا َم ِة * َولَ أُق ِْس ُم بِال َّنف ِ
ْس
الحكيم يف كتابه الكريمَ :

وجل يف اآليات
اللَّ َّوا َم ِة .[[[وهذه الوحدة النفسية قد أكّد عليها الله ع ّز ّ
القرآنية التي تط ّرقت إىل الحديث عن يوم القيامة والحساب ،حيث

لكل إنسانٍ روحاً واحد ًة سوف تحاسب يف يوم القيامة ،فإن فعلت
منح ّ

رشا ً؛ لذا وصف النفس التي تضمن
رشا ً ف ّ
خريا ً يكون جزاؤها خريا ً وإن ّ
ل
ْس الْ ُمطْ َم ِئ َّن ُة * ا ْر ِج ِعي إِ َ
حسن العاقبة باملطمئ ّنة فقال :يَا أَيَّتُ َها ال َّنف ُ
اضيَ ًة َم ْر ِ
ك َر ِ
َربِّ ِ
ج َّن ِتي.[[[
ضيَّ ًة * فَا ْدخ ُِل ِ
ف ِعبَا ِدي * َوا ْدخ ُِل َ

إذن ،اإلنسان حسب الرؤية القرآنية له شخصي ٌة واحد ٌة منبثق ٌة من

ذاته الواحدة ،وغاية ما يف األمر أنّه يطوي مراتب عديدة يف حياته،

لذا فإ ّن نفسه الواحدة تكون أحياناً أ ّمار ًة وأخرى ل ّوام ًة أو مطمئ ّنةً،
وهذه املزايا بطبيعة الحال تعكس مراتب مختلفة تعود يف األساس

رصفاته ،ودرجته اإلميانية
إىل كون اإلنسان مخريا ً يف أفعاله وت ّ
بالطبع إنّ ا تكون وفق مرتبة نفسه.
بنا ًء عىل النظرية القرآنية نقول إ ّن نظرية املفكّر إميل دوركايم

خاطئ ًة سوا ًء عددناها مطروح ًة يف نطاق علم النفس أو االجتامع،
فشخصية اإلنسان ليست مزدوج ًة من ذاتني مستقلّتني عن بعضهام،

[[[ سورة القيامة ،اآليتان  1و .2

[[[ سورة الفجر ،اآليات  27إىل .30
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بل هي واحد ٌة ترتكب أفعاالً متن ّوع ًة باختيارها ،وال ضري يف أن تقوم
بأفعا ٍل متضا ّد ٍة مع بعضها يف الحسن والقبح .لذا من الخطأ مبكانٍ

ع ّد أ ّن لإلنسان مصداقني من األنا بحيث ينىس إحداهام وينتسب

إىل األخرى حينام يؤ ّدي أفعاله بحيث تصبح األنا املنسية ماورائي ًة

صح هذا
عندما يستجيب لألنا التي يتح ّرك عىل وفق أوامرها؛ فلو ّ

اال ّدعاء ألصبح املتديّنون أكرث الناس غرب ًة عن أنفسهم ألنهم
أركنوا األنا األوىل جانباً ومل يستجيبوا ملتطلّباتها بحيث اقترصوا
عىل أنا واحد ٍة تحثّهم عىل التقوى واالستقامة ،لذا ال ب ّد من ع ّدهم
أكرث الناس تجاهالً للروح االجتامعية األمر الذي يعني اشرتاط

التديّن بتجاهل الطابع االجتامعي للحياة يف حني أ ّن الحقيقة
عىل خالف هذا امل ّدعى متاماً ،أل ّن املؤمنني ح ّقاً ينتابهم شعو ٌر
اش أكرث من سواهم[[[.
اجتامعي جيّ ٌ
ٌّ

بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن اإليديولوجيات التي يتب ّناها البرش

وال س ّيام اإليديولوجيات الدينية ،هي من املظاهر األساسية للحياة

االجتامعية ،والذين يتص ّورون أنّها تزول تزامناً مع التط ّور العلمي

هم يف الحقيقة مل يفهموا واقع ال ُبنية االجتامعية البرشية فهامً
صائباً ومل يعرفوا معنى اإليديولوجية الدينية الحقيقية .لقد حاول
مناهضو الدين تربير معتقداتهم املنحرفة بأيّة وسيل ٍة كانت ،لك ّننا
صحيح ،فال ب ّد من أن يندثر الدين
نقول لهم إن افرتضنا أ ّن كالمكم
ٌ
بالكامل بعد التط ّور الكبري الذي شهده علم االجتامع بفضل جهود
إميل دوركايم ،فهو كان يعتقد بأ ّن الجهل هو السبب يف اعتناق

[[[ مرتىض مط ّهري ،مجموعة اآلثار الكاملة -ج  ،3ص .598
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األديان ،وكذا قال نظريه فيورباخ الذي كان ينظر إىل اإلنسان نظر ًة

فردي ًة ويع ّده ذا فطرتني إحداهام سليم ٌة واألخرى سيّئةٌ ،لذا حينام
يتأث ّر باملجتمع ويبتىل بفطرته السيّئة فهو ينتزع فطرته السليمة من
ذاته ويفرتضها موجود ًة عىل أرض الواقع الخارجي[[[.

لكن السؤال الذي ال يزال يُطرح اليوم ،وبعد مرور عقود عىل

العواصف التي رضبت مدرسة فرانكفورت هو الذي يرتكّز حول
جهاتها الْ ِف ْك ِريَّة والنظريّة يف علم االجتامع الغريب
ما بقي من تو ّ
املعارص .ذلك بأ ّن التح ُّوالَت الكربى التي عصفت بنظام القيم يف
حقبة العوملة ،أ ّدت إىل انعطافات نوع ّية يف عامل األفكار ،وأسقطت
الكثري من املعايري والقيم التي قامت عليها قرون متّصلة من حضارة

الغرب الحديث.

[[[ عيل دجاكام -املصدر نفسه -ص .180
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