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المستخمص

تطرؽ ىذا البحث وفي إطار مبحثيف ،إلى الجذور الفمسفية و األصوؿ الفكرية
والتأريخية والعقمية التي إنطمقت منيا النظرية النقدية الجدلية ،أو ما يعرؼ بمدرسة
فرانكفورت النقدية .إذ تمتد ىذه األصوؿ إلى التراث الفمسفي األلماني ،وال سيما أفكار

كانط وىيغل ،إضاف ًة إلى األثر الواضح لمماركسية في البناء الفكري لمنظرية .فضبلً عف
الفمسفات اإلجتماعية األلمانية والمتمثمة بماكس فيبر ،إلى جانب فمسفة التحميل النفسي
لفرويد ،والمقدمات الفمسفية التي إستميميا مفكرو النظرية مف لوكاش و كارؿ كورش و

أرنست بموخ .كما تطرؽ البحث إلى أىـ مفكري المدرسة الذيف توزعوا عمى ثبللة أجياؿ
متعاقبة ،لعل أبرزىـ ىـ :ىوركيايمر وأدورنو وماكوز وأريؾ فروـ ،في الجيل األوؿ،

وىابرماس ممثل الجيل الثاني ،أما الجيل الثالث فيتمثل في أكسل ىونيث.

الكممات المفتاحية :النظرية النقدية الجدلية ،الماركسية ،الفمسفة النقدية ،الفمسفة
األلمانية ،الوعي الطبقي ،العقل األداتي.
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Contemporary German Dialectical Critical Theory: Origins and
Thinkers This research, within the framework of two chapters,
touched on the philosophical roots and the intellectual, historical,
and mental origins from which the dialectical critical theory
emerged, or what is known as the Frankfurt School of. These
origins extend to the German philosophical heritage, especially
the ideas of Kant and Hegel, in addition to the clear impact of
Marxism on the intellectual construction of theory. As well as the
German social philosophies represented by Max Weber, as well as
Freud's psychoanalytic philosophy, And the philosophical
premises that theoretical thinkers inspired by Lukacs, Karl Korsch
and Ernst Bloch. The research also touched on the most important
thinkers of the school, who were distributed among three
successive generations, perhaps the most prominent of them are:
Horkheimer, Adorno, Marcuse, and Erich Fromm, in the first
generation, and Habermas, the representative of the second
generation, while the third generation is represented by Axel
Honneth.
Keywords: critical dialectical theory, Marxism, critical
philosophy, German philosophy, class consciousness, instrumental
reason.
المقدمة
 تحظى اإلتجاىات الفكرية النقدية بأىمية بالغة في الفكر:التعريف بالموضوع وأىميتو

 إلتخاذىا النقد منيجاً مف خبللو مارست نقداً جذرياً لمحضارة الغربية،السياسي الغربي
 كما و يمتاز الفكر.بيدؼ إعادة النظر في مفاىيميا وأسسيا وأبعادىا التأريخية

، ببرزو تيارات فكرية و إتجاىات نقدية عدة،السياسي األلماني في الحقبة المعاصرة

 وتعد النظرية النقدية.التي تركت بصمتيا عمى الفكر السياسي والفمسفة النقدية الغربية

 التي اكتسبت أىمية بالغة،الجدلية مف أبرز اإلتجاىات النقدية األلمانية المعاصرة
 والتحوالت الفكرية،بمواكبتيا لئلشكاليات الموجودة في المجتمعات المعاصرة

" أما فيما يتعمق بتسمية "النظرية النقدية الجدلية.واإلجتماعية السياسية لعالمنا المعاصر

أو "المدرسة النقدية" أو "النظرية النقدية" أو "معيد البحوث اإلجتماعية" أو "مدرسة
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فرانكفورت" فكميا تسميات لكياف واحد .ومع أف تسمية "مدرسة فرانكفورت" كاف متأخ اًر

في ظيوره ،إال أنيا األكثر إستعماالً وشيوعاً اليوـ.

اىداؼ البحث :مف ىنا فإف اليدؼ مف ىذا البحث ىو تحديد أىـ األصوؿ الفكرية و
الجذور الفمسفية التي تغذت عمييا النظرية النقدية الجدلية و تحميل مدى تأثيرىا ،فضبلً
عف إبراز أىـ مفكرييا و بياف أفكارىـ النقدية.

إشكالية البحث:

عميو يمكف تحديد إشكالية ىذا البحث مف خبلؿ مجموعة مف

التساؤالت ،أىميا :كيف نشأة النظرية النقدية الجدلية؟ ومف أيف جاءت تسميتيا؟ وما
ىي أصوليا الفكرية التي استسقت منيا النظرية؟ ومف ىـ المفكريف والفبلسفة الذيف

تكونت منيـ النظرية النقدية الجدلية؟ وما ىي أبرز أفكارىـ النقدية؟

فرضية البحث :مف ىذا المنطمق يتجو البحث إلثبات الفرضيتو الرئيسة ،وىي :تكمف
أصوؿ النظرية النقدية ومنابعيا التي تغذت عمييا ،في الفمسفة النقدية لكانط ومثالية

ىيغل واألفكار الماركسية ،حيث تبمورت نقدىا مف خبلؿ كميجيا النقدي لممفاىيـ والقيـ

التي تأسست عمييا المجتمعات الغربية وقد تجمى ذلؾ في كتابات أبرز مفكري ىذه

النظرية.

منيجية البحث :في سبيل الوصوؿ إلى النتائج المرجوة ،ومف أجل اإلجابة عمى
اإلشكالية و إثبات ىذه الفرضية تـ إستخداـ المنيج التأريخي لموقوؼ عمى مراحل تطور

ىذه النظرية ،فضبلً عف المنيج الوصفي التحميمي لتفسير إتجاىاتيا وتوضيح مفاىيميا.

ىيكمية البحث :تـ تقسيـ البحث عمى مبحثيف ،يتناوؿ المبحث األوؿ موضوع األصوؿ
الفكرية لمنظرية النقدية الجدلية ،وتـ تقسيمو عمى مطمبيف ،نخصص المطمب األوؿ

لمناقشة الجذور ليا .أما المطمب الثاني تـ تخصيصو لموضوع المقدمات الفمسفية
لمنظرية النقدية الجدلية .أما المبحث الثاني ،فقد ُقسـ عمى مطمبيف ،إذ خصص المطمب

األوؿ لموقوؼ عند أىـ مفكري الجيل األوؿ وأفكارىـ النقدية ،أما في المطمب الثاني
نتناوؿ فيو موضوع قراءات في الفكر النقدي عند ىابرماس و ىونيث.
المبحث األوؿ
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األصوؿ الفكرية لمنظرية النقدية الجدلية

تعود عبارة "النظرية النقدية" في األصل إلى عنواف كتاب لماكس ىوركيايمر Max

 ،)5;91-5:;1(Horkheimerوىي تشير الى ذلؾ الركاـ النظري الذي خمفو

اعبلـ مدرسة فرانكفورت ،وتمخص تطمعاتيا وتشكل برنامجيا الفكري عند بداية نشأتيا.

وقد ظير ىذا المصطمح تحديداً عندما نشر ىوركيايمر عاـ  7391دراسة حوؿ

(النظرية التقميدية والنظرية النقدية) ،والتي تعد المصدر األساسي في توضيح التوجو

الفكري ليذه النظرية(.)7

مف خبلؿ ذلؾ ترتبط النظرية النقدية الجدلية ،إرتباطاً وثيقاً بػػ"معيد فرانكفورت

لمبحوث اإلجتماعية" الذي تأسس عاـ  7399عمى أيدي نخبة مف الفبلسفة وعمماء
اإلجتماع واإلقتصاد وعمـ النفس والنقدالجمالي واألدبي .وقد َّ
حددوا مساره وغايتو منذ

البداية بحيث يكوف مؤسسة حرة غير مقيدة بالمؤسسات الرسمية والجامعية ،يتفرغ لبحث
العممي واألكاديمي يتناوؿ فيو مشكبلت اإلشتراكية والماركسية باإلعتماد عمى المنيج

الماركسي في التحميل النقدي(.)9

ويرجع الفضل في تأسيس ىذا المعيد يرجع إلى فميكس فايل Felix Jose Weil

( )5;91-5:;:حيث قاـ بمساعدة مف والده بتمويل المركز مالياً .وجاءت فكرة

تشكيل مؤسسة عمى ىيئة معيد بحثي مف خبلؿ مبادرة مف منو لتنظيـ األسبوع األوؿ

لمعمل الماركسي في صيف عاـ 7399والذي حضره وشارؾ فيو العديد مف المفكريف

والفبلسفة األلماف( .)9لتتطور أعماؿ ىذه الحمقة الثقافية لتقيـ مشروعاً آخر ىو األسبوع

الثاني لمعمل الماركسي ،ولكف سرعاف ما تطور المشروع الثاني إلى مشروع أكثر

طموحاً عند فايل لتستبدؿ بمشروع تأسيس معيد البحوث اإلجتماعية(.)4

( )1ذ َٛتٛذِٛٛسِ ،ذسعح فشأىفٛسخ ،ذشجّح عؼذ ٘جشط ،داس اٌٚا ،تٕغاصي ،2004،ص.206
( )2ػثذاٌغفاس ِىاٚي ،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ -ذٍّٙذ ٚذؼمٍة ٔمذيِ ،إعغح ٕ٘ذاٚي عً
آي عً ،اٌٍّّىح اٌّرحذج ،2012 ،ص.16
( )3ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،ذسعح فشأىفٛسخ -دساعح فً ٔشأذٙا ٚذٍاساذٙا إٌمذٌح ٚئضّحالٌٙا ،اٌّشوض
اإلعالًِ ٌٍذساعاخ اإلعرشاذٍجٍح ،إٌجف ،2020 ،ص.23-22
( )4ػالء طا٘شِ ،ذسعح فشأىفٛسخ ِٓ ٘ٛسوٙاٌّش ئٌى ٘اتشِاطِ-ذخً اٌى ٔظشٌح ٔمذٌح ِؼاطشج،
ِشوض اإلّٔاء اٌم ،ًِٛتٍشٚخ ،د.خ ،ص.46-45
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وفي عاـ  7399وبعد صعود ىتمر إلى السمطة و تسمـ الحكـ مف قبل النازية أصبح

استمرار المعيد في نشاطو أم اًر مستحيبلً ،فقد واجيتو معضمتيف كبيرتيف داخل الوضع
السياسي الجديد ،األوؿ الطبيعة الماركسية لنشاطو الفكري ،والثانية تتعمق بكوف أف
أغمب أعضائو ومفكريو الرئيسييف كانوا ييوداًَ .ف ِفيـ ىوركيايمر ،رئيس المعيد ،خطورة
الموقف فأخذ بالمعيد إلى جنيف لتييئة الظروؼ البلزمة إللتحاؽ أغمب أعضائو

ومفكريو( .)7ثـ بعد ذلؾ اليجرة إلى نيورؾ في عاـ  ،7391ومف ثـ إلتحق المعيد

بجامعة كولومبيا األمريكية ،وفي عاـ  7319أُعيد فتح المعيد رسمياً في فرانكفورت.
ومما الشؾ فيو إف ىجرة المعيد إلى الواليات المتحدة األمريكية قد أثرت إلى حد كبير

في أعماؿ مفكري النظرية ،لذلؾ فإنيـ ومع إنتياء الحرب العالمية الثانية ،و تبلشي

الفاشية والنازية شرعوا في تحميل المجتمع الرأسمالي الذي كاف سائداً بصورة متميزة في
أمريكا خاصة مع تنامي نظامو اإلقتصادي التي كونت الرأسمالية قوتو(.)9

بناءاً عمى ما تقدـ يمكف القوؿ إف النظرية النقدية الجدلية ترتبط إرتباطاً تأسيسياً

بمعيد البحوث اإلجتماعية التي تأسس عاـ  7399مف قبل مجموعة مف الفبلسفة و
المفكريف ذات توجو ماركسي .وتمثمت النظرية النقدية بعدد مف المفكريف االجتماعييف

ينتمي غالبيتيـ إلى اليسار األوروبي عامة و األلماني خاصة ،والذيف يعرفوف
بالماركسييف الغربييف .ولكف ىناؾ سؤاؿ أساسي يطرح نفسو ،وىو :ماىي األصوؿ

الفكرية والفمسفية التي تأثرت بيا النظرية النقدية؟ جواباً عمى ذلؾ يمكف المبلحظة إف
بروز التنظير النقدي لمدرسة فرانكفورت لـ يأتي مف الفراغ ،إذ وطدت المدرسة دعائـ

فكرىا في الفمسفة اإلجتماعية المعاصرة .عمى ضوء ذلؾ نقسـ المبحث عمى مطمبيف،
إذ نخصص المطمب األوؿ لمناقشة الجذور الفمسفية لمنظرية النقدية الجدلية .أما

المطمب الثاني فيكوف عنوانيا المقدمات الفمسفية لمنظرية النقدية الجدلية.
المطمب األوؿ

( )1ػالء طا٘شِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.62-55
( )2ػثٍٍش عٙاَ ِٙذيِ ،ذسعح فشأىفٛسخ إٌمذٌح -األعظ ٚإٌّطٍماخ اٌفىشٌحِ ،شجغ عثك روشٖ،
ص.130
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الجذور الفمسفية لمنظرية النقدية الجدلية
يمكف تحديد أىـ المنابع الفمسفية والتأريخية والعقمية لمنظرية النقدية الجدلية باآلراء

النقدية إلمانمويل كانط  )5:81-5971( Immanuel Kantوالتراث الفمسفة

المثالية األلمانية ،وفي مقدمتيـ جورج ويميمـ فريدريؾ ىيغل Georg Wilhelm

،)5:15-5998( Frederic Hegelوكتابات كارؿ ماركس-5:5:(Karl Marx
 )5::1عامة والمخطوطات اإلقتصادية الفمسفية لعاـ7444عمى وجو الخصوص،

إضاف ًة إلى الفمسفات اإلجتماعية األلمانية وبخاصة عند ماكس فيبر Max
 ،)5;78-5:81(Weberو فمسفة التحميل النفسي عند سيغموند فرويد
 ،)5;1;-5:18(Sigmund Freudإضافة إلى األفكار والتصورات الماركسية

والييغمية الجديدة التي عبر عنيا جورج لوكاش-5::1( Gyorgy Lukacs

 )5;95خصوصاً ما عرضو عف فكرة "تشيؤ" اإلنساف واغترابو ،إلى جانب تأثره الغير
مباشر بفمسفة إرنست بموخ )5;99-5::1( Ernst Blochالذي عمل عمى إبراز

مبدأ األمل لينظر مف خبلليا نظرة تحميمية إلى تطور المادة وكل إبداعات العقل

األوروبي والتراث الحضاري اإلنساني .مع كل ذلؾ تأثر رواد النظرية ببعض أفكار
الفينومينولوجيا وفمسفة الحياة وفمسفة الوجود ،مما جعل فمسفتيـ تُتَيـ في بعض األحياف
بأنيا ماركسية وجودية(.)7
مف خبلؿ ذلؾ يمكننا تممس حضور فمسفة كانط و ىيغل في النظرية النقدية في أف

فبلسفة النظرية النقدية جعموا اإلشكالية الفمسفة تدور بيف نسقي كانط و ىيغل ،ومع

أنيـ تحاوروا مع أغمب فبلسفة األلماف ،إال أف كانط و ىيغل شكبل أىـ متف فمسفي

انطمقت منو النظرية النقدية لتجربة وممارسة نقدىا( .)9إذ جعمت النظرية النقدية الجدلية

مف النقد األساس الذي بنى عميو نتاجو الفكري ،والنقد بدوره ىو تقميد ألماني تبدأ مع

كانط مرو اًر بييغل وصوالً إلى فبلسفة معاصريف ،حتى وصل ىذا التقميد إلى مفكري
( )1ػثذاٌغفاس ِىاٚيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.12-11
( )2دمحم ٔٛاٌذٌٓ أفاٌح ،اٌحذاشح ٚاٌرٛاطً فً اٌفٍغفح إٌمذٌح اٌّؼاطشجّٛٔ-رض ٘اتشِاط ،أفشٌمٍا
اٌششق ،اٌذاس اٌثٍضاء ،اٌّغشب،ط ،1332 ،2ص.25
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النظرية النقدية .مف ىنا فإف يمكف تحديد النقد الكانطي ،ومف ثـ ىيغل ،مرجعاً أساسياً

انطمق منو أصحاب النظرية النقدية الجدلية في طروحاتيـ الفكرية(.)7

أما فيما يتعمق بفمسفة كانط النقدية ومكانتيا ضمف مصادر النظرية النقدية الجدلية،

فقد كانت ليا حضو ار بار از في فكر فبلسفة مدرسة فرانكفورت النقدية ،واليدؼ مف

الرجوع لمفمسفة الكانطية ىو الوقوؼ عمى أثر ىذه الفمسفة في فكر مفكري النظرية

النقدية( .)9وىذا الحظور المستمر لكانط في مؤلفات فبلسفة النظرية النقدية يؤكد ثراء

الفمسفة الكانطية الذي يعد المرجعية الثابتة لفمسفة الحداثة والتنوير مما جعل فبلسفة

النظرية النقدية في حوار معو بإستمرار(. )9

ولكف ما ىي الرابطة التأريخية والفمسفية بيف الفمسفة الكانطية والنظرية النقدية؟

جواباً عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف فبلسفة قد اطمعوا عمى فمسفة كانط في مناخ نظري
وتأريخي متغير ،سيطرت عميو الفمسفة الماركسية والنضاالت العمالية في مراحميا

األولى ،وىيمنت عميو الفمسفة الوضعية وفشل اآليديولوجيات اإلشتراكية بصورة عامة

في المرحمة الثانية .إذ إرتقى كانط بالعقل إلى درجة وظيفية توليفية ُعميا لممعرفة والى
حاكـ فاصل في مختمف القضايا ،وقد استمد الفمسفة الكانطية ىذه خاصية مف تبعيتيا

لفمسفة التنوير التي رفعت العقل إلى درجة أرقى عنصر في الوجود .وانطبلقاً مف ىذه
القيمة التي أسستيا الكانطية يسعى فبلسفة النظرية النقدية إلى تقديـ النظرية التي

يجتيدوف في بنائيا وتوضيحيا كوريث شرعي لمعقبلنية الكبلسيكية منذ كانط .كما

ويمثل كانط بالنسبة ليـ الطبقة األخيرة مف األرضية الفمسفية السميكة التي يقفوف
عمييا .في حيف يتمسكوف بالعقل فإف الصورة المختفية لو غالباً ما تعود إلى الكانطية
بوصفيا المنطمق الحقيقي لفمسفة الحداثة(.)4

( )1ػثٍٍش عٙاَ ِٙذيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.134
( )2ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.24
(ِ )3حغٓ اٌخ ،ًٔٛاٌرٌٕٛش ٚإٌمذِٕ-ضٌح وأظ فً ِذسعح فشأىفٛسخ ،داس اٌحٛاس ٌٍٕشش
ٚاٌرٛصٌغ،االصلٍح-عٛسٌح،ط ،2003 ،2ص.223
(ِ )4حغٓ اٌخِ ،ًٔٛشجغ عثك روشٖ ،ص.42- 41ٚ 23
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وبالنسبة لييغل و فمسفتو ،فإنو مف الجدير بالذكر أف مفكروا النظرية النقدية اتخذوا
مف الييغمية محور نقدىـ لكل فمسفة ،فقد تجاوزوا الفكر الماركسي إلى موضوعية

ىيغل ،ويتجمى تأثير ىيغل بقوة مف خبلؿ تأريخية المجتمع .إذ ترؾ أث اًر عظيما عمى
التكويف الفمسفي لمفكري ىذه النظرية ،وساىـ في إرساء دعائـ النقد لدييـ ،وبنزعتو
الثورية التأريخية ،أستخدموىا كمادة خاـ و أرض خصبة انطمقوا منيا في تأسيس

النظرية النقدية لدييـ .كما وقد احتل ىيغل مكانة ىامة لدى منظري النظرية النقدية
وذلؾ مف خبلؿ العديد مف المقوالت التي يرجع أساسيا إلى ىيغل منيا مقولة اإلغتراب.

كما ويمثل ىيغل خبلؿ المرحمة األولى مف تأريخ مدرسة فرانكفورت رائداً لمفمسفة
اإلجتماعية ،إذ انقذ الفمسفة مف القيود الشخصية التي أوقعيا فييا كانط( .)7مما دفع

بيوركيايمرإلى القوؿ "إف الفمسفة وبالخصوص الفمسفة اإلجتماعية مدعوة بإلحاح
متزايد لئلضطبلع مف جديد بالدور السامي الذي أناطو ىيغل بيا ،وقد لبت الفمسفة

اإلجتماعية ىذا الدور"(.)9

إضاف ًة إلى ذلؾ يمثل العقل الييغمي الوجو اآلخر لمعقل األداتي ،الذي يعد مف
المقوالت الميمة التي تتبناىا مدرسة فرانكفورت ،وىذا ما ركز عميو يورغاف

ىابرماس ) -5;7;(Jurgen Habermasفي كتابو "المعرفة والمصمحة" عندما
ربط بيف ظيور ىذا العقل وبيف نظرية المعرفة ومف ثـ تناوؿ العبلقة بيف المعرفة

والمصمحة( .)9إال أف ىذا لـ يمنع كل ذلؾ أصحاب النظرية النقدية القبوؿ بكل ما جاء

بو ىيغل مف األفكار .فقد وجو مفكري النظرية النقدية إنتقاداتو لكثير مف المسائل

الرئيسة في فمسفة ىيغل ،السيما ما تتعمق بفمسفتو عف التوفيق بيف العقل والواقع ،أو
بيف الذات والموضوع ،وبيف التأريخ والمطمق ،وغيره مف المسائل اإلشكالية .بل أكثر

( )1دمحم عثاع ،إٌمذ اٌفٍغفً ٌٍؼٍُ ٚاٌرمٍٕح ػٕذ ِذسعح فشأىفٛسخ – ٘اتشِاط أّٔٛرجاً ،سعاٌح
ِاجغرٍش لذِد ئٌى لغُ اٌفٍغفح ،وٍٍح اٌؼٍ َٛاإلجرّاػٍح ،جاِؼح اٌثٌٛشج ،اٌجضائش ،2011 ،ص-12
.13
ً
(ٔ )2مال ػِٓ :حغٓ اٌخِ ،ًٔٛشجغ عثك روشٖ ،ص.61
(ٌٛ )3سغاْ ٘اتشِاط ،اٌّؼشفح ٚاٌّظٍحح ،ذشجّح حغٓ طمشِٕ ،شٛساخ اٌجًّ ،اٌّأٍا،2001 ،
ص.2-1
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مف ذلؾ حتى الديالكتيؾ الذي يعد مف أبرز الجوانب الفمسفية لييغل لـ يكف محمياً مف
نقدىـ ،فقد ركزو عمميـ عمى الجدلية الييغمية ،ورفضوا الطريقة التي استخدـ بيا ىيغل

ىذه الجدلية كمنيج فمسفي(.)7

وفيما يتعمق بالماركسية وعبلقتيا بالنظرية النقدية الجدلية ،فتعود إلى نشأة المدرسة

حيث انبثقت فكرة تأسيس معيد البحوث اإلجتماعية عبر حمقات األسبوع األوؿ
لؤلعماؿ الماركسية .فضبلً عف أف المعيد عقد خبلؿ مرحمة التأسيس عبلقات قوية مع

لوكاش ،و كارؿ كورش  )5;85-5::8( Karl Korshحيث أخذ عنيما أعضاؤه
تحميميما لفكرة حتمية تخطى النظاـ الرأسمالي ،التي ىيمنت عمى مفاىيـ النظرية

النقدية ،خاصة خبللة إدارة كارؿ غرونبرغ )5;18-5:85( Karl Grunberg

لممعيد( .)9حيث تميزت تمؾ المرحمة بسمة ماركسية واضحة ،وظير ىذا جمياً في أوؿ
محاضرة القاىا غرونبروغ في المعيد يوـ إفتتاحو؛ عندما أعمف معارضتو لمنظاـ

اإلقتصادي واإلجتماعي القائميف ،وأظير تعاطفاً كبي اًر مع الفكر الماركسي .مع ذلؾ فقد

أكد عمى أنو يجب أف يفيـ الماركسية بالمعنى العممي األكاديمي فقط ،وليس بمعناه
السياسي والحزبي(.)9

كما وتشكمت النظرية النقدية عمى أيدي الجيل الجديد مف الماركسييف الذيف ظيروا

في اوروبا بعد ثورة اوكتوبر  ،7371الذيف طوروا نظريات و المفاىيـ الماركسية،
وحاولوا تحديث النظرية الماركسية لتحميل األشكاؿ الثقافية واإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية القديمة والراىنة في إطار عبلقات اإلنتاج وفي تداخميا مع اإلقتصاد

والتأريخ ،وأثرىا و وظائفيا داخل الحياة اإلجتماعية .وسميت ىذا الجيل مف الماركسييف
بالماركسية الغربية(.)4

( )1ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.23
( )2ذ َٛتٛذِٛٛسِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.25
( )3ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.24
( ) 4ئاسٌاْ سشٍذ ششٌف ،األفىاس اٌغٍاعٍح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ،سعاٌح ِاجغرٍش ذمذَ تٙا ئٌى وٍٍح
اٌمأٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌغٍاعٍح ،جاِؼح اٌغٍٍّأٍح ،اٌغٍٍّأٍح،2014 ،ص.16
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مف ىنا فإف ماركسية المعيد ال تخرج عف نطاؽ الغربية التي اطمقيا لوكاش بكتابو(

التأريخ والوعي الطبقي)عاـ  .7399فمف جية ينتمي ماركس إلى التقاليد االساسية

لمفمسفة المثالية األلمانية ،فيو بذلؾ وريث لكل مف كانط وىيغل .ومف جية أخرى فقد
تطورت نظرية ماركس اإلجتماعية واإلقتصادية بحيث تقدـ وصفاً لرأسمالية القرف
العشريف أشمل مف ذلؾ الذي قدمتو الماركسية التقميدية .فقد تركز البرنامج البحثي

لممعيد في المقاـ األوؿ ،عمى قضية العبلقة بيف القاعدة والبنية الفوقية في الرأسمالية
المتقدمة التي تجسدىا أشكاؿ العبلقة بيف الحياة اإلقتصادية ،والتطور النفسي لؤلفراد،

وما يط أر مف تغيرات عمى العمـ والديف والفف والقانوف والعادات والرأي العاـ والثقافة
السائدة .مف ىنا سيتـ تفسير اآلليات النفسية والثقافية في ضوء وظيفتيا في إبقاء
الصراع الطبقي ،عمى رغـ مف موضوعيتو ،في حالة انتظار .ففي الثبلثينيات

واألربعينيات القرف الماضي ،والى جانب مشروعات المعيد الرئيسية التي تناولت
موضوع العداء لمسامية والنازية السمطوية ،نشر منظروا المعيد اعماليـ حوؿ اإلقتصاد

و البنية الطبقية والحركة النقابية والقانوف وأسموب اإلنتاج األسيوي ،باإلضافة إلى
مجموعة أعماؿ نظرية وتجريبية ميمة حوؿ الثقافة الجماىيرية والثقافة الرفيعة.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد بحث كل مف ىيربرت ماركوز -5:;:(Herbert Marcuse

; )5;9واريؾ فروـ )5;:8-5;88(Erich Frommاإلندماج الماركسية والتحميل

النفسي ،فمـ يقدما بذلؾ مجرد رؤية لمتأىيل اإلجتماعي المتفق مع النظرية الماركسية،

ولكف أيضاً إطا اًر يمكف مف خبللو تفسير مصير الفرد في المجتمع رأسمالي في فترة ما
بعد الميبرالية تتزايد فيو السمطوية والبيروقراطية(.)7

ولكف وم ع أف أصحاب النظرية النقدية تبنوا الماركسية مف حيث المبدأ أو مف حيث

الجوىر و روح المنيج ،إال أنيـ مع ذلؾ لـ يتقيدوا بصورتيا الحرفية ومنظومتيا
الفكرية(اآليديولوجية) بحذافيرىا .إذ أخذوا مف ماركستيـ مبدئيا النقدي والتي يرتبط
( ) 1أٔذس ٚئدجاس ،أدٚسِٔٚ ٛذسعح فشأىفٛسخ اٌّثىشج ،ذشجّح ػضج ِاصْ ،فً ِٛعٛػح واِثشٌذض
فً إٌمذ األدتً-اٌجضء اٌراعغ ،ذحشٌش نٌٍٚٛٔ.ف ٚآخش ،ْٚاٌّجٍظ األػٍى ٌٍصمافح ،اٌما٘شج،2005 ،
ص.116-115
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باألساس بتجربة ماركس في شبابو ،خصوصاً تأثيرات "مخطوطاتو اإلقتصادية
والفمسفية" لماركس الذي اكتشف في بداية القرف العشريف ،فمف خبللو أدركوا خطورة
اآليديولوجية الرأسمالية ووصفيا بأنيا كارثة تحيق بالبشرية ،لذلؾ ينبغي أف ال ينحصر

إنتقاداتيـ في الدعوة اإلصبلح اإلقتصادي والسياسي ،بل يجب الدعوة إلى تغييرىا مف

جذورىا مف خبلؿ الثورة الشاممة عمييا لمقضاء عمى صنميتيا السمعية والتشيؤ

و"عقبلنيتيا" المزعومة التي تشل حياة إنسانية أصيمة(.)7

أما فيما يتعمق بتأثير اإلتجاه النفسي عامة وال سيما الفرويدية ،فإف مفكري النظرية

النقدية بعدما شاىدوه مف إنحطاط لمقيـ الفرد ضمف "المجتمع الصناعي المتقدـ"،
والتراجع الواضح الفرد وحقوقو ،بدأوا بمحاوالتيـ إلعماؿ العقل واعادة اإلعتبار لمفرد
وابراز الفكر النقدي .مف ىذا المنطمق قاموا بإعادة قراءة الفكر الفرويدي عمى ضوء

التحوالت المجتمع الغربي الصناعي ضمف مجموعة مف تساؤالت تتضمف إشارات إلى

الرغبة والتصعيد البلشعوري ومكانة الجنس في آليات الحديثة لئلغراء ودورىا في

العممية اإلنتاجية ،فضبلً عف المعاني الجديدة التي يتخذىا الحب( .)9تأسيساً عمى ذلؾ

جعل رواد النظرية النقدية مف التحميل النفسي الفرويدي منيجاً لتحميل ما يواجو الفرد
مف المشكبلت التي ظيرت مع بروز المجتمعات الصناعية الرأسمالية وما أفرزتيا مف

القيـ؛ بيدؼ تشخيصيا ومف ثـ البحث عف الحموؿ المناسبة ليا .ونجد في مؤلفات
ىؤالء الرواد إشارات واضحة لمتأثر بمفاىيـ عمـ النفس ونتائج أبحاثو ،وتوظيفيا(.)9

ويستميـ فروـ ،كل مف فرويد وماركس ضمف نظريتو النقدية ،وذلؾ مف خبلؿ رؤية

وتأويل أنثروبولوجي ،إلحتواء التناقضات الجوىرية بيف األثنيف ،ومف ثـ بناء منيجية

فمسفية إنسانية تسيـ في معرفة العالـ اإلجتماعي-النفسي ،وىو ما اراده فروـ مف عمـ
النفس اإلجتماعي التحميمي .ومع أف النقد الفرومي تجاه فرويد و ماركس يمتقي في
نقاط مفصمية ميمة ،ويتبايف في البعض منيا ،إال أف العممية النقدية التأويمية تسعى
( )1ػثذاٌغفاس ِىاٚيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.14
( )2دمحم ٔٛاٌذٌٓ أفاٌحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص .32
( )3ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.35
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لردـ اليوة العميقة بيف التحميل النفسي والماركسية ،وتقريب وجيات النظر معرفياً
ومنيجيا ،لتكويف مدخل ميـ لفيـ طبيعة وحاجات اإلنساف ودوره في تأريخ اإلنساني

وعبلقتو بالمجتمع وبالحضارة ،إضاف ًة إلى فيـ العوامل السيكولوجية واإلجتماعية التي
تحكـ اإلنساف(.)7
مف جانب آخر حاوؿ ماركوز تطعيـ ماركسيتو بالفرويدية والتحميل النفسي ،ومف

خبلؿ ىذا التكامل بيف ماركس وفرويد قاـ ببناء نظريتو عف المجتمع الخالي مف القمع
وذلؾ مف خبلؿ كتابو(حب والحضارة) أو(ايروس والحضارة) عاـ  ،7311واذا كانت
الماركسية عجزت عف حل مشكمة الحرية والسمطة فإف ماركوز يرجع ذلؾ إلى أف تمؾ

الماركسية لـ تنتبو إلى اإلستعداد الطبيعي لمخضوع لمقير والقمع الذي يوجد فينا

ونحاوؿ أف نفرضو عمى غيرنا ،الذي تعود جذوره إلى التركيب الطبيعي لدوافعنا
الباطنية ،عميو تـ التحرر الحقيقي بالثورة عمى ىذا التركيب الباطني ،وتحرير اإلنساف

قبل إجراء أي تغيير إجتماعي ،كما قاـ بفحص العقبات والعراقيل التي تحوؿ دوف إتماـ
ىذا التغيير اإلجتماعي السياسي(.)9

كما أكد ماركوز إف ىناؾ أسباباً عدة وخاصة األوضاع الجديدة الحديثة والتي يعيش

فييا اإلنساف ،جعمت إستعماؿ المقوالت النفسية ضرورية ألنيا أصبحت مقوالت

سياسية ،والنتجة المترتبة عمى ذلؾ كما يراه ماركوز أنو ال يوجد حدود أو فواصل بيف
عمـ النفس والفمسفة اإلجتماعية والسياسية( .)9ليصل في النياية إلى قناعة أف النظرية
الفرويدية في جوىرىا نظرية إجتماعية ،وليست نظرية بيولوجية فحسب ،والحضارة عند

( )1لاعُ جّؼح ،أسٌه فشٔ -َٚح ٛػٍُ ٔفظ ئجرّاػً ذحًٍٍٍ ،فً ِٛعٛػح األتحاز اٌفٍغفٍح -اٌفٍغفح
اٌغشتٍح اٌّؼاطشج ،اٌجضء األٚي ،ذحشٌش ػًٍ ػثٛد اٌّحّذاٚي ،داس األِاْ ،اٌشتاط،2013 ،
ص.121
( )2دتٛشح حٛسٌح ،اإلغرشاب ػٕذ فالعفح ِذسعح فشأىفٛسخ٘-شتشخ ِاسوٍٛص ّٔٛرجاً ،سعاٌح
ِاجغرٍش ِمذِح ئٌى لغُ اٌفٍغفح ،وٍٍح اٌؼٍ َٛاإلجرّاػٍح ،جاِؼح دمحم تٛعٍاف-اٌّغٍٍح،
اٌجضائش ،2011،ص.22
( )3دمحم عثاعِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.22-21
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فرويد ال تفرض أشكاؿ القمع والقسر عمى الوجود البيولوجي والغريزية عمى السواء
فتأريخ اإلنساف ىو تأريخ قمعو(.)7

أما فيما يتعمق بماكس فيبر والتأثير الذي تركو عمى مدرسة فرانكفورت ،نستطيع

القوؿ بأف تأثيره كاف كبي اًر عمى التكويف الفكري لمنظري النظرية النقدية ،فقد تناوؿ في
مؤلفاتو مقوالت مثل التشيؤ واإلغتراب ،وكذلؾ حديثو عف العقبلنية التقنية ،فقد كاف

إىتماـ فيبر بمشاكل اإلقتصاد وبنية السوؽ ال تقل أىمية عف إىتمامو ببنية السمطة
فيؤكد عمى الصمة الترابطية بإعتبارىا االكثر عقبلنية ،وىذه العبلقة تعتمد في االساس

الممفت لمنظر
عمى سوؽ النظاـ الرأسمالي .كما ال يمكننا عدـ مبلحظة مدى التطابق ُ
بيف النزعة التشاؤمية الثقافية العميقة في أعماؿ ماكس فيبر السوسيولوجية ،وخاصة

فيما يتعمق بمعالجة عمميات الترشيد لممجتمعات الحديثة ،وبيف النقد الشديد لمثقافة
والفكر العقبلني الذي قدمو منظرو النظرية النقدية(.)9

كما أف ىناؾ تشابو إلى حد كبير بيف فكرة تسمط العقبلنية التقنية وبيف فكرة

فيبرعف عممية ترشيد العالـ الحديث .ولوحظ تَأثر اغمب مفكري مدرسة فرنكفورت عمى
نحو متزايد بفكرة فيبر ،حتى أف البعض قد ذىبوا في تفسيرىـ لتطور نظرية المدرسة

في الخمسينات والستينات القرف الماضي إلى حد القوؿ أف ىذا التطور بمثابة انتقاؿ
مف المنظور الماركسي و منظور فيبر عف اإلتجاىات التأريخية المتأصمة في

المجتمعات الصناعية .وىذا يظير وجييف رئيسييف لمتشابو بيف النظرية النقدية وبيف

شروحات فيبر ،إذ اف العقبلنية التقنية قد تـ تصورىا كػػقوة مجردة تشكل مجتمعاً يقع
خارج نطاؽ التحكـ البشري ،فبالنسبة لفيبر ،فإف التوسع االكثر أو األقل قسوة لمترشيد،

والعقمنة يعنى أف المجتمع سيصبح عرضة لمتسمط مف جانب العبلقات اجتماعية

ذرائعية محضة ،وسيضحى "قفصاً حديدياً" و دولة "لمتحجر اآللي" تختنق فيو اإلبداعية
الفردية والقيـ الشخصية .في مقابل تشاؤمية مفكرو النظرية النقدية ،خصوصاً ماركوز

( )1أتٛإٌٛس حّذي أتٛإٌٛس حغٌٓٛ ،سغاْ ٘اتشِاط-األخالق ٚاٌرٛاطً ،اٌرٌٕٛش ٌٍطثاػح ٚإٌشش،
تٍشٚخ ،2012 ،ص.33
( )2أتٛإٌٛس حّذي أتٛإٌٛسحغِٓ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.33
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و ىوركيايمر ،ال تقل عف ذلؾ الذي عند فيبر فيما يتعمق بمصير الفرد .فالعقبلنية
ال تقنية،أي العقل الذرائعي ،ىي التي تسود الحياة اإلجتماعية ،فمف يبقى قوة تعارضيا
عمى االطبلؽ(.)7

مف مجمل ما سبق يمكف إعتبار النظرية النقدية بأنيا نظرية إجتماعية تدرس

ديناميكيات التغيير اإلجتماعي وقوانينو ،كما إىتـ مفكروا النظرية النقدية بنقد الوضع
القائـ في المجتمع مف خبلؿ نقد النظريات اإلجتماعية التقميدية والمعاصرة و تتجاوز

التفسير والشرح إلى تحديد الكيفية التي يكوف لئلنساف دور في صنع التغيير .مف ىنا
فإف الجذور الفمسفية والتأريخية والعقمية التي تغذت عمييا النظرية النقدية الجدلية تمتد

جذورىا في التراث الفمسفي األلماني وفي مقدمتيـ كانط وىيغل ،إلى جانب الخمفية
الماركسية لممدرسة وتأثير الفكر الماركسي في التركيبة الفكرية لمنظرية النقدية،

خصوصاً كتابات شباب ماركس ،فضبلً عف ذلؾ ترؾ الفمسفات اإلجتماعية األلمانية،

خصوصاً ماكس فيبر ،وفمسفة التحميل النفسي عند فرويد التي ترؾ بصمتيا الفكرية
عمى االلتكويف الفكري لممدرسة .كما و أسيـ األفكار والتصورات الماركسية والييغمية
الجديدة في البناء الفكري لمنظرية.

المطمب الثاني

المقدمات الفكرية لمنظرية النقدية الجدلية
ارتبط نشؤ النظرية النقدية باألفكار والتصورات الماركسية والييغمية الجديدة التي

عبر عنيا مجموعة مف المفكريف وفي مقدمتيـ كل مف جورج لوكاش و كارؿ كورش،

فضبل عف تأثير ارنست بموخ .كل ذلؾ وغيره يمكف إعتباره كػػمقدمات فمسفية انطمقت
منيا النظرية النقدية الجدلية وجعمت منيا مادة خامة لبنيادىا الفمسفي.

ففيما يتعمق بموكاش فمع أنو ال ينتمي إلى مدرسة فرانكفورت النقدية ،إال أنو ال

يمكف أف نغفمو عند الحديث عف تمؾ المدرسة .فعندما جاء فبلسفة النظرية النقدية

وحمموا الكثير مف المفاىيـ والمفردات ،كالتشيؤ واإلغتراب و العبلقة بيف الوعي الطبقي
( )1ذ َٛتٛذِٛٛسِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.20-13
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والطبقة البروليتاريا وغيرىا مف القضايا ،لـ يستطيعوا أف يبعدوا عف ما قدمو جورج

لوكاش مف طروحات.

بداية يطرح لوكاش مشكمة النظرية والممارسة مف خبلؿ قولو بػػ"أف الجدلية المادية

ىي جدلية ثورية"( .)7ويرى بأف ىناؾ ترابطاً بيف الوعي والواقع ،بيف النظرية
والممارسة ،ويتفق مع ماركس في أنو اليكفي أف يتجو الفكر نحو الحقيقة بل عمى
الحقيقة أف تتوجو ،ذاتيا ،نحو الفكر .وأف ترابطاً كيذا بيف الوعي والواقع وحده يسمح
بإمكانية وحدة النظرية والممارسة .وعندما يفرض التحسس الوجداني القرار النيائي

فعمى المسيرة التأريخية أف تتجو نحو مقصدىا الخاص عندما يعرض وضع تأريخي

تصبح فيو المعرفة الصحيحة لممجتمع ،ألحدى الطبقات ،الشرط المباشر لتوكيد ذاتيا

في الصراع؛ وعندما تصل ىذه الطبقة لمعرفة ذاتيا تكوف قد وصمت لمرحمة المعرفة
الصحيحة لممجتمع كمو؛ حينيا تصبح ىذه الطبقة ذاتاً وموضوعاً لممعرفة ،وتصبح

النظرية ،بيذا الشكل متفاعمة تفاعبل مباش اًر مع مسيرة الثورة اإلجتماعية ،فعندئذ ،تمؾ

الوحدة بيف النظرية والممارسة ،عمى أنيا الشرط المسبق لفعالية النظرية الثورية ،تصبح

ممكنة()9

مف ىذا المنطمق وصف لوكاش البروليتاريا بأنيا فاعل التأريخ ،أي المحرؾ األساسي

في صيرورة دفع التأريخ البشري إلى التحقيق .كما أنيا "موضوع" التأريخ أيضاً ،الحالة

النيائية لتمؾ الصيرورة وغايتيا .وىذه الفكرة تصعب اإلحاطة بيا إذ تمزج معاً أفكا اًر
ماركسية وىيغمية عف الطبقات اإلجتماعية ،وطبيعة العقل ،وغاية التأريخ .فقد رأى

لوكاش أف البروليتاريا ىي القوة التأريخية التي ستضفي الوحدة عمى عالـ الراسمالية
الحديثة المتسـ بأشد التشظي واإلستغبلؿ .وقدر البروليتاريا التأريخي أف تفعل ذلؾ

ألنيا األشد اغتراباً واستغبلالً في الرأسمالية ومف قبميا؛ حيث تقوـ الرأسمالية عمييا .أما

كفاح البروليتاريا مف أجل الوجود فيمثل أعمق تحد لموضع الرأسمالي الراىف ومصدر

( )1جٛسض ٌٛواػ ،اٌرأسٌخ ٚاٌٛػً اٌطثمً ،ذشجّح د.حٕا اٌشاػش ،داس األٔذٌظ ٌٍطثاػح ٚإٌشش،
تٍشٚخ ،ط ،1322 ،2ص.14
( )2جٛسض ٌٛواػ ،اٌرأسٌخ ٚاٌٛػً اٌطثمًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.14
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إحبلؿ الشيوعية محميا أما مف حيث معرفتنا العالـ ،فإف التمييز بيف الذات العارفة

وعالـ الموضوعات أو األشياء ،ذلؾ التمييز الذي جعمتو الوضعية مبدأ منيجاً أساسياً،
سوؼ يستبدؿ في الصيرورة ذاتيا .ذلؾ إف البشرية تصل إلى معرفة ذاتيا معرفة حقة

يميا العالـ مع ىذا العالـ كما ىو بالفعل ،ويتسق فييا العالـ مع
يتَسق فييا ألوؿ مرة ف ُ
فيـ اإلنسانية لو .وىكذا تبمغ العبلقة بيف الذات والموضوع حقيقتيا الفعمية وما يجدر
بيا أف تبمغو .فحيف تحطـ البروليتاريا الرأسمالية في النياية يتحد الذات والموضوع

ويمكف لمبشرية أف تبدأ تأريخيا الفعمي ،أي الشوعية(.)7

وفي المدار الفكري المقترف بالجدؿ يرفض لوكاش الكينونة االحادية لمدياليكتيؾ

والحركة المتجسدة في احد طرفيو :العقل اليساوي المادة .فحقيقتيما التناقضية ذات

تفسيرية ثنائية لكمييما وذات بناء تكميمي ثنائي ايضاً يتمثل في صيرورتيما عبر

التأريخ .الصيرورة المتجاوزة لحدود حصر الدياليكتيؾ في المدار العقمي عند ىيغل .أو
في المدار المادي المحض كما عند ماركس ،فالمادة مسنودة الوجود بواسطة العقل
الذي اليستطيع أف يعبر عف نفسو خارج اطار المادة .فمقولة االنحصار االحادي

لمتناقضات داخل النطاقات الضمنية لممادة تطرح تعذر ايضاح حركية المادة نفسيا

وصيرورتيا التصاعدية .مف ىنا فإف ىذا الطرح الجديد المعادلي الجدؿ عند لوكاش
يفضي الى موضوع تفاعمية قوانينو داخل حركية المجتمع متحددة في نقطة اكثر

تموضعاً لمفيـ الجدلي المستجد ،أي إنارة "الصيرورة الفمسفية لمثورة البروليتارية"(.)9
ويرى لوكاش إف المجتمع البورجوازي ىو الذي تمـ سير أنسنة المجتمع ،أف
الرأسمالية أسقطت كل الحواجز المكانية والزمنية بيف مختمف البمداف والقطاعات ،كما

اسقطت جدار الفصل العدلية بيف الدوؿ وفي عالميا عالـ المساواة الصريحة بيف جميع
الناس ،اختفت أكثر فأكثر الروابط اإلقتصادية التي نظمت المبادالت المادية المباشرة

بيف اإلنساف والطبيعة .فأصبح اإلنساف كائناً إجتماعياً ،وبات المجتمع الحقيقة

( )1آٌٓ ٘ا ،ٚإٌظشٌح إٌمذٌحِ-ذسعح فشأىفٛسخ ،ذشجّح شائش دٌة ،داس اٌؼٍٓ ٌٍٕشش ،اٌما٘شج،
 ،2010ص.44-43
( )2ػالء طا٘شِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.35
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الموضوعية لئلنساف .مف ىنا ليس ممكننا التعرؼ إلى الحقيقة الموضوعية في المجتمع

إال عمى أرضية الرأسمالية والمجتمع البورجوازي .مع ذلؾ فإف الطبقة التي تعمف كعامل
تأريخي لمثورة البورجوازية لمقضاء عمى المجتمع اإلقطاعي تقوـ أيضاً بيذه الوظيفة
بدوف وعي؛ فإف الطاقات التي حررتيا والتي حممت ىذه الطبقة إلى السمطة تواجييا
كطبيعة ثانية .ومع ظيور البروليتاريا عمى المسرح وجدت معرفة الواقع اإلجتماعي

تكامميا ،فمع وجية نظر البروليتاريا الطبقية ،وجدت نقطة إنطبلقاً منيا باتت رؤية كمية

المجتمع ممكنة(.)7

أما فيما يتعمق بكارؿ كورش ،فترجع أىميتو إلى أنو عايش بصورة مباشرة كافة

األحداث الخطيرة التي ألمت بالعالـ بعد الحرب العالمية األولى .كذلؾ شيد األحداث

السياسية الجديدة التي طرأت عمى الواقع األلماني ،كما عانى مف تصاعد القمع النازي.
وقد تصور أف المثالية األلمانية ليا تعبيرىا االيديولوجي لمحركة الثورية لمطبقة

البورجوازية ،إال أنو مع ذلؾ أدرؾ أف أيديولوجية الطبقة الثورية ليست ليا بناء فوقي،

لكنيا تشكل جزءاً ال يتج أز مف الكل الذي كونو الحركة الثورية .وفي ىذا الكل ،ال تشكل
الفمسفة جزءاً مف تأريخ األفكار وانما مف الحركة الواقعية ،تماماً مثل اإلقتصاد السياسي
والممارسات اإلقتصادية والسياسية والعسكرية(.)9

ومع أنو بدأ بتأييد الكثير مف المقوالت لوكاش المتعمقة بالماركسية الوضعية

لئلشتراكييف الديمقراطييف ،إال أنو قاـ فيما بعد بمعالجة المعضمة بأسموب مغاير.

فالنظرية الثورية عنده محكومة بوجوب تتبعيا لحاالت الفعالية الموضوعية عند

البروليتاريا .واف نقد اإلقتصاد السياسي ،بيذا المعنى ،ىي إيضاح لمحواجز التي تعيق
بموغ الطبقة العاممة حريتيا واستخداميا ليذه الحرية .ىذا النقد يتصف بإمتبلؾ معرفة

إيجابية وعممية بالقدر نفسو إلمتبلؾ نمطاً مف المعرفة التأريخية الفوقية السريعة الزواؿ.

( )1جٛسض ٌٛواػ ،اٌرأسٌخ ٚاٌٛػً اٌطثمًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.23-22
( )2سائذ َػثٍظ ِطٍة ،تٍٓ اٌحذاشح ِٚاتؼذ اٌحذاشحٌٛ :سغاْ ٘اتشِاط-دساعح فً اٌؼمالٍٔح إٌمذٌح
اٌرٛاطٍٍح ،داس ٍٔثٛس ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛصٌغ ،تغذاد ،2015،ص.64
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لقد قاـ كورش بإبداؿ المذىب النفعي البورجوازي

بتصور فاحص لمبناء النظري في

حالة إستخداـ مفاىيمو الخاصة .لذلؾ قاـ بمحاولتو النقدية في مجاؿ الممارسة السياسية
قادتو لمخضوع اإلرادي لنوع مف النفعية الثورية إليمانو بأف ىذا الخضوع ىو مف

المتطمبات الواجبة لتحقيق نظرية وممارسة متوحدتيف(.)9

ومع اإلضافة األساسية التي قاـ بيا كورش في المجاؿ التنظيري النقدي ،فإف

إسيامو األصيل في نشؤ فكر نقدي متكامل مستقبمياً يجعمو مرحمة ىامة في التمييد

لظيور الفكر النقدي البلحق ،فتنظيره كاف مدعوماً بأرضية صمبة مف الممارسة

السياسية السابقة ،والنقد الذي وجيو لمتنظيمات اليسارية كاف يتضمف الكثير مف الدقة

وعمق التحميل ،فيو لـ يخطئ عندما أدرؾ التياوف الذي تغمغل إلى الممارسة السياسية

ألعمق أحزاب اليسار راديكالية ،أي الحزب الشيوعي األلماني وانحرافو نحو اليسار
المعتدؿ والمتحالف مع اليميف .وكاف كورش في غاية الدقة بإشارتو إلى التشابو

الموجود بيف "الماركسييف المينييف" الجدد وبيف الكاوتسكييف القدامى(.)9

وبالنسبة إلى ارنست بموخ فإف فمسفتو ٌبنيت عمى الوصف الخاص لظواىر الوعي
الذاتي لئلنساف وتجاربو في الحياة ،إضاف ًة إلى تأمل في مظاىر إرادتو المبدعة عبر
التأريخ البشري؛ لتصل إلى نظرة عامة في تركيب الوجود نفسو وبنائو المعرفي
واألنثروبولوجي .كما وتوغل بموخ في مفارقة "المحظة المعيشة" التي تنساب وتفمت َّ
منا
ميما امتؤلت تجربتنا بالسعادة ،وتعبر وتزوؿ ميما توىمنا أنيا ىي "لحظة أبدية"
الممتمئة التي سرعاف ما ُي َغيبيا ظبلـ "الماضي" نخرج
والخمود .وفي ىذه المحظة العميقة ُ
يفر
بمعرفة ُيمكف التعبير عنيا عمى صورة "أنا موجود ،ولكني ال أممؾ نفسي" ،فوجودي ُّ

مف قبضتي(.)4

(ٔ )1ظشٌح أخاللٍح تٛسجٛاصٌح ذؼرثش فائذج فؼً ِا ِؼٍاسا ً ألخاللٍرٌٕٗ .ظش :اٌّٛعٛػح اٌفٍغفٍح،
ذحشٌش َ .سٚصٔراي  ٚبٌٛ .دٌٓ ،ذشجّح عٍّش وشَ ،داس اٌطٍٍؼح ٌٍطثاػح ٚإٌشش  ،تٍشٚخ،
،2006ط ،2ص.541
( )2ػالء طا٘شِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.32-31
( )3اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.32
( )4ػثذاٌغفاس ِىاٚيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.13
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مف ىنا يوجو نقده لمماركسية المادية لحساب الماركسية اإلنسانية ،أي الماركسية

كمبدأ ألمل إنساني شامل .عميو فيو يؤكد عمى أىمية إستعادة المعالجة الماركسية عمى
أنيا سبلح نقدي ضد كل واقعية إجتماعية جامدة ،وضد الرأسمالية المعاصرة ،وضد

الخط اإلشتراكي السوفيتي أيضاً .كما ويؤكد بموخ عمى روح اليوتوبيا ،ومبدأ األمل في

الواقع اإلنساني لكي يصف الذات البشرية واختناقيا بواقع اإلغتراب السمعي ،واإلغتراب
عنده ليس وضعاً مغمقاً تماماً ألف النزعة النقدية الجادة مفعمة بالتفاؤؿ الذي ينبع مف
الواقع القمعي نفسو ،فبذور األمل موجودة دائماً ،وكل ظاىرة تنطوي عمى نقيضيا
المطمق .وتفاؤلو وأممو ينبع مف إيمانو العميق باإلنساف ،فيو اليرغب أف يضحي
باإلنساف مف أجل ايديولوجيا أو نظاـ معيف ،واإلنساف كما يراه ىو غاية كل المبادئ

واألفكار ،مف ىذا لمنطمق يصف فمسفتو بأنيا فمسفة األمل في المستقبل(.)7

مف مجمل ما تقدـ يمكف القوؿ أنو إرتبطت مدرسة فرانكفورت النقدية مف حيث

نشأتيا بأفكار وتصورات ذات نزعة ماركسية والييغمية الجديدة .و تكونت بشكل عاـ في

البوتقة الفكرية الماركسية ،خصوصاً عند بداية نشأتيا .مع ذلؾ أختمف روادىا منذ

البداية مع الكثير مف األفكار الماركسية ،خصوصاً فيما يتعمق بالحتمية اإلقتصادية،
ونظرية المرحمية لمتأريخ ،واإلعتقاد الجبري في اإلنتصار "المحتوـ" لئلشتراكية .كما

كانوا أقل إىتماماً بما أطمق عميو ماركس "القاعدة" اإلقتصادية منيـ بػػ"البنية الفوقية"
السياسية و الثقافية لممجتمع .أي أف ماركسيتيـ كانت بمذاؽ مخمف .وقد انطمقت

النظرية النقدية مف منظومة فكرية يمكف إعتبارىا كمقدمات فمسفية وأساس فكري لمنظرية
النقدية .وتكونت تمؾ المقدمة مف أفكار مجموعة مف الفبلسفة الذيف عرفوا بالماركسييف

الغربييف ،لعل ابرزىـ لوكاش و كورش و بموخ.

فبالنسبة لموكاش نصل إلى أنو حاوؿ تقديـ صياغة جديدة لمعبلقة بيف الذات

والموضوع ،واعادة اإلعتبار لمذات مف خبلؿ إنقذ الوعي الطبقي مف براثيف الرأسمالية
التي حولو إلى سمعة ،والبشرية إلى التشيؤ .كما حاوؿ حل إشكالية النظرية والممارسة

( )1ئاسٌاْ سشٍذ ششٌفِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص .21
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وراى أف الجدلية المادية ىي جدلية ثورية ،وأف ىناؾ ترابطاً بيف الوعي والواقع .و مف
خبلؿ ذلؾ لوكاش جاىد مف أجل تحميل الترابط بيف الوعي والواقع ،أي النظرية
والممارسة .ويرى أنو ليس كافياً أف يتجو الفكر نحو الحقيقة بل عمى الحقيقة أف
تتوجو ،ذاتيا ،نحو الفكر .وعند تطبيقيا عمى المسير التأريخة يصل إلى أنيا لف تبمغ

مقصدىا النيائي ما لـ يكف المعرفة الصحيحة لمبروليتاريا الشرط المباشر لتوكيد ذاتيا

في الصراع ،فعندما تصل ىذه الطبقة لمعرفة ذاتيا تكوف قد وصمت لمرحمة المعرفة

الصحيحة لممجتمع كمو ،فتصبح ىذه الطبقة ذاتاً وموضعاً لممعرفة ،فتصبح الفكر
متفاعبلً تفاعبلً مباش اًر مع نسيرة الثورة اإلجتماعية ،عندئذاً تكوف مستوفية لمشرط

المسبق لفعالية النظرية الثورية.

كل ذلؾ يعني أف لوكاش عمل عمى إعادة اإلعتبار لمذات؛ فيو يرى بأف التأريخ ينتج

عف التفاعل بيف الذات والموضوع؛ كما عمل عمى إنقاذ البشرية مف السمعية والتشؤ
الذي أوقعيا فييا اإلقتصاد الرأسمالي ،و يسند ىذا الدور إلى طبقة معينة وىي

البروليتاريا ،وقدر البروليتاريا التأريخي أف تفعل ذلؾ ألنيا األشد اغتراباً واستغبلالً في
الرأسمالية ومف قبميا؛ حيث تقوـ الرأسمالية عمييا .عميو فأف البروليتاريا تشكل العنصر

المحرؾ في الجدلية .ىذا ما أدى بموكاش أف يصف البروليتاريا بأنيا فاعل التأريخ ،أي

المحرؾ األساسي في صيرورة دفع التأريخ البشري إلى التحقيق .ىكذا تصل العبلقة بيف
الذات والموضوع حقيقتيا الفعمية أي الوضعية التي يجدر بيا أف تبمغو .وفي النياية

يتحد الذات والموضوع ويمكف لمبشرية أف تبدأ تأريخيا الفعمي ،أي الشوعية.

أما كورش فقد أختمف مع طبيعة التجارب اإلشتراكية القائمة في عيده ،و أدرؾ أف

أيديولوجية الطبقة الثورية ليست ليا بناء فوقي ،لكنيا تشكل جزءاً ال يتج أز مف الكل
الذي كونو الحركة الثورية .فالنظرية الثورية عنده محكومة بوجوب تتبعيا لحاالت

الفعالية الموضوعية عند البروليتاريا .فيجب إظيار المعوقات التي تعيق بموغ الطبقة

العاممة حريتيا واستخداميا ليذه الحرية.

أما فيما يتعمق بأرنست بموخ نصل إلى أنو قاـ بقراءة نقدية لمماركسية المادية

لصالح الماركسية اإلنسانية .كما و يمكف وصف فمسفتو النقدية بأنيا فمسفة مستقبمية
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تنظر إلى الزماف مف منظور توجييا إلى المستقبل ،وأف ماديتو مادية تأممية ،وأف

ماركسيتو ماركسية مثالية يوتوبية .إذ أكد عمى أف األمل تعبر عف تطمعات الجنس

البشري إلى حياة أفضل في المستقبل في ظل مممكة الحرية .في حيف اليوتوبيا ىي
النظاـ الذي يحقق ىذه التطمعات في مكاف معيف عمى األرض .مف مف ىذا المنطمق

شدد عمى مبدأ األمل في الواقع اإلنساني وأجزـ أف اإلغتراب ليس وضعاً مغمقاً تماماً
وبذور األمل موجودة دائماً ،وكل ظاىرة تنطوي عمى نقيضيا المطمق .مف ىنا فإف
تفاؤلو وأممو ينبع مف إيمانو العميق باإلنساف ،فيو ال يرغب أف يضحي باإلنساف مف

أجل ايديولوجيا أو نظاـ معيف ،واإلنساف كما يراه ىو غاية كل المبادئ واألفكار ،مف

ىذا لمنطمق يصف فمسفتو بأنيا فمسفة األمل في المستقبل .و مع أف فمسفة بموخ عف
األمل تتسـ بطابع تفاؤلي وانفتاح واسع عمى المستقبل .إال أنو لـ يؤمف بحتمية التقدـ
المتجو إلى المستقبل إلى حد نسياف الجانب السمبي مف األمل ،بل وضع نصب أعيننا

دائماً عمى الواقع العيني المتغير.

المبحث الثاني

مفكروا النظرية النقدية الجدلية و أفكارىـ النقدية
تأسيساً عمى ما ذكرناه في المبحث األوؿ فإف النظرية النقدية يمكف أف تعد امتداد
الماركسية الغربية ،إذ نحى أىـ مفكرييا منحى النقد الثقافي لممجتمع البورجوازي كمدخل

أساسي لمتحميل ،وذلؾ لمكشف عف أشكاؿ مف التشوىات في اإلدراكات أو طرؽ التفكير
و ىيمنة العبلقة التقنية في المجتمع الغربي والوضعية العمموية في العموـ اإلجتماعية،

بدال مف التركيز فقط عمى ىيمنة الطبقة الرأسمالية ،لذلؾ ركز ىؤالء الكتاب عمى تحميل
المظاىر المتعددة لئلغتراب في المجتمعات الغربية المعاصرة وابعادىا الثقافية والنفسية

والفكرية والجمالية ،مما جعميا توصف بماركسية البنية الفوقية .كما وتوجيت النظرية

النقدية نحو ممارسة النقد تجاه مسممات وثوابت حركة األنوار والحداثة .فالعقل الذي
مجده عصر األنوار وضعتو النظرية النقدية تحت مشرط نقدىا ورأت بأف ما موجود

صدر
عمى األرض الواقع ليست ما بشرت بو األنوار ،فالعقل والعقبلنية بدال أف يكونا م اً

لممعرفة ووسيمة إلنتقائيا ،صار مجرد أداة يمكف اإلستفادة منيا في التغييرات التي
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تقتضيو ظروؼ التوازف والنظاـ ،ويصبح العقل جزءاً أساسياً في عممية اإلنتاج ليكوف

الفكر خاضعاً لمعايير عممية الصناعة واإلنتاج .ويسمي فبلسفة النظرية النقدية ىذه
الحالة بػػ(عقبلنية البلعقبلنية)التي تستيدؼ ،بشكل أساسي ،فرض سيطرة اإلنساف عمى
الطبيعة وتأسيس نظاـ إجتماعي وسياسي يخصع اإلنساف إلى سيطرتو(.)7

مف ىنا فإف النظرية النقدية الجدلية إتخذت في مسارىا الطويل إتجاىات نقدية

مختمفة ،وذلؾ نسبة إلى الخمفيات اإلجتماعية والفكرية لروادىا ومفكرييا مف جية،

واىتماماتيـ المختمفة التي ارتبطت بأفكار عصر التنوير مف جية أخرى .مع ذلؾ ىناؾ
ما يجمع بيف مفكرييا مع إختبلؼ إتجاىاتيـ ،وىو نقدىـ لممجتمع الصناعي الشمولي
وما يفرزه مف تناقضات ،وبخاصة ثقافتو البورجوازية .عميو فإف النظرية النقدية الجدلية

تمثمت بإتجاىات نقدية فمسفية واجتماعية مختمفة يمكف إيجازىا بػإتجاه ىوركيايمر

وأدورنو الذي تمثل بتوجيو نقد جذري لمتنوير و إتجاه ىيربرت ماركوز ،الذي رفض
بل عف إتجاه
المجتمع القمعي القائـ والثورة عميو ،واإلتجاه النفسي-التحميمي الذي ،فض ً

يورغاف ىابرماس(.)9

إضاف ًة إلى ذلؾ اليمكف إىماؿ أحد أبرز مفكريف النظرية ،وأبرز ممثميف الجيل الثالث
وىو اكسل ىونيث .) -5;1;(Axel Honnethمف ىذا المنطمق ولموقوؼ عمى أىـ
المرتكزت الفكرية واإلنشغاالت الفمسفية التي تميزت بيا فبلسفة النظرية النقدية ،سواء
ما تعمق بالفمسفة والعموـ اإلجتماعية أو بالعقل والحداثة أو بالفرد ،أو بالسيطرة ،نسعى

إلى الوقوؼ عند أىـ مفكري النظرية .وبما أف مفكري و فبلسفة النظرية النقدية توزعوا
عمى مراحل تأريخية متتالية ،نقسـ المبحث عمى مطمبيف ،إذ نخصص المطمب األوؿ

مفكروا الجيل األوؿ و أفكارىـ النقدية ،أما المطمب الثاني نتناوؿ فيو موضوع قراءات

في الفكر النقدي عند ىابرماس وىونيث.

( ) 1تاعُ ػٍى خشٌغاِْ ،اتؼذ اٌحذاشح :دساعح فً اٌّششٚع اٌصمافً اٌغشتً ،أطشٚحح دورٛساٖ غٍش
ِٕشٛسج لذِد ئٌى وٍٍح اٌؼٍ َٛاٌغٍاعٍح ،جاِؼح تغذاد ،تغذاد،2003 ،ص.201-133
( )2ئتشاٍُ٘ اٌحٍذسي ،إٌمذ تٍٓ اٌحذاشح ِٚا تؼذ اٌحذاشح ،داس اٌغالً ،تٍشٚخ ،2012 ،ص.124
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المطمب األوؿ

مفكروا الجيل األوؿ و أفكارىـ النقدية
يندرج تحت ىذا العنواف العديد مف المفكريف والفبلسفة الذيف ساىموا في البناء

الفكري لممدرسة ،وكاف ليـ دور بارز في نشأتيا ،ولكف نظ اًر لكثرة تمكـ المفكريف مف

حيث العدد ،نذكر أىـ الرواد وأشيرىـ ،وىـ ماكس ىوركيايمر و ثيودور أدورنو و

ىربرت ماركوز و أريؾ فروـ.

أوالً /ىوركيايمر و أدورنو و مقاربة نقدية لمعقل التنويري:
النقدية يصبوف نقدىـ عمى الفمسفة ،إال أنيـ يروف بأف نقد الفمسفة ال يعني التضحية
مع أف أصحاب النظرية

بيا .كما وينصب نقد الفمسفة عمى التبرـ مف كل إرادة كميانية وكل منحنى نسقي يتخذ

مف العقل دعامة لو ،وأيضاً نقد اإلتجاىات الوضعية التي تكتفي بالمعطيات الواقعية،
تنطمق منيا وترجع إلييا .كما وقد جعل مفكري النظرية النقدية ،السيما ىوركيايمر

وأدورنو غيرىـ ،في دراساتيـ المتعدد مف الفمسفة الييغمية محور نقدىـ لكل فمسفة،

صحيح أنيـ مف خبلؿ نقدىـ لييغل يرجعوف إلى كانط ويتحفظوف أيضاً عمى ما آلت
إليو الماركسية ،إال أف قوة نقدىـ عمى ىذا الصعيد تتمثل في رفض القوؿ الييغمي الذي

يؤكد عمى إعتبار كل معرفة ىي معرفة بالذات لمذات البلمتناىية ،أو إعتبار أف ىناؾ

ىوية بيف الذات والموضوع ومؤسسة عمى أولوية الذات المطمقة ،في حيف أنيـ يروف
أف ليس ىناؾ "تفكير" ىكذا بشكل اطبلقي ،بل ىو تفكير خصوصي لبشر عينييف

متجذريف في الزماف والمكاف ويتحركوف وفق شروط إجتماعية واقتصادية متحولة عمى

الدواـ كما أنو ليس ىناؾ "الكائف" بشكل مطمق ،بل ما يوجد ىو "الموجود المتعدد".

عميو فإف العقل عند مفكري ىذه النظرية ىو "الحجة النقدية" التي تؤسس تصورىـ .إذف
العقبلنية المجتمع الراىف كانت دائماً موضع سؤاؿ بفضل اإلمكانية السمبية لمجتمع

مغاير عقبلني بالفعل .مع ذلؾ وعمى الرغـ مف ىذا اإللتزاـ المبدئي بالعقل إال أنيـ ال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

055

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/المجلد (/)11العدد (/)04العام ()2422

يسمموف بكل إنتاجاتو ،ومف ثـ جعموا مف نقد العقل منطمقاً أساسياً في نظرتيـ تجاه

الفمسفة الحديثة مظاىر العقبلنية والحداثة وتجمياتيـ(.)7

فالماكسية حسب فيـ ىوركيايمرعبارة عف العمـ النقدي لممجتمع ،كما إف ميمة

الفمسفة تكمف في متابعة العممية النقدية والتحري عف اشكاؿ الجديدة لئلغتراب .وجاءت
مساىمتو عمى شكل تحميل نقدي لمعقل .ففي الماضي قاـ العقل بصياغة مفاىيـ ومثل

جوىرية مثل الحرية والعدالة والديمقراطية ،إال أف تمؾ المثل والمفاىيـ طالتيا الفساد في

ظل ىيمنة البورجوازية ،مما ادت الى تحميل حقيقي لمعقل .ومف ىنا بدت الحاجة الى
نظرية نقدية جدلية تستطيع أف تتعقل اغتراب العقل بالذات(.)9

أما أدورنو فيو يعتبر أف المجتمع ككتمة ال يمكف أف يفيـ إال مف خبلؿ نقيضو

المطمق المتمثل بالفرد ،وبالمقابل فإف الفرد يتحدد بواسطة الكمية التي تخترقو في

أعماقو .ومف ثـ فإف الفمسفة ذات نزعة وضعية اليمكنيا أف تدرؾ عناصر التوتر الذي
يجمع الفرد بالمجتمع في الزمف الحديث .وحدىا الفمسفة الس ػػمبية لدييا ىذه القدرة ألنيا

تولدت مف تجربة فشل الثقافة الحديثة وانزالؽ العقل في بربرية جديدة(.)9

مف ىنا كاف موضوع فمسفة التنوير متجسد مع ىوركيايمر وأدرنو عمى إثارة أسئمة

حوؿ بنية العقل والحضارة المعاصرة ،وأوؿ سؤاؿ كاف ىل إف ىذه الصػورة التي وصمت

إلييػا الحضارة المعاصرة سببيا فمسفة التنوير؟ والتي إقتصر دور العقل فييا عمى

العقل العممي واألداتي؟ وذلؾ بإىماؿ صػور العقل األخرى واستبعاده ،مثل كالعقل

الخيالي ،واألسطوري وبالتالي انصب جيد الفيمسوفػػيف عمى التأس ػيػػس لنقد التنوير
بإعتباره نقداً لمعقل ذاتو(.)4

( )1دمحم ٔٛساٌذٌٓ أفاٌحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.21
( )2ذ َٛتٛذِٛٛسِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.201 -206
( )3دمحم ٔٛساٌذٌٓ أفاٌحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.24
( ) 4ػٍى اٌثٍٛٙي ،لشاءاخ فً شــزساخ ِٓ وراب جذي اٌرٌٕٛش ٌّاوظ ٘ٛسوٙاٌّش  ٚشٍٛدٚس أدٚسٔ،ٛ
ػٍى اٌشاتظ األٌىرش ًٔٚاٌراًٌ:
ِرــاح ػٍى األٔرشٔد ػٍى ِٛلغ اٌحٛاس اٌّرّذْ،
 ، https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443932ذأسٌخ اٌضٌاسج
. 2021/3/20
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مف ىذا المنطمق يدعونا المفكراف إلى الوقوؼ في وجو األزمة التي عرفتيا الحضارة

الغربية .ومف أبرز مظاىر ىذه األزمة تكمف في ما يسميانو جدلية التنوير واألسطورة
أو العقل والبلعقل .ذلؾ العقل الذي رفض األسطورة وكافح مف أجل إجتثاث أسسيا
وبنيتيا المعرفية بغية تحرير اإلنساف مف الخرافات وتأمينو مف الخوؼ ومساعدتو عمى

بموغ الرشد ومرك اًز لمكوف.فقد كاف التنوير يسعى في البداياتيا إلى تحرير اإلنساف مف

المعتقدات الفاسدة والسحر والخرافات بيدؼ إخراجو مف وضعو السمبي والدفع بو
ليمارس حريتو ويحقق سعادتو وتقدمو ،ولكف إنقمب التنوير إلى نقيض ذلؾ تماماً ،إذ أف

حركة التنوير ،حتى واف ادعت تحرير اإلنساف مف عبودية الخوؼ واألساطير وأضافت

العقل كمعيار حاسـ عند تعاممو مع العالـ والطبيعة والتأريخ ،إال أنيا في نياية المطاؼ
استسممت ألساطير مف نوع جديد(.)7

مف ىنا حاوؿ المفكراف اإلجابة عمى معنى التنوير ،فيشدد عمى فكرة التقدـ التي

إرتبطت بالتنوير ،وفكرة التخمص مف الخوؼ ،وفكرة التحرر ،كما يؤكد في الوقت نفسو

عمى المأزؽ الذي وقعت فيو ىذه األفكار ال سػػيما الوقوع في أَس َ
طرة التنوير وتالياً
العقل .ىذا العقل الذي بمغ حدوداً قصوى صار مف الوجوب إستعادتو ليكوف أكثر

إنسانية وأقل آلية وأقل تمجيداً ،وأقل وقوعاً في الشمولية أو التوتاليتارية التي بمغت
ذروتيا في الثبلثينات واألربعينات مف القرف الماضي( .)9عميو فإف العقل ارتد عمى
ذاتو وحطـ نفسو وأفضى إلى التحوؿ إلى األسطورة أي البلعقل ،ويتضح ىذا جمياً عند
المفكراف بقوليما " :استقى التنوير جوىر مادتو مف األساطير مع أنو كاف يريد القضاء
أسير لسحرىا .فالتنوير ىو عقمنة الرعب
عمييا ،وحيف مارس وظيفة الحكمة وقع
اً

الميتولوجيا .فتصبح األسطورة تنوي اًر ،والطبيعة تصبح محض موضوعية.)9( .

( ) 1وّاي تٍِٕٛش ،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ِٓ ِاوظ ٘ٛسوٙاٌّش ئٌى أوغً ٍ٘ٔٛس ،داس
اٌؼشتٍح ٌٍؼٍٔ َٛاشش ،ْٚتٍشٚخ ،2010 ،ص.16-15
(ِ)2اوظ ٘ٛسوٙاٌّش  ٚشٍٛدٚس ف.أدٚسٔ ،ٛجذي اٌرٌٕٛش ،ذشجّح د.جٛسض ورٛسٖ ،داس اٌىراب اٌجذٌذ
اٌّرحذج ،تٍشٚخ،2006،ص.10-3
( )3اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.31-30
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كما حاوؿ المفكراف تحميل كيفية "تدمير العقل التنويري لنفسو" ،وفي رأييـ ال تنفصل

الحرية في المجتمع ال عف المتنور .كما أعربوا عف تعجبيما لئلستعداد الغريب الذي
تظيره الجماىير التي إكتسبت تربية تقنية مف خبلؿ إعجابيا بأي نوع مف اإلستبداد،

وصبلتيا التدميرية الذاتية بالترابط مع شعور عرقي بالعظمة .ورأيا أف كل ىذه األمور

العبثية الغير مفيومة إنما تفصح عما أصاب العقل النظري مف الضعف .كما وحمل

المفكراف كيفية صناعة الثقافة ،وما أصابة الثقافة ،خصوصاً الثقافة األلمانية آنذاؾ ،مف
تحوير ومف مصادرة عمى يد الصناعة بشكل عاـ والصناعة اإلعبلمية عمى وجو

الخصوص .وقاما بتحميل الصعود البارز ألجيزة األعبلـ و وسائميا وتأثيرىا عمى

الثقافة ،وأشا ار إلى الخمل الذي يصيب الثقافة حتى تصبح رىينة وسيمة اإلعبلـ.

وخاصة عندما تكوف ىذه الوسيمة اإلعبلمية خاضعة لمسمطة الوحيدة الراعية ليا .وىذا

ما أحسف النازيوف إستغبللو في تمؾ الفترة(.)7

المثل التي
مف مجمل ما تقدـ نصل إلى أف ىوركيايمر انطمق مف أف المفاىيـ و ُ
صاغو العقل اصبحت في ظل ىيمنة البورجوازية فاسدة ،جعمت مف العقل في حالة
إغتراب بالذات ،مما يستدعي بضرورة تحميل نقدي لمعقل .أما أدورنو فقد انطمق مف

خبلؿ عممية وجود نقائض جدلية ويرى بأنو ال يمكف أف يفيـ المجتمع إال مف خبلؿ
نقيضو المطمق المتمثل بالفرد .وقد انصب جيد المفكراف عمى التأس ػيػػس لنقد التنوير

باعتباره نقد العقل ذاتو ،مف ىنا فإف ىذا العقل الذي كاف مف المفروض اف يخمصنا مف
الخرافة واألساطير ،كيف يمكف لو أف يصمنا في النياية إلى الخرافة والميتولوجيا .فقد

ارتد العقل عمى ذاتو وحطـ نفسو بنفسو وأفضى إلى التحوؿ إلى األسطورة .كل ذلؾ
ألف العقل تحوؿ إلى عقل أداتي خارجة عف النقد ،كما تحوؿ إلى نفس السمات التي

اراد أف يحاربيا .وكاف ىدؼ التنوير في البداية ىو تحرير اإلنساف مف الخرافة والبربرية

والمعتقدات الفاسدة قصد إخراجو مف وضعو السمبي والدفع بو ليمارس حريتو ويحقق

سعادتو وتقدمو ،ألنو ال يمكف انفصاؿ الحرية عف الفكر المتنور ،إال أنيا في نياية
( )1اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.16-11
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المطاؼ استسممت إلطبلقية و ألساطير مف نوع جديد ،وتؤدي بالجماىير ذات تربية

تقنية باإلعجاب وقبوؿ أي نوع مف اإلستبداد.

ثانياً /ىربرت ماركوز واإلنساف ذو البعد الواحد:عبر ماركوز عف آراءه الفمسفية
اإلجتماعية مف خبلؿ أىـ مؤلفاتو ،وىي :العقل والثورة  ،7347وىو عبارة عف دراسة
جدلية في النظريات اإلجتماعية لييغل ،الذي خصصو لتأثير فمسفة ىيغل في النظريات

اإلجتماعية خبلؿ الثبلثينيات القرف الماضي وربطيا بنشؤ اآليديولوجية النازية .وكتاب
(الحضارة والحب  )7311ذات طابع سوسيوفمسفي أدمجت الجانبيف النفسي والفمسفي.

كما قاـ بتقريب بيف فرويد وماركس .وكتاب الماركسية السوفيتية  7314الذي انتقد فيو

التطبيق السوفيتي لمماركسية .وكتاب (اإلنساف ذو البعد الواحد  )7314الذي وجو فيو

نقداً مزدوجاً األنظمة الرأسمالية والشيوعية ،بحيث إف المجتمعات الصناعية الغربية
الحديثة خمقت إحتياجات وىمية لئلنساف ،واستخدمت أجيزة اإلعبلـ واإلعبلنات لتوجيو

جميع األفراد لمفكر اإلستيبلكي( .)7مف ىذا المنطمق نبرز أىـ أفكار التي قدميا

ماركوز في ىذا الكتاب.

بشكل عاـ تبمور تفكير ماركوز مف خبلؿ حوار صامت أجراه مع "ىيغل و ماركس

و نيتشو و فرويد" ومف خبلؿ حوار حقيقي أجراه مع ىايدغر .ومع أنو كاف "تمميذاً"

لكل ىؤالء الفبلسفة ،مع ذلؾ كاف تمميذا خبلقاً ،وأف شخصيتو كانت موجودة دائماً ،أيا
كانت قوة المصادر التي أثرت في تفكيره .ولـ يكف تأثير ىذه الشخصيات عمى ماركوز

ُيماس في وقت واحد أو في نفس المياديف؛ فقد كاف تأثير ىيغل ىو األسبق ،وىو الذي
ظل مبلزماً لو حتى النياية .وتبله تأثير ماركس ،ومع نيتشو .وفي مرحمة تالية كاف
تأثير فرويد ،ثـ ىايدغر .ومف جية أخرى فإف تأثير ىيغل و ىايدغر كاف أقرب إلى
الطابع الفمسفي ،عمى حيف أف ماركس و نيتشو و فرويد قد زوده باألسمحة البلزمة لنقد

المجتمع الحديث نقداً حضارياً وآيديولوجياً(.)9

( )1ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص .51
( )2فإاد صوشٌا٘ ،شتشخ ِاسوٍٛصِ ،إعغح ٕ٘ذاٚي ،اٌٍّّىح اٌّرحذج ،إٌغخح األخٍشج،2020 ،
ص.11
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تأسيساً عمى ذلؾ فإف مشروع ماركوز الرئيسي ينطمق مف األجابة عمى سؤاؿ :لماذا

لـ تقـ الثورة في البمداف الصناعية المتقدمة؟ أي عمى وجو التحديد في البمداف التي

افترضت النظرية النقدية الكبرى أنيا ستكوف رائدة أقطار العالـ أجمع إلى اإلشتراكية؟

فمـ يحاوؿ أحداً قبل ماركوز اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ_ ماعدى المينينية إلى حد كبير_
بيذا القدر مف الشموؿ الذي تركز في كتابو "اإلنساف ذو البعد الواحد" .حيث كانت

نقطة إنطبلؽ ماركوز األساسية ىي الطاقة اليائمة التي بات يتمتع بيا المجتمع
المعاصر .مجتمع التكنولوجيا والصناعة المتقدمة ،وما تحقق لو ىذه الطاقة مف ىيمنة
عمى الفرد تتجاوز كل أشكاؿ السيطرة التي مارسيا المجتمع في الماضي عمى أفراده.

وقد كانت السيطرة عمى مر العصور شكبلً العقبلنياً مف أشكاؿ العبلقات اإلنسانية.

ويعود سػػبب طابعيا البلعقبلني ىذا عمى وجو التحديد ،كاف في وسع اإلنساف دوماً أف
يعقميا ويفضحيا ويطالب بوضع حد ليا .بيد أف السيطرة اإلجتماعية في عصر التقدـ

التكنولوجي تتمبس طابعاً عقبلنياً يجرد سمفاً كل إحتجاج وكل معارضة مف

سبلحيما(.)7

ولكف مالذي نعنيو بالطابع العقالني لمسيطرة في المجتمع الصناعي؟ أنو قبل كل

شيء قدرة ىذا المجتمع بفضل التطور التقني ،عمى إستباؽ كل مطالبة بالتغير

اإلجتماعي ،وعمى تحقيق ىذا التغير تمقائياً .ومف منظور اإلنجازات العظيمة التي
حققيا المجتمع الصناعي المتقدـ تبدوا النظرية النقدية التي تطالب بتجاوز ىذا المجتمع
ىي البلعقبلنية وليس ىو .إذ ليس مف المعقوؿ في الشيء المطالبة بتغيير مجتمع

يثبت يومياً قدرتو عمى تنمية اإلنتاجية وتوفير حياة الرغد والرفاه ألعضائو(.)9
وفي نقده ليذا المجتمع الصناعي يؤكد ماركوز عمى أف المجتمع الصناعي المتقدـ
ىو برمتو مجتمع العقبلني ،حتى واف كانت في ظاىره ليس كذلؾ .ألف تطور إنتاجيتو
ال يؤدي إلى تطور الحاجات والمواىب اإلنسانية تطو اًر ح اًر ،بل عمى العكس مف ذلؾ

(٘ )1شتشخ ِاسوٍٛص ،اإلٔغاْ ر ٚاٌثؼذ اٌٛاحذ ،ذشجّح جٛسض طشاتٍشً ،داس اَداب ،تٍشٚخ ،ط،3
 ،1322ص.11
( )2اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.11
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تماماً ،فإنتاجيتو ال يمكف أف تستمر في التطور عمى الوتيرة الراىنة إال إذا قمعت تطور

الحاجات والمواىب اإلنسانية وتفتحيا الحر .ويمكف وصف ىذا المجتمع مف منظور
ماركوز بأنو مجتمع احادي البعد ،مجتمع يحيمؾ بإستمرار إلى ذاتو ويجرد مف المعنى

كل محاولة لمناوأتو ومعارضتو بل نفيو وىدمو ما داـ يمبي حاجات الناس ويرفع مستوى
حياتيـ بإستمرار(.)7

كما وأكد عمى إختفاء الدور التأريخي الفاعل لمطبقتيف البورجوازية والبروليتارية عمى

حد سواء ،كما أشار إلى أف ىناؾ قوة واحدة خفية متحكمة في مسار ىاتيف الطبقتيف

معاً متمثمة في العقبلنية العممية التقنية ،وليست ىناؾ طبقة معارضة؛ فقد تـ إستعاب
الطبقة العاممة واستضاؤىا مف خبلؿ تحفيزات مادية استيبلكية ،وترشيد عممية اإلنتاج

ذاتيا(.)9

ولكف ىل الحاجات التي يمبييا ىذا المجتمع ىي حاجات حقيقية أـ كاذبة؟ حاجات

انسانية حقاً وتمقائية أـ حاجات مصطنعة اصطناعاً ومفروضة فرضاً؟ يرى ماركوز أف
تمؾ الحاجات ىي حاجات وىمية مف صنع الدعاية واإلعبلف و وسائل اإلتصاؿ

الجماىيري .واذا كاف المجتمع يحرص عمى تمبية ىذه الحاجات المصطنعة ،فميس ذلؾ
ألنيا شرط إستم ارره ونمو إنتاجيتو فحسب ،بل إيضاً ألنيا خير وسيمة لخمق اإلنساف
ذي البعد الواحد القابل بالمجتمع ذي البعد الواحد والمتكيف معو .وما اإلنساف ذو البعد

الواحد إال ذاؾ الذي استغنى عف الحرية بوىـ الحرية .فإذا كاف ىذا اإلنساف يتوىـ بأنو
حر لمجرد أنو يستطيع أف يختار بيف تشكيمة كبيرة مف البضائع والخدمات التي يكمفيا

لو المجتمع لتمبية "حاجاتو" ،فما أشبو مف ىذه الزاوية بالعبد الذي يتوىـ بأنو حر لمجرد

أنو منحت لو حرية اختيار سادتو(.)9

تأسيساً عمى ذلؾ فإف اإلنساف الحديث ُيستعبد تحت عنواف العقل ،نفس العقل الذي
يقوـ بتنظيـ اإلنتاج وتوزيعو في العالـ الرأسمالي .ولما كاف ىذا اإلستعباد قائـ عمى
(٘ )1شتشخ ِاسوٍٛص ،اإلٔغاْ ر ٚاٌثؼذ اٌٛاحذِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.12-11
( )2ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص .43
(٘ )3شتشخ ِاسوٍٛص ،اإلٔغاْ ر ٚاٌثؼذ اٌٛاحذِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.43-42
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العقل ،ومرتبطاً باإلزدىار اإلقتصادي الذي تتمتع بو المجتمعات الصناعية المتقدمة،

فقد غدا إسعباداً مقبوالً ،إستعباداً يحرص عميو ،ويدافع عنو ،ضحاياه أنفسيـ؛ ذلؾ ألف
ىؤالء الضحايا ىـ الذيف يستيمكوف منتجات المجتمع الصناعي ومف ثـ فإنيـ ىـ الذيف
يحافظوف عميو ،ويعمموف عمى ضماف إستم ارره(.)7

مف ىنا تكمف قوة المجتمع ذي البعد الواحد حيث الطابع العقبلني لمبلعقبلنيتو.
ِ
مستغمة عمى سبيل المثاؿ ىو أحد المظاىر األساسية
فإنقساـ المجتمع إلى طبقات
لمبلعقبلنية ،كما ويمكف مبلحظة إف ىذا المجتمع كيف يموه انقسامو الطبقي الواقعي
بظاىر التبلحـ الطبقي :فالعامل ورب العمل يشاىداف نفس البرنامج التمفزيوني،

والسكرتيرة ترتدي مبلبس ال تقل أناقة عف مبلبس إبنة مستخدميا ،والزنجي الذي ال
يتمتع بحقوقو المدنية يمتمؾ سيارة كاديبلؾ فارىة .ولكف ىذه المظاىر ال تعني أف

الطبقات قد زالت ،بل تدؿ في الحقيقة عمى مدى مساىمة الطبقات السائدة في تحديد

الحاجات التي تضمف استمرار السيادة ليا(.)9

ولكف المجتمع الصناعي المتقدـ لـ يزيف حاجات اإلنساف المادية فحسب ،بل زيف

أيضاً حاجاتو الفكرية  ،فكره بالذات .والفكر أصبلً عدو لدود لمجتمع السيطرة ،ألنو
يمثل قوة العقل النقدية ،السالبة التي تتحرؾ دوماً بإتجاه ما يجب أف يكوف ال بإتجاه ما
ىو كائف .وىذه القوة ىي في خاتمة المطاؼ قوة أيديولوجية .والحاؿ اف المجتمع ذو
البعد الواحد قد أحاط األيديولوجيا باإلزدراء والتحقير بإسـ عقبلنيتو التكنولوجية ،بل
امتصيا وأبطل مفعوليا .وىذا ال يعني بالطبع أنو لـ تعد ىناؾ أيديولوجيا .بل عمى

العكس أف الثقافة الصناعية المتقدمة أصبحت ىي نفسيا األيديولوجيا ،بل أكثر مف

الثقافة التي سبقتيا(.)9

بناءاً عمى ما تقدـ و بشكل عاـ تبمور تفكير ماركوز نقده لممجتمع الحديث نقداً

حضارياً وآيديولوجياً .ويمكف وصف فمسفتو بأنيا ذات نزعة تشاؤمية وذلؾ إلغتراب
( )1فإاد صوشٌا٘ ،شتشخ ِاسوٍٛصِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.30
(٘ )2شتشخ ِاسوٍٛص ،اإلٔغاْ ر ٚاٌثؼذ اٌٛاحذِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.12
( )3اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.41
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اإلنساف في المجتمع الغربي الحديث الذي وقعت ضحية ىيمنة العقمية التقنية .ويرى أف

المجتمع الصناعي المتقدـ ىو برمتو مجتمع العقبلني ،حتى واف بدا عقبلنياً ،كما
ويصف ىذا المجتمع بأنو مجتمع احادي البعد ،مجتمع يحيمؾ بإستمرار إلى ذاتو

ويجردؾ كل محاولة لمناوأتو ومعارضتو .إذ قامت بالقضاء عمى مختمف أشكاؿ التفكير
النقدي الذي قد يكشف حقيقة األساليب التي يعمل وفقاً ليا النظاـ ككل .وذلؾ مف

خبلؿ خمق حاجات وىمية ووعياً زائفاً موجيا نحو إستيبلؾ السمع ،ليحبس اإلنساف ذو
البعد الواحد ،وىو ذاؾ اإلنساف الذي استغنى عف الحرية بوىـ الحرية ،في المجتمع

إحادي البعد .ومع أف كل مظاىر اإلشباع التي يقدميا المجتمع الصناعي الحديث
لئلنساف ىي في الحقيقة مزيفة وىي ليست حقيقية ،حتى أنو لـ يتوقف ذلؾ عند تزييف

الحاجات المادية لئلنساف فقط ،بل تعدت ذلؾ إلى الحاجات الفكرية أيضاً ،مع ذلؾ أنو
يحافظ عمى رضاىـ مف خبلؿ اإلشباع المصطنع الذي تخمقو الثقافة اإلستيبلكية .ىنا

تكمف قوة المجتمع ذي البعد الواحد حيث الطابع العقبلني لمبلعقبلنيتو.

ثالثاً /اإلتجاه النفسي-التحميمي ألريؾ فروـ :يستميـ أريؾ فروـ ،كل مف فرويد و

ماركس ضمف نظريتو النقدية ،مف خبلؿ رؤية وتأويل أنثروبولوجي ،إلحتواء التناقضات
الجوىرية بيف األثنيف ،ومف ثـ بناء منيجية فمسفية إنسانية تسيـ في معرفة العالـ

اإلجتماعي-النفسي ،وىو مأراده فروـ مف عمـ النفس اإلجتماعي التحميمي( .)7مف ىنا

اعتقد فروـ أف عمـ النفس المقبوؿ إلى حد بعيد كاف قد تطور عمى يد فرويد ،حيث

كاف التحميل النفسي عمماً مادياً وتأريخياً واجتماعياً .وكانت نظرية الدوافع منسجمة مع
الماركسية ،إذ يرى بأف ماركس قدـ تحميبلً خصباً عف الدوافع ويمخص في مفيوـ
التمييز بيف نوعيف مف الدوافع ،وىي الدوافع "الدائمة" أو الثابتة و بيف الدوافع "النسبية".

فالدوافع الثابتة موجودة في مختمف الظروؼ وال يمكف أف تتغير باألوضاع اإلجتماعية
إال مف حيث شكميا و إتجاىيا .بينما ال تستمد الدوافع النسبية أصميا إال خبلؿ نموذج

( )1لاعُ جّؼح ،أسٌه فشٔ -َٚح ٛػٍُ ٔفظ ئجرّاػً ،فً ِٛعٛػح األتحاز اٌفٍغفٍح-اٌفٍغفح اٌغشتٍح
اٌّؼاطشج -طٕاػح اٌؼمً اٌغشتً ِٓ ِشوضٌح اٌحذاشح ئٌى اٌرشفٍش اٌّضدٚض ،اٌجضء اٌصأً ،ذحشٌش
د.ػٍى ػثٛد اٌّحّذاٚي ،داس األِاْ ،اٌشتاط ،،2013،ص.121
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معيف مف التنظيـ اإلجتماعي .فمثبلً يصنف (الجنس والجوع) ضمف الدوافع الثابتة،
بينما البخل_عمى سبيل المثاؿ_ تدخل ضمف الدوافع النسبية .وىذا التمييز يرتبط

بالتمييز بيف الطبيعة اإلنسانية عموماً وبيف تعبيراتيا النوعية(.)7
وقد قاـ فروـ بدراسة الطبيعة البشرية واإلغتراب اإلجتماعي وأخذ يبمور اتجاىاً خاصاً
في التحميل النفسي ويضع مقدمات نظرية في "نسق األخبلؽ" في إطارىا اإلنساني.

وبذلؾ وجو إنتقاداتو لمفرويدييف الذيف مازالوا يستخدموف طرقاً بيروقراطية قديمة في
التحميل النفسي والسايكولوجيا الطبيعة .ومف أجل ذلؾ حاوؿ دمج التحميل النفسي

بالنظرية الماركسية مع أنيا لـ تكف مستثنياً مف نقده ،ففيما يتعمق بالماركسية فإنو يرى

أنيا كانت عمى خطأ في عدـ أخذ أىمية العامل السيكولوجي لغريزة التممؾ بنظر

اإلعتبار .كما وانتقد تصورات عمماء النفس حوؿ "روح الجماىير" وأكد عمى ضرورة

ربط اإلنساف بأوضاعو اإلجتماعية .فوجد أنو مف الضروري دراسة الماركسية وفيميا
وتحديد أسسيا ومف ثـ تطويرىا إنطبلقاً مف مفيومي الطبيعة اإلنسانية والحرية(.)9

ففيما يتعمق بالحرية فيو يسعى إلى تحميل العوامل الدينامية في طابع نسيج اإلنساف

الحديث التي يجعل منو يرغب في الكف عف الحرية في الدوؿ الفاشية والدكتاتورية

والتي يسود عمى نحو متسع بيف الشعب ،ويحاوؿ أف يحمل نفسية األنظمة واألفراد

المستبدة .ولكف الغريب في األمر أنو في تحميمو قدـ أمثمتو في األنظمة األوربية
واألمريكية الديموقراطية ،ويقوؿ في ذلؾ " يتمركز التأريخ األوروبي واألمريكي الحديث

حوؿ بذؿ الجيد إلحراز الحرية  ..وقد دارت معارؾ الحرية ،قاـ بيا المضطيدوف،

أولئؾ الذيف أرادوا الحريات الجديدة ضد أولئؾ الذيف يمتمكوف إمتيازات يدافعوف عنيا.
 ...الطبقات التي كانت تقاتل ضد اإلضطياد في مرحمة مف المراحل نراىا مع المعركة

الطويمة والمستمرة مف أجل الحرية تتآزر مع أعداء الحرية عندما يكتب ليا النصر

وتكوف ىناؾ امتيازات جديدة تقتضي الدفاع عنيا  ...ولكف لـ تكف تنقضي سوى سنيف

( )1أسٌه فش ،َٚأصِح اٌرحًٍٍ إٌفغً ،ذشجّح د.طالي ػرشٌغً ،اٌّإعغح اٌجاِؼٍح ٌٍذساعاخ
ٚإٌشش ،تٍشٚخ ،1322 ،ص.60
( ) 2حثٍة ت٘ٛشٚص ،إٌظشٌح إٌمذٌح ِٚف َٛٙإٌض فً إٌمذ األٌّأً اٌحذٌسِ ،جٍح ِشوض دساعاخ
اٌىٛفح ،جاِؼح اٌىٛفحِ ،شوض دساعاخ اٌىٛفح ،اٌىٛفح ،اٌّجٍذ  ،1اٌؼذد ،2014 ،33ص.44
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قميمة وظيرت أنظمة جديدة تتنكر لكل شيء يؤمف الناس بأنيـ قد كسبوه خبلؿ قروف
الصراع وذلؾ ألف جوىر ىذه األنظمة الجديدة التي تتولى قيادة الحياة اإلجتماية
والشخصية الكمية لئلنساف ىو خضوع الكل فيما عدا حفنة مف الناس تتمتع بسمطة ال

يتحكموف فييا(.)7

كما ويؤكد فروـ عمى أف عمـ النفس الفرويدي والمادية الماركسية يتفقاف في النظر

إلى الوعي ليس بوصفو المحرؾ األساسي لمتأريخ ،بل بوصفو انعكاس "قوى أخرى،

مختفية" ،وبالنسبة لماركس كانت ىذه القوى تتمثل عمى وجو التحديد في غرائز اإلنساف

وحاجاتو وطاقاتو اإلنتاجية؛ وقد أصبحت "مختفية" ألف ىذه القوى اإلنسانية قد ارتدت،

داخل نطاؽ المجتمع الطبقي ،مظي اًر مشيأً ،ومغترباً ،وقد انقمبت قوى اإلنساف المبدعة

الخاصة بو إلى قوة غريبة سيطرت عميو ،ويحاوؿ فروـ أف يكشف األثر النفسي ليذا
اإلغتراب ،والعامل األساسي ىو خصوصية الدافع الجنسي ،وفي حيف أف الجوع ليس

قاببلً لمتعديل بحيث يكوف قاببلً لئلشباع بأي شيء ماعدى الطعاـ ،فإف الدافع الجنسي
قابل لمتعديل األقصى ،إذ يمكف تأجيمو ،كبتو ،إعبلؤه(التسامي بو) ،تحوليو .أي ال

يمكف إشباع جوع اإلنساف إال بالطعاـ  ،أما رغبتو في أف يكوف محبوباً فمف الممكف

إشباعيا ،عمى أي حاؿ ،عف طريق التخيبلت حوؿ إلو طيب محب(.)9

مف خبلؿ ما تقدـ نصل إلى أف أريؾ فروـ حاوؿ مف خبلؿ دراستو لمطبيعة البشرية

واإلغتراب اإلجتماعي ،أف يبمور اتجاىاً خاصاً في التحميل النفسي ويضع مقدمات
نظرية في "نسق األخبلؽ" في إطارىا اإلنساني ،ليقوـ مف خبلليا بدراسة األحواؿ

المرضية لممجتمع .وقد أجزـ بأف لمظواىر النفسية أبعاد سوسيولوجية واقتصادية
وأنثروبولوجية وفيزيولوجية وبيولوجية وسياسية ،إضاف ًة إلى بعض الصبلت األخرى .مف
جانب آخر حاوؿ أف يحمل نفسية األنظمة واألفراد المستبدة ،مف خبلؿ سؤاؿ واحد،
ماذا تعني الحرية بالنسبة لئلنساف الحديث؟ ليجعل منيا منطمقاً

لتحميل العوامل

( )1أسٌه فش  ،َٚاٌخٛف ِٓ اٌحشٌح ،ذشجّح ِجا٘ذ ػثذإٌّؼُ ِجا٘ذ ،اٌّإعغح اٌؼشتٍح ٌٍذساعاخ
ٚإٌشش ،تٍشٚخ ،1312 ،ص.12-11
( )2فًٍ عٍٍرشِ ،ذسعح فشأىفٛسخٔ-شأذٙا ِٚغضا٘اٚ -جٙح ٔظش ِاسوغٍح ،اٌّجٍظ األػٍى ٌٍصمافح،
اٌما٘شج ،ط ،2004 ،2ص.151
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الدينامية لدى اإلنساف الحديث التي يجعل منو يرغب في الكف عف الحرية في األنظمة

المستبدة .مف ىنا يتفق مع عمـ النفس الفرويدي والمادية الماركسية في إعتبار أف

الوعي ليس المحرؾ األساسي لمتأريخ ،بل نتيجة النعكاسات قوى أخرى ،مختفية .مف
ىنا ومع أف نظريتو النقدية تبمورت إجراء نوع مف اإلندماج بيف الماركسية المادية

واإلتجاه الفرويدي ،إال أف أي مف اإلتجاىيف لـ ينجو مف النقد الفرومي ،الذي إنطمق

مف أف تحميبلت ماركس و فرويد إنطمق مف الواقع اإلجتماعي و بيئة ،وأنو ليس مف
المفروض أف تنطبق عمى جميع المجتمعات وعامة البشر ،فضبل عف نقده لجوانب

ومفاىيـ أخرى لكل مف ماركس وفرويد.

المطمب الثاني

قراءات في الفكر النقدي عند ىابرماس و ىونيث
اتماماً لما جاء في المطمب األوؿ ليذا المبحث ،ولموقوؼ عمى أبرز ممثمي الجيميف

الثاني والثالث لمنظرية النقدية الجدلية ،نقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف ،إذ نخصص

الفرع األوؿ ليابرماس كأبرز ممثمي الجيل الثاني .أما الفرع الثاني فنخصصيا ألكسل
ىونيث الذي يمثل الجيل الثالث مف مفكري النظرية النقدية.

الفرع األوؿ /ىابرماس و العقالنية النقدية التواصمية :يمثل ىابرماس الجيل الثاني مف
فبلسفة مدرسة فرانكفورت النقدية .وىو الجيل الذي قاد النظرية النقدية نحو مرحمة

متقدمة مف الشموؿ واإلتساع ،وجعميا أكثر انفتاحاً عمى العموـ األخرى وأكثر تداخبلً
مع إنجازاتيا النظرية والمنيجية( .)7كما و يعد مف ابرز المعبريف عف اإلتجاه العقبلني
ونقد الطابع التقني الوضعي القمعي لمعقل في الممارسات الرأسمالية واإلشتراكية .حيث

تأثر كثي اًر بالعديد مف المذاىب واإلتجاىات الفمسفية ،فإلى جانب الكانطية والييغمية

والفكر الماركسي ،اإلتجاىات الفمسفية األلمانية السائدة في القرنيف الثامف عشر والتاسع
عشر ،تأثر كثي اًر بفمسفة ىايدغر وفبلسفة األلماف المعاصريف وخاصة رواد مدرسة

( )1ػالء طا٘شِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.21
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فرانكفورت الذيف جمعوا بيف الفمسفة والسوسيولوجيا والمنظور السياسي في دراسة

الواقع(.)7

كما وينتمي ىابرماس إلى الماركسية الجديدة لذلؾ عمل مع سائر فبلسفة النظرية

النقدية عمى إستئناؼ مشروع ماركس في نقد المجتمع ،وقد فيـ الماركسية عمى أنيا
نظرية نقدية كبرى ،بشرط أف تكوف أيضاً جدلية .مف ىنا وعمى الرغـ مف قربو مف
الماركسية فإنو يختمف مع ماركس في مواضيع اساسية ،فيو يرفض النظرية الماركسية
في القيمة ،كما و رفض النزعة الوضعية في كتابات ماركس المتأخرة .مف جانب آخر

يرى أف ماركس قد أخطأ في إعطائو لئلنتاج المادي المركز األوؿ في تعريفو لئلنساف
في رؤيتو التأريخية بإعتباره تطو اًر لؤلشكاؿ و األنماط اإلجتماعية .كما وعمد إلى
تحويل أعماؿ ماركس المبكرة إلى نقطة انطبلؽ أكثر فعالية لنقد داخمي ذاتي متيف
لممجتمع الرأسمالي وذلؾ بتأكيده عمى جانبو التأويمي .وتماشياً مع التقميد المثالي
األلماني ،يستعمل ىابرماس ماركس لتطوير استراتيجيتو لمنقد قد تكوف كما يراىا ىو،
تحررية(إعتناقية) مف حيث األساس(.)9

وفي خضـ قراءاتو لفمسفة مفكري النظرية النقدية ،وعمى خبلؼ الوصف والتفسير

التشاؤمي لمعقل الذي قدمو ىوركيايمر و أدورنو في (جدؿ التنوير) يسعى ىابرماس

إلى قمب مجرى األمور ضد مثل ىذا التطور السمبي ويعمل عمى "إكماؿ مشروع

الحداثة" الذي كاف قد إبتدأ في عصر التنوير .لذلؾ يستمزـ ىذا اليدؼ نقداً لوجية نظر
األداتية المحضة لمعمـ السائدة في النظرية الرأسمالية لفترة ما بعد الحرب( .)9مف ىنا

فيو يرى أف الموضوع األساسي لمفمسفة ىو "العقل" ،الف الفمسفة ،منذ بدايتيا ،تحاوؿ
أف تفسر العالـ في شموليتو ،وتعدد الظواىر في وحدتيا .ومف أجل ذلؾ فيي تستعيف
بالمبادئ التي يتعيف إكتشافيا في العقل نفسو .عمى ىذا األساس فإذا كاف ىناؾ شيء
( )1أت ٛإٌٛس حّذي أت ٛإٌٛسحغٌٓٛ ،سغاْ ٘اتشِاط-األخالق ٚاٌرٛاطً ،اٌّشجغ عثك روشٖ،
ص.62
( )2سائذ ػثٍظ ِطٍةِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص .121-113
( )3جٌٍ ْٛشرٗ ،خّغِ ْٛفىشاً أعاعٍا ً ِؼاطشا ً ِٓ اٌثٌٍٕٛح ئٌى ِاتؼذ اٌحذاشح ،ذشجّح د.فاذٓ
اٌثغرأً ،إٌّظّح اٌؼشتٍح ٌٍرشجّح ،تٍشٚخ ،ص.312
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تشترؾ فيو المذاىب الفمسفية ،فيو التفكير في الكائف أو في وحدة العالـ مف خبلؿ

تفسير لمتجارب التي يقوـ بيا العقل(.)7

وفي سياؽ بحثو عف مقومات تصوره لمحداثة درس وحمل ىابرماس أكثر النصوص

الفمسفية التي أدمجت في صيرورتيا أسئمة الحداثة .والحظ مف خبلليا أف الحداثة تمتمؾ

عبلقة جدلية مع الماضي ،أو الفكر الكبلسيكي ،وىي فاعمية مستمرة ،تنتقد وتتقاطع مع
الماضي والتقميد بإستمرار ،ومنتجة في المحظة نفسيا لصيرورة التقدـ" ،وىذا اإلنقبلب
ىو الحداثة بعينيا"( )9عمى حد قوؿ ىابرماس .عميو فإنو يصف الحداثة بأنيا الوعي
بالمرحمة التأريخية التي تقيـ عبلقة مع الماضي ،مف أجل أف نفيـ ذاتيا بإعتبارىا نوع

مف اإلنتقاؿ أو العبور مف الماضي إلى الحاضر( .)9عميو فػأف لفظة "حديث" تجر

وراءىا تأريخاً طويبلً ،وأف إستعماليا لممرة األولى تعود إلى أواخر القرف الخامس
الميبلدي لفصل الحاضر المسيحي عف الماضي الروماني الوثني .وعمى الرغـ مف
المضاميف المختمفة التي اتخذتيا لفظة "حديث" إال أنيا تعبر عف وعي الخاص بحقبة
تضع نفسيا في عبلقة مع ماضي العصور القديمة ،لتدرؾ ذاتيا كنتيجة انتقاؿ مف

القديـ إلى الحديث .مع ذلؾ ىناؾ مف يحصر "الحداثة" بعصر النيضة ،لكف ىذا

الحصر ال يدخل في إعتبار أف بعض الناس كانوا يعتبروف أنفسيـ محدثيف في زمف

شارلماف أو في القرف الثاني عشر .وبمعنى آخر أف لفظة "حديث" تظير وتعاود الظير

في الفترات التي كاف يبرز في أوروبا الوعي بمرحمة تتكوف انطبلقاً مف إعادة تعريف
لمعبلقة مع القدماء( .)4ويحاوؿ ىابرماس إعادة الثقة بمشروع الحداثة التنويري ،بوصفو
مشروعاً لـ يكتمل بعد ،وذلؾ بالكشف عف المسكوت عنو في العالـ المعاصر والذي

( )1دمحم ٔٛساٌذٌٓ أفاٌحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.53
(ٌٛ )2سغٓ ٘اتشِاط ،اٌحذاشح ٚخطاتٙا اٌغٍاعً ،ذشجّح جٛسض ذاِش ،داس إٌٙاس ٌٍٕشش ،تٍشٚخ،
 ،2002ص.11
( )3ػٍى ػثٛد اٌ ُّحّذاٚي ،اإلشىاٌٍح اٌغٍاعٍح ٌٍحذاشح ِٓ فٍغفح اٌزاخ ئٌى فٍغفح اٌرٛاطً ،وٍّح
ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ ،ذٔٛظ ،2015 ،ص.121
(ٌٛ )4سغٓ ٘اتشِاط ،اٌحذاشح ٚخطاتٙا اٌغٍاعًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.16
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يعتبر الوريث الشرعي لعصر األنوار والكامف في العقبلنية التواصمية القائمة عمى

سمطة الخطاب البرىاني(.)7

فمف خبلؿ تمؾ الكممة "الحداثة :مشروع غير مكتمل"( )9أحدث ىابرماس جمبة في

الميداف الفكري ،فالعنواف الذي اختاره ىابرماس يطرح نقتطيف ضمناً :ففي األولى

يصفت الحداثة بأنيا "مشروع" وليس حقبة تأريخية ،كما ويراىا بأنيا حركة ثقافية نشأة

استجابة لمشكبلت محددة بعينيا سببيا كانت عمميات التحديث .والمشكمة الرئيسية
تكمف في إيجاد طريقة مناسبة إلعادة ربط المعرفة المتخصصة ،التي أفرزتيا عممية

التنوير ،لمييمنة عمى إمكاناتيا لؤلبد بربطيا مرة أخرى بالعالـ المعاش والمصمحة

المشتركة .ىذا مف جانب ،ومف جاب آخر أف ىذا المشروع لـ يكتمل بعد ،ألف

المواضيع واإلشكاليات التي عممت عمييا لـ تُحل بعد؛ كما وأكد عمى أف أية خطوة
بإتجاه تعطيل أو عكس إتجاه عممية التحديث الجارية تكوف عقيمة وغير مجدية ،وشدد
عمى أف البدائل المعروضة واألفكار المطروحة كبديل لمحداثة والتحديث ىي األسوء،

خصوصاً تمؾ البدائػػل التي تعمل عمى معاداة الحداثة ،فما ىي تمؾ البدائل سوى أدواة
لتجميل انتكاسة في نوعية وأشكاؿ الحياة ما قبل الحداثة .اضافة إلى البديل السيء

اآلخر ىو ما بعد الحداثوية( .)9مف ىذا المنطمق إختمف مع فبلسفة ما بعد-الحداثة

معتب اًر أنيـ يمثموف تيا اًر مناىضاً لمحداثة ،وحينما ينعت فبلسفة مابعد الحداثة بيذا

الوصف ،فإف ىابرماس ال يبتعد ،بشكل نيائي عف بعض مبلمح ما بعد الحداثة(.)4

أما فيما يتعمق بإىتمامو بالديمقراطية الغربية ونقده ليا ،فعمى خبلؼ التصور الثابت

لمديمقراطية الكبلسيكية يرى ىابرماس بأف الق اررات الجماعية داخميا ما ىي إال إنتاج
لركاـ مف الق اررات يتخذىا كل فرد لحسابو .فالفمسفة التداولية تقترح تصو اًر يأخذ بحق
( )1حغٓ ِظذقٌٛ ،غٓ ٘اتشِاط ِٚذسعح فشأىفٛسخ-إٌظشٌح إٌمذٌح اٌرٛاطٍٍح ،اٌّشوض اٌصمافً
اٌؼشتً ،داساٌثٍضاء-اٌّغشب ،2005 ،ص.113
2
) (Jurgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, translated by
Frederick Lawrence,5th ed., Polity Press, Cambridge,1998mp1.
( )3جٍّظ جٛسدْ فٍٍٍٕغٌٛ ،ْٛسغٓ ٘اتشِاطِ-مذِح لظٍشج جذاً ،ذشجّح أحّذ دمحم اٌشٚتً،
ِإعغح ٕ٘ذاٚي ٌٍرؼٍٍُ ٚاٌصمافح ،اٌما٘شج ،2015 ،ص.12
( )4دمحم ٔٛاٌذٌٓ أفاٌــحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.121
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الجماعة أو العشيرة بأف تديف بحياتيا بشعائرىا وقيميا الخاصة ولوكاف ذلؾ يختمف مع
أغمبية القائمة في المجتمع .وىو ما يحدث في دوؿ كبريطانيا وكندا و الواليات المتحدة

األمريكية .أما التصور الجمياني الذي يشدد عمى أف يأخذ األفراد المشاركوف في
الق اررات الجماعية بعيف اإلعتبار جاليتيـ وتقاليدىا ومنظومتيا الرمزية ،فإف ىذه

المسؤلية الجماعية يجب أف تقاس مف طرؼ أي فرد بطرقة ذاتية وعمى ضوء قناعاتو

األخبلقية والشخصية ،لكف ىابرماس يتحفظ عمى ذلؾ تماماً ،ماداـ األحكاـ الفردية
ومقضياتيا تتصالح بصعوبة مع المسممة القاضية بأف الديمقراطية تتأسس عمى توافق

عمومي .فإذا كانت الميبرالية تعمي مف شأف الفرد عمى الجماعة ،فإف ىابرماس يعتبر
الفرد والجماعة مبدأيف أساسييف ،ال يجوز مقابمتيما ضدياً ،ولكف يجب اعتبارىما ثنائية
أصمية في الديمقراطية .ولعمو المنظور الذي يتمكف بو ىابرماس مف تجاوز الفكر

الميبرالي والفكر الماركسي عمى حد سواء(.)7

ويجعل ىابرماس مف السؤاؿ :مالذي يأتي أوالً؟ الحريات الفردية ألعضاء مجتمع
السوؽ الحديث ،أـ حقوؽ المواطنيف الديمقراطية في المشاركة السياسية؟ مدخبلً
لفتح باب النقاش حوؿ الفكر السياسي بميبراليتو و جميوريتو ومف ثـ ما قدـ كفكرة لدولة

الرخاء وبعدىا لتأسيس لدولة الحق والقانوف ،أي الديمقراطية التشاورية .لتصل في
النياية إلى أف كبلً مف النماذج الميبرالية والجميورية ال ترد بشكل كاؼ عمى المشاكل
التي تفكؾ العالـ .فبالنسبة لميبرالييف تقوـ النقطة المرجعية لممطالبات الشرعية عمى مبدأ

الحق الخاص ،ويعمل القانوف الذي تقره الدولة عمى ضماف الحرية الفردية .ولكف ىنا
تبرز إشكالية أف مشروع الديمقراطية يصبح غير قابل لمتطبيق ،والحق في تقرير

المصير مع مثل ىذا القانوف يكوف مكببلً بقيد الفردية ،أو الخصائص الييكمية التي
تضمف الحرية .بناءاً عمى ذلؾ فإف سيادة القانوف في فكرة حقوؽ اإلنساف إلى جانب
فكرة السيادة الشعبية بوصفيا المصدر الثاني لمشرعية ،تمثل فكرة متناقضة في حدود
ارتباطيا بالديمقراطية الدستورية .أما فيما يتعمق بمفيوـ التقميدي لمديمقراطية الجميورية
( )1حغٓ ِظذقِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.261-260
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والفكر الجميوري ،فالشرعية ىي ما ينص عمييا القانوف وىي نقطة مرجعية في وصف
وتحديد اإلرادة السياسية العامة لمجموعة المواطنيف .كما أف القوانيف تعبر عف إرادة

المواطنيف الغير مقدية ،وبغض النظر عف الكيفية التي تعكس روح القوانيف القائمة

لمحياة السياسية المشتركة ،فبل تقدـ ىذه الروح الحد ،بقدر ما يحقق صبلحيتو ،إال مف
خبلؿ عمل المواطنيف لتشكيل اإلرادة العامة .وبذلؾ تفرض السمطة الدستورية قيودىا

عمى سيادة الشعب في مايتعمق بتقرير المصير ،كما تتطمب سيادة القانوف أال تنتيؾ

رغبة تشكيل الديمقراطية حقوؽ اإلنساف ،التي تـ سنيا إيجابياً عمى الحقوؽ

األساسية(.)7

ويؤكد ىابرماس عمى أف تبقى الديمقراطية عمى إتصاؿ مع الواقع ،إذ أرادت أف

تستمر بإلياـ ممارسة المواطنيف السياسية وممارسة رجاؿ السياسة ،القضاة والموظفيف،

ويرى أنو يجب عمى اآلراء العامة المؤثرة التي تكونت بطريقة غير شكمية أف تتحوؿ
إلى سمطة تواصمية ،ومنيا إلى سمطة إدارية ،ىذه ىي الصيغة الجديدة لتقرير المصير

الديمقراطي وىي تنبع كما ىو الحاؿ في التقميد الجميوري لمتوجو إلى الخير العاـ الذي

يتبناه المواطنيف األفاضل ،لكنيا ال تنظـ أيضاً حسب نموذج السوؽ الميبرالي كتجمع
لق اررات يتبناه بعض المستيمكيف( .)9مف ىنا يمكف القوؿ بأف ىابرماس يسعى إلى

التخمي عف العدالة والحقوؽ والمساواة كأفكار ليبرالية والتي ترتبط بالييمنة اإلقتصاد
لصالح نموذج دستوري ،حيث يقوؿ في ذلؾ "أعتقد أف دستو اًر ديمقراطياً يسمح بإرساء

مبادئ حقيقية لمعدالة ،فالصراع حتى ال أقوؿ النزاع ،المتعمق بالمبادئ النوعية لمعدالة

التوزيعية ينبغي أف يكوف محل تحوالت ديمقراطية ال أف يكوف مجرد إسقاطات نظرية
متفصمة حوؿ متغير واحد وىو معرفة السير الحسف لؤلسواؽ مف عدمو"(.)9

( )1ػٍى ػثٛد اٌ ُّحّذاٚي ،اإلشىاٌٍح اٌغٍاعٍح ٌٍحذاشح ِٓ فٍغفح اٌزاخ ئٌى فٍغفح اٌرٛاطًِ ،شجغ
عثك روشٖ ،ص.310-303
( )2لذٚس ٔٛسج ،اٌذٌّمشاطٍح اٌرشاٚسٌح(اٌرشاسوٍح) ػٕذ ٌٛسغٓ ٘اتشِاطِ ،جٍح ذأسٌخ اٌؼٍ ،َٛجاِؼح
صٌاْ ػاشٛس تاٌجٍفح ،اٌجضائش ،اٌّجٍذ  ،3اٌؼذد  ،2016 ،5ص.121
(ٌٛ ) 3سغاْ ٘اتشِاط،ئذٍما إٌّالشح ِ ٚغأٌح اٌحمٍمح ،ذشجّح ػّش ٍِٙثً ،داس اٌؼشتٍح ٌٍؼٍَٛ
ٔاشش ،ْٚتٍشٚخ ،2010 ،ص.42
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مع ذلؾ يستبعد ىابرماس حميف متطرفيف :إختزاؿ الفاعل اإلنساني إلى الفكر العممي
والتقني والى العقل األداتي وفي إتجاه المعاكس الدعوة إلى خصوصيات الفرد أو

الجماعة في موجية ضغوط العقبلنية .وينتقد متتبعاً خطى ىوركيايمر وأدورنو ،سيطرة

الفكر الذي يطمق عميو اإلستراتيجي ،ولكف لديو رعب عميق تجاه الدعوة إلى القوى
الشعبية التي أتت بالنازية في ألمانيا .كما يؤمف بإمكانية إظيار ماىو كوني في

اإلتصاؿ بيف الخبرات الخاصة المشبعة بخصوصية العالـ المعاش ،وبثقافة معينة .كما
و يمكف ربط الكوني بالخاص مف خبلؿ اإلتصاؿ والمناقشة والبرىنة التي تسمح بالعثور
في اآلخر عمى ماىو أصيل وما يرتبط بقيمة أخبلقية أو قاعدة إجتماعية كونية .ىذا

المنحنى في اإلحتراـ واإلستماع إلى اآلخر يبدوا كأساس لمديمقراطية أكثر صبلبة مف
صداـ المصالح التي تقود إلى حموؿ وسط وضمانات قانونية .مف ىنا فيو يؤكد

بإستمرار بأنو ال ديمقراطية دوف اإلستماع لآلخر واعتراؼ بو(.)7

مف ىنا ُيعوؿ ىابرماس عمى الخطاب الجماىيري المكتسي بوشاح العقبلنية-الفمسفة،
لغرض تشكيل إرادة سياسية ،مواطنية ،قادرة عمى تحقيق أىداؼ النظاـ الديمقراطي

بصورة تعيد فعاليتو ،وتتجاوز المآخذ بحقو ،وذلؾ ىو مشروع الحداثة اليابرماسية.

فالحداثة عنده تطاؿ بإعاد إكتشاؼ السياسة إعتماداً عمى المواطنية الدستورية القائمة
عمى نظاـ ديمقراطي ،وبواسطة المجاؿ العاـ ليابرماس ،وبعد تجاوز مسوغات الشرعنة
في اإلعتماد عمى اإللو ،أو الطبيعة أو العقل المجرد أو البعد الميتافيزيقي ،ففي عصرنا

التعددي ،ال يمكننا السماح ألية نسخة واحدة محددة مف هللا ،أو الطبيعة أو العقل أف

تسود عمى حساب أخرى ألننا نستطيع إعادة إختراع عوالمنا المعاشة وعبلقتيا باألنساؽ
السياسية بعبلقات منحصرة بالعالـ الطبيعي أو الميتافيزيقي ،فالعوالـ المعاشو بكل

تنوعيا ،تمثل في الوقت نفسو المادة الخاـ ألعظـ تحديات السياسة النظرية والفمسفة

السياسية .عميو فإف الخطاب الديمقراطي تحت تيديد مستمر وىو بحاجة إلى يقظة

الحارس الشعبي وتدخمو مف جية ،ومف جية أخرى إلى العقبلنية التي

تمثميا

( )1أالْ ذٛسٌٓٔ ،مذ اٌحذاشح ،ذشجّح أٔٛس ِغٍس ،اٌّجٍظ األػٍى ٌٍصمافح ،اٌما٘شج ،1331 ،ص-430
.431
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الفمسفة( .)7مف ىذا المنطمق يجزـ ىابرماس "بإف الفمسفة والديمقراطية اليشتركاف
فحسب في أصميما المشترؾ ،ولكف وجودىما ذاتو مشترؾ،بمعنى أف وجود كل منيما

مرتبط حتماً بوجود اآلخر"(.)9

تأسيساً عمى ذلؾ يقدـ ىابرماس نموذجاً جديداً لمديمقراطية كبديل لمديمقراطية الغربية

مبني عمى أساس الحوار والتشاور بيف الفاعميف داخل مجتمع معيف مف أجل الوصوؿ

إلى أفضل حجة لحل المشاكل القائمة ،وتكوف صيغة معينة مؤسسة عمى اآلراء
المشتركة بيف األطراؼ ،وسماىا "بالديمقراطية التشاورية" ،الذي يقوـ عمى الربط بيف
الفرد

والجماعة،

وال

يؤسس

الديمقراطية

عمى

أسبقية

الفرد(الميبرالي)

أو

الجماعة(الجميوري) ،بل يؤدي فيو مبدأ الذاتي والجماعة عمى حد سواء دو اًر كبي ًار
ومركزياً .فتكوف المرجعية مزدوجة بيف الفرد بوصفو إستقبللية خاصة والجماعة بوصفيا

إست قبللية عامة .فبل يوجد أسبقية الفرد عمى الجماعة وال أسبقية الجماعة عمى الفرد.
كما يمعب المجتمع المدني (بوصفو مجتمعاً السياسياً) دو اًر ميماً ومحورياً في
الديمقراطية التشاورية في مشاركة الحوار مع المجتمع السياسي(.)9

عميو يتخمى ىابرماس عف تمؾ النماذج مف الديمقراطية الغربية وضرورة التحوؿ

إلى أنموذج الديمقراطية التشاورية ،التي يعوؿ عمييا مف أجل حل أزمات النظاـ
الرأسمالي-الميبرالي .عميو فيو يرد تأسيس ديمقراطية عمى أساس جماعة مثالية
لمتواصل خالية مف أية ىيمنة أو سيطرة ما عدى غمبة أفضل حجة .كما أف مفيوـ

التشاور يعد مفيوماً مركزياً نموذجو لمديمقراطية المؤسسة عمى المناقشة ،حيث أف في
التشاور يعطى لآلخريف الحق في الكبلـ ،والنقد ،ورفع ادعاءات الصبلحية وتقديـ

اقتراحات جديدة بخصوص قضايا المطروحة لمنقاش في الفضاء العمومي ،وفي ظل

ىذه السيرورة الخطابية المؤسسة عمى المناقشة يتشكل الرأي العاـ واإلرادة السياسية
لممواطنيف في المجتمع الديمقراطي .ألف اليدؼ األسمى لمديمقراطية التشاورية ليس ىو

( )1ػٍى ػثٛد اٌ ُّحّذاٚيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.301
(ٌٛ )2سغٓ ٘اتشِاط ،ئذٍما إٌّالشح ِ ٚغأٌح اٌحمٍمحِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.66
( )3ئاسٌاْ سشٍذ ششٌف ،اٌّشجغ عثك روشٖ ،ص.62-53
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الػػدفاع عف المصالح الشخصية ألعضاء الجماعة_كما ىو الحاؿ في العقد اإلجتماعي
عند روسو_ بل الدفاع عف المصالح العامة ،التي فييا كل فرد فييا مطالب بالدفاع
عنيا مف وجية نظره الخاصة وذلؾ إلقناع المواطنيف برأيو ،وذلؾ باإلعتماد عمى وسيمة

المناقشة والمحاججة(.)7

ىنا يتضح ربط ىابرماس بيف الديمقراطية والفعل التواصل وأخبلقيات المناقشة ،مما

يعطي تمي اًز لنظرتو في الفمسفة السياسية ،في محاولة لتحقيق التواصل والحوار وتوضيح

اآلراء واعطاء اإلقتراحات ،والتشارؾ في الكبلـ والفعل ،في ظل الصيرورة الخطابية
المؤسسة عمى المناقشة العقبلنية يتشكل الرأي العاـ واإلرادة السياسية العامة لممواطنيف

في المجتمع الديمقراطي الذي يمعب فيو التشاور دو اًر رئيسياً(.)9

مف مجمل ما تقدـ يمكف القوؿ أف ىابرماس يعد مف أبرز المفكريف األلماف

المعاصريف ،وأشير فبلسفة الجيل الثاني مف أعبلـ النظرية النقدية الجدلية ،كما ويمكف
إعتباره مف ابرز المعبريف عف اإلتجاه العقبلني ونقد الطابع التقني الوضعي القمعي

لمعقل في الممارسات الرأسمالية واإلشتراكية .فيو ينتمي إلى التيار الفكري لمنظرية
النقدية التي يتميز بدفاعيا عف الفرد ضد كل سمطة ،والدفاع عف العقل ضد كل

مظاىر البلعقبلنية .كما ويمكف وصف فمسفتو بأنيا ذات طابع نقدي تنويري فمسفي
الجامع بيف فمسفة المغة والتواصل .

مف ىنا قاـ بتشييد طريقاً جديداً إلكتشاؼ مسار العقبلنية في آفاقيا النظرية والغاء

مركزية الفيـ الذاتي لمعالـ ،عف طريق إقامة نموذج مطمق تقاس عميو النماذج غير

المعترؼ بيا خارج المشروع الثقافي الغربي .وذلؾ بإبقاء الطريق مفتوحاً أماـ ما يسميو
العقل التواصمي بيف األفراد والجماعات .فضبلً عف ذلؾ فيو مف أبرز الذيف يدركوف
قدرة النقد الذاتي لمماركسية ،فمع أنو كاف ينتمي إلى الماركسية ،إال أنو أختمف معيا في

( )1ػٍى ػثٛد اٌ ُّحّذاٚيِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.321
( )2لذٚس ٔٛسج ،اٌذٌّمشاطٍح اٌرشاٚسٌح(اٌرشاسوٍح) ػٕذ ٌٛسغاْ ٘اتشِاطِ ،جٍح ذأسٌخ اٌؼٍ ،َٛجاِؼح
صٌاْ ػاشٛس تاٌجٍفح ،اٌجضائش ،اٌّجٍذ  ،3اٌؼذد  ،2016 ،5ص.122
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الكثير مف المواضيع األساسية ،فيو يرفض النظرية الماركسية في القيمة ،كما و رفض

النزعة الوضعية في كتابات ماركس المتأخرة.

خبلفاً لموصف والتفسير التشاؤمي لمعقل جاءت أطروحتو بمثابة محاولة إلستعادة
الخطاب التنويري بصورة أكثر تفاؤالً بدالً مف النقد المابعد الحداثوي الذي حولو إلى
عقل تدميري تارة و أسطوري تارة أخرى .مما وصل بو تفاؤلو بتقديـ معالجات مقبولة
وحموؿ ممكنة لمشاكل مثل األداتية و التشيؤ وغيره مف المشاكل المستعصية .مف ىنا

عمل عمى إعادة الثقة بمشروع الحداثة التنويري ،بوصفو مشروعاً لـ يكتمل بعد ،وبأنيا
الوعي بالمرحمة التأريخية التي تقيـ عبلقة مع الماضي ،مف أجل أف نفيـ ذاتيا
بإعتبارىا نوع مف اإلنتقاؿ أو العبور مف الماضي إلى الحاضر .عميو فػأف لفظة

"حديث" تجر وراءىا تأريخاً طويبلً .عميو فيو كاف ييدؼ إلى "إكماؿ مشروع الحداثة"
الذي كاف قد إبتدأ في عصر التنوير .فضبلً عف ذلؾ رفض إعتبار الحداثة حقبة

تأريخية ،بل وصفيا بأنيا "مشروع" وأف ىذا المشروع ناقص لـ يكتمل بعد ،ألف

اإلشكاليات التي عممت عمييا لـ تُحل بعد .مف ىذا المنطمق إختمف مع فبلسفة ما
بعد-الحداثة معتب اًر أنيـ يمثموف تيا اًر مناىضاً لمحداثة.
مف جانب آخر ينطمق ىابرماس مف تحميمو ألزمة العالـ المعاصر عبر مفيومي
"العالـ المعيشي" و "عالـ األنساؽ" ،لتصل في النياية إلى أف كبلً مف النماذج الميبرالية
والجميورية ال ترد بشكل كاؼ عمى المشاكل التي تفكؾ العالـ .ويحاوؿ مف خبلؿ
األنموج التواصمي أف يجمع بيف الفاعمية النقاشية وعقمنة النظـ السياسية ،ليستعد فكرة

المجاؿ العاـ السياسي في المجتمع المدني .ويقدـ نموذجاً جديداً لمديمقراطية كبديل
لمديمقراطية الغربية مبني عمى أساس الحوار والتشاور بيف الفاعميف داخل مجتمع معيف

مف أجل الوصوؿ إلى أفضل حجة لحل المشاكل القائمة ،وتكوف صيغة معينة مؤسسة
عمى اآلراء المشتركة بيف األطراؼ ،وىي "الديمقراطية التشاورية" ،الذي يقوـ عمى الربط
بيف الفرد والجماعة .مف ىنا فيو يؤمف بأف الديمقراطية التشاورية ىي النظاـ األصمح

لدولة قانونية تداولية ،الذي يتيح لمخطاب والنقاش والجدؿ كاألرضية الفمسفية والقيمة

المساواتئة لؤلفراد المشاركيف كما يؤفر قابمية الكشف واإلستبعاد ألشكاؿ الييمنة
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البعد المغوي .وقد
والسيطرة لآلخر المشارؾ ،عبر حالة مثالية في السموؾ القائـ عمى ُ
أكد عمى أف تبقى الديمقراطية عمى إتصاؿ مع الواقع ،إذ أرادت أف تستمر بإلياـ
ممارسة المواطنيف السياسية.

الفرع الثاني

أكسل ىونيث وصراع مف أجل اإلعتراؼ

يعد ىونيث مف ابرز مفكري الجيل الثالث لمنظرية النقدية ،كما يعد أيضاً مف كبار

الفبلسفة المعاصريف الذيف ساىموا في تأسيس وصياغة نظرية "اإلعتراؼ" التي تحتل

عنده موقعاً مركزياً في فمسفتو اإلجتماعية ،والتي ييدؼ مف خبلليا إلى بمورة نظرية
نقدية جديدة .مف ىنا قاـ ىونيث بإجراء مراجعة نقدية واسعة ألفكار مفكري النظرية

النقدية ،السيما مفكري الجيل األوؿ ،ثـ الجيل الثاني المتمثل بيابرماس ،بيدؼ تحميميا
وتكممة مكامف النقص التي خمفتيا .إضاف ًة إلى أنو حاوؿ تأسيس نظريتو في اإلعتراؼ
عمى خطى النظرية النقدية نفسيا(.)7

مف ىذا المنطمق قاـ بتطوير مفيوـ اإلعتراؼ إنطبلقاً مف نموذج ىيغل عف "الصراع
مف أجل اإلعتراؼ" الذي يقوـ عمى أسس نظرية إجتماعية وفقاً لمحتوى معياري الذي

المحرؾ لمصراع( .)9فقد عبر ىيغل عف ذلؾ بقولو "كل
يرتكز عمى المفيوـ األخبلقي ُ
طرؼ مف جية ما ىو وعي فإنما يخرج فعبلً عمى ذاتو ،بيد أنو في كونو خارج نفسو

إنما يظل في الحيف ذاتو منحبساً في ذاتو ،فيكوف لذاتو ،ويستقيـ لو خروجو عمى ذاتو.

وما يتضح لو ىو أنو في-الحاؿ وعي آخر كما أنو ليس-الحاؿ وعياً آخر ،مثمما
يتضح لو أف ىذا اآلخر اليكوف لذاتو إال مف جية أنو ىو الذي ينتسخ ككائف لذاتو،

فكل طرؼ ىو لآلخر حد أوسط،
وأنو ال يكوف لذاتو إال في الكوف لذاتو الذي لآلخر؛ ُ

( )1وّاي تٍِٕٛش ،أوغً ٍ٘ٔٛس -لشاءج فً ِششٚػٗ اٌفٍغفً ،فً ِٛعٛػح األتحاز اٌفٍغفٍح-اٌفٍغفح
اٌغشتٍح اٌّؼاطشج -طٕاػح اٌؼمً اٌغشتً ِٓ ِشوضٌح اٌحذاشح ئٌى اٌرشفٍش اٌّضدٚض ،اٌجضء اٌصأً،
ذحشٌش د.ػٍى ػثٛد اٌّحّذاٚي ،داس األِاْ ،اٌشتاط ،2013،ص.1523
2
) (The MIT Press, Cambridge,1995, p1. Axel Honneth, The Struggle for
Recognition- The Moral Grammar of Social Conflicts, Trans. by Joel
Anderson
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بو يتوسط نفسو ،فيقترف بيا ،وكل ىو لنفسو كما لآلخر ماىية كائنة لذاتيا في-الحاؿ،

ال تكوف في الوقت نفسو لذاتيا إال بمعية ذلؾ التوسيط .والطرفاف يعترفاف بنفسييما مف

جية اعترافيما ببعضيما اعترافاً متبادالً"(.)7
مف ىنا ىذا ترجع أىمية ىيغل _حسب رأيو_ إلى كونو مف األوائل الذيف درسوا
العبلقات اإلجتماعية بوصفيا عبلقات بيف ذوات تسعى لتحقيق اإلعتراؼ المتبادؿ مف
خبلؿ ما يسمى بػػ"التذاوت" الذي يميز حياة البشر( .)9مع أف ىذا المنظور الييغمي كاف

عمى الضد مف التقميد الفكري والسياسي الذي سادت الحقل الفكري والسياسي واألخبلقي

 ،وال سيما لدى كل مف مكيافيممي وىوبز وقد قاـ ىذا التقميد عمى فكرة الصراع(.)9

حيث كاف الحياة اإلجتماعية عندىـ مرىونة أساساَ بالصراع مف أجل البقاء ،إذ ميدت
األفكار السياسية التي قدمو ماكيافيمي الطريق أماـ ىذا التصور الذي يقضي بأف
األفراد والمجتمعات السياسية عمى حد سواء في حالة صراع و التنافس مستمر عمى

المصالح .حتى وصمت ىذه المنافسة إلى نيايتيا عند ىوبز لتقدـ مف خبلليا األسس

المنطقية لتبرير المفيوـ التعاقدي لسيادة الدولة(.)4

تأسيساً عمى ذلؾ قاـ ىونيث بإعادة بناء التجربة اإلجتماعية إنطبلقاً مف أشكاؿ

اإلعتراؼ التذاوتي التي يعتبرىا مؤسسة ليوية الفرد ،حتى تحقق الذات وجودىا وتناؿ

اإلعتراؼ مف الغير .لذلؾ حاوؿ ىونيث إعادة إندماج بنيوي ألشكاؿ الصراعات

اإلجتماعية وأنماط التجارب األخبلقية المعاشة ضمف نموذج معياري لئلعتراؼ
المتبادؿ ،ألف ىذه الصراعات ىي في رأيو شكل مف اشكاؿ الصراع مف أجل

اإلعتراؼ( .)1ويسعى الذات إلى تحقيق وجودىا داخل نسيج العبلقات اإلجتماعية وىو
بذلؾ يتفق فيما يخص بضرورة اإلنتقاؿ مف فكرة الذات في العبلقات اإلجتماعية

( )1فشٌذسٌه ٍ٘غً ،فٌٍٍِٕٕٛٛٛجٍا اٌشٚح ،ذشجّح دٔ.اجً اٌؼ ،ًٍٔٛإٌّظّح اٌؼشتٍح ٌٍرشجّح،
تٍشٚخ ،2006 ،ص.210-263
( )2أوغً ٍ٘ٔٛس ،اٌرشٍإ -دساعح فً ٔظشٌح اإلػرشاف ،ذشجّح وّا تٍِٕٛشِ ،إعغح وٕٛص اٌحىّح
ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ ،اٌجضائش ،2012 ،ص.3
( )3أوغً ٍ٘ٔٛس ،اٌرشٍإ -دساعح فً ٔظشٌح اإلػرشافِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.6
)4( Axel Honneth, Op.cit , p7.
( )5وّاي تٍِٕٛش ،أوغً ٍ٘ٔٛس -لشاءج فً ِششٚػٗ اٌفٍغفًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.1532
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والمؤسسات إلى التذاوت الحديثة وبمختمف تمظيرىا كالعمل والتفاعل والتنشئة

اإلجتماعية(.)7

مف ىنا ومع أف ىونيث قد إىتـ بما يسمى بالمنعطف التواصمي اليابرماسي وأشاد

واستطاع مف خبللو تقديـ مقاربة جديدة إلبراز أىمية البعد اإلجتماعي مف جديد ،ومف
ثمة إعادة تأسيس النظرية النقدية الجدلية ،ولكنو تحفظ عمى مسائل كثيرة في ىذه

المقاربة ،لعل أىميا اختزاؿ ىابرماس الحياة اإلجتماعية وأشكاؿ التواصل المختمفة في

البعد المغوي( ،)9و دور الصراع في التطور اإلجتماعي ،ويرى أف مفيوـ النزاع أو
الصراع يمعب دو اًر أساسياً في حركة التطور اإلجتماعي ،وأف اإلعتراؼ ال يمكف أف
يتحقق إال ضمف النزاعات أو الصراعات اإلجتماعية .عميو اليمكف أف يتحقق اإلعتراؼ

المتبادؿ عبر الفعل التواصمي المغوي الذي ينتيي إلى التوافق أو التفاىـ عمى مستوى

اإلجتماعي كما زعـ ىابرماس ،الذي حاوؿ إنقاذ الكوني انطبلقاً مف مسممتو التي تستند
إلى فكرة الوضع التواصمي األمثل ،وىو وضع خاؿ مف النزاعات والصراعات

اإلجتماعية والسياسية ،بحيث يمكف ضماف تساوي المتحاوريف قصد الوصوؿ إلى إتفاؽ

متبادؿ بيف األطراؼ المشاركة في عممية التواصل دوف قير أو عنف بل باإلستناد عمى
اسس حجاجية و برىانية ،ألف النقاش الحر والعقبلني يفترض ذلؾ .ولكف وبالرجوع إلى

الواقع سيتبيف لنا ،حسب رأي ىونيث ،أف النزاعات والصراعات اإلجتماعية لـ يتـ
تجاوزىا وذلؾ ألف الشروط التي تنتجيا ال زالت قائمة ،وىذا ما يظير بجبلء مف خبلؿ

شعور األفراد أو الجماعات(الثقافية واإلثنية) باإلحتقار اإلجتماعي(.)9

ويرى ىونيث بأنو في مجاؿ التكويف الفردي ،أي أثناء نمو الفكر الذي يمكف

مبلحظتو مف الناحية الزمنية ،يجب أف يسبق اإلعتراؼ عممية المعرفة .واف عممية
(ٛٔ )1ساٌذٌٓ ػٍٛػ ،اإلػرشاف ٚاٌؼذاٌح ٌـ"أوغً ٍ٘ٔٛس" ،فً اٌفٍغفح األٌّأٍح ٚاٌفرٛحاخ إٌمذٌح-
لشاؤاخ فً اعرشاذٍجٍاخ إٌمذ ٚاٌرجاٚص ،ذحشٌش عٍّش تاٌىفٍف ،جذاٚي ٌٍٕشش  ٚاٌرشجّح ٚاٌرٛصٌغ،
تٍشٚخ ،2014 ،ص.233
( )2وّاي تٍِٕٛش،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ِٓ ِاوظ ٘ٛسوٙاٌّش ئٌى أوغً ٍ٘ٔٛسِ ،شجغ
عثك روشٖ ،ص.101
( )3وّاي تٍِٕٛش ،أوغً ٍ٘ٔٛس -لشاءج فً ِششٚػٗ اٌفٍغفًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.1531
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تكويف الذات حسب رأي ىونيث يستند أساساً عمى ما ُيسمى بالتفاعل اإلجتماعي؛ فمف
خبلؿ التفاعل التذاوتي الذي يتـ بيف الفرد واآلخريف ،وما يتضمنو ىذا التفاعل مف

الفرد وعيو بذاتو وبكيفية تحقيقيا عمى المستوى
أشكاؿ التعامل اإلجتماعي ،يكسب
ُ
اإلجتماعي .وبمعنى آخر ،ال يمكف تحقيق وعيو بذاتو إال عبر عممية اإلعتراؼ ،وعف
طريق عبلقتنا بغيرنا مف الناس الذيف نتفاعل معيـ في حياتنا اإلجتماعية( .)7وقد عبر

ىونيث عف ذلؾ بقولو "عمى ىذا األساس ُيعامل الفرد عمى أنو كائف حر و عقبلني
معترؼ بو ،والفرد مف جانبو يجعل نفسو مستحقاً ليذا اإلعتراؼ مف خبلؿ إخضاع
كيانو الطبيعي لعقمو الذاتي وارادتو و القانوف ،ويتصرؼ نحو األخريف بطريقة مقبولة
عالمياً ،ويعترؼ بيـ كما يرغب في أف ُيعامل مف قبل اآلخريف"(.)9
تأسيساً عمى ذلؾ يستطيع الفرد تحقيق ذاتو وذلؾ ضمف العبلقات التذاوتية ،وعممية

التذاوت التي تتفاعل الذات مع ذات أخرى وتعترؼ كل ذات بذات أخرى .وىذه
العبلقات يمكف تحقيقيا خبلؿ ثبلثة نماذج معيارية مف اإلعتراؼ ،وىذه النماذج ىي:

الحب ،والحق ،والتضامف(.)9

أوالً /الحب :يمكف إعتبار الحب مف منظور ىونيث بأنيا عبلقة تفاعمية مؤسسة عمى
نموذج خاص لئلعتراؼ المتبادؿ ،وىذا يعني أف ىناؾ عبلقة متداخمة بيف العبلقات
العاطفية وقدرة الفرد عمى الشعور بقيمتو أو مكانتو التي تجعمو يثق في نفسو ،وبالتالي

يمكف أف يصل مف الناحية اإلجتماعية إلى مستوى الثقة في ذاتو .ىذا وتعتبر عبلقة
الطفل بأمو أولى مستويات اإلعتراؼ المتبادؿ ،وذلؾ ألف الصورة األولى ليذا اإلعتراؼ
تتـ عف طريق التفاعل األولي القائـ بيف األـ وطفميا ،بحيث أف األـ ىي التي تمبي

حاجاتو البيولوجية والعاطفية ،بل وتمثل بالنسبة إليو نموذج اإلعتراؼ المتبادؿ أو
"التذاوت األولي" .وىكذا ،وانطبلقاً مف ىذه الرؤية ،فإف التجربة التذاوتية لمحب تسمح
لمفرد بالشعور بما يسمى بػػ"األمف العاطفي" الذي يعترؼ مف خبللو عمى قيمة أو أىمية

( )1اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.10-3
)2( Axel Honneth,Op. cit, p108 .
)3( Axel Honneth,Op. cit, p92.
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عواطفو ومشاعره ،بل وعمى إمكانية إظيارىا لآلخريف الذيف يتفاعل معيـ في محيطو

اإلجتماعي( .)7إال أف إمتداد ىذا النمط مف اإلعتراؼ المتبادؿ المبني عمى الحب
ينحصر في نطاؽ العبلقات اإلجتماعية األولية بالشكل الذي تتميز بيا الروابط

العاطفية الخاصة باألطر األسرية أو عبلقات الصداقة والمحبة القائمة بيف الناس .عميو
فإف عبلقة اإلعتراؼ مف ىذا النوع تتميز بنوع مف الخصوصية األخبلقية التي يتعذر

تجاوزىا بأي نوع مف أنواع التعميـ(.)9

ثانياً /الحق :وىي اإلعتراؼ القانوني الذي يضمف حرية األفراد واستقبلليـ الذاتي ألف
الفرد يتقاسـ مع اآلخريف مميزات الفاعل األخبلقي المسؤوؿ عف أفعالو ،بحيث يستطيع

أف يتمتع بحريتو المعترؼ بيا اجتماعياً والمضمونة قانونياً ،عميو فإف ىذا النمط مف
اإلعتراؼ يصمنا إلى جممة الحقوؽ الفردية ،إذ أف مبرر وجود ىذه الحقوؽ نفسيا يتمثل
في تحقيق ىذا اليدؼ األساسي ،غير أف القانوف يسمح بذلؾ في إطار اإلعتراؼ

المتبادؿ الذي يفترض المسؤلية األخبلقية عمى كل أعضاء المجتمع .إذاً الحقوؽ حسب
منظور ىونيث ،عبارة عف تمؾ الحاجات التي يتوقع الفرد تحقيقيا بصورة مشروعة،
بإعتباره عضوا كامل الحقوؽ ،كونو مشاركاً في إطار القانوف في النظاـ المؤسساتي.
ولكف في حالة حرمانو مف تمؾ أو بعضيا ،فمعناه أنو لـ يعترؼ لو بمسؤليتو األخبلقية

كغيره مف أعضاء المجتمع(.)9

ثالثاً/التضامف :أف الشكل الثالث لئلعتراؼ ىو التضامف اإلجتماعي الذي يسمح لؤلفراد
تحقيق ذواتيـ مف خبلؿ عبلقات اإلعتراؼ المتبادلة ،غير أف التضامف قد أصبح في

المجتمعات الحديثة يتوقف عمى وجود عبلقات التقدير المتماثل بيف الذوات التي حققت

إستقبلالً ذاتياً ،غير أف مف المبلحظ أف شعور المرء بالتقدير يتوقف عمى اآلخريف أو
تقدير الغير ،وعندما يحصل عمى ىذا التقدير يستطيع تحسيف صورتو إلى ذاتو بصورة

إيجابية ،ألنو يتأثر بصورة كبيرة بمواقف اآلخريف .لكف االفراد يحصموف عمى التقدير
( )1أوغً ٍ٘ٔٛس ،اٌرشٍإ -دساعح فً ٔظشٌح اإلػرشافِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.10
( )2اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص.11
( )3وّاي تٍِٕٛش ،أوغً ٍ٘ٔٛس -لشاءج فً ِششٚػٗ اٌفٍغفًِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.1535
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اإلجتماعي واألخبلقي بقدر ما يقدمونو وما ينجزونو مف أعماؿ ليا قيمة في نظر

اآلخريف أو باألدوار التي يقوموف بيا في المجتمع(.)7

مع ذلؾ أف تحقيق اإلعتراؼ مف خبلؿ تمؾ األشكاؿ أو المستوايات الثبلثة ليس أم ًار
سيبلً مف الناحية الواقعية ،إذ كثي اًر ما يجد األفراد أنفسيـ أماـ ما يسميو ىونيث
باإلمتناع عف اإلعت ارؼ ،والذي يأخذ بدوره ثبلثة أشكاؿ أساسية تؤدي في النياية األمر

إلى ما يسمى باإلحتقار اإلجتماعي ،وىي(:)9

.5

مف الناحية الجسمانية والنفسية :وىذا حينما يتـ إلحاؽ االذى والضرر

الجسماني والنفسي لشخص ما .مثل حالة التعذيب أو اإلختطاؼ أو اإلغتصاب ،وىذا ما

يؤدي إلى فقدات الثقة بالنفس.

.7

مف الناحية القانونية :في إلحاؽ الضرر لمفرد عند إستبعاده أو تيميشو مف

الناحية القانونية فبل يحصل عمى حقوقو ألسباب أثنية أو جنسية أو طبقية أو دينية.

وىذا ال يتعمق فقط بعدـ التساوي في الحقوؽ أو في التوزيع العادؿ لمخيرات والثروات،

وانما يتعمق األمر أيضاً مف ناحيتيف النفسية واألخبلقية بشعور ىؤالء األفراد الميمشيف
أو المحروميف باإلىانة وىذا الشكل مف اإلحتقار يؤدي إلى فقداف الفرد أو الجماعة لما

يسمي إحتراـ الذات.
.1

مف الناحية اإلجتماعية :وىذا حينما يتـ إلحاؽ الضرر لمفرد عندما ال يناؿ

اإلعتراؼ الذي يستحقو بالنظر إلى مؤىبلتو وقدراتو وكفاءاتو ،فبل يتحقق المرتبة

اإلجتماعية التي يستحقيا ،عمى غرار ما يحدث مثبلً في مؤسسات العمل التي ال يناؿ
فييا الفرد التقدير اإلجتماعي البلئق بو وىذا الشكل مف اإلحتقار يؤدي فقداف الفرد ىذا

التقدير ،لذلؾ فإف معايشة األفراد لتجارب اإلحتقار اإلجتماعي تؤدي إلىصراعات
إجتماعية وسياسية ،يبحث ىؤالء االفراد مف خبلليا عمى اإلعتراؼ في مختمف أشكالو.

مف خبلؿ ما تقدـ نصل إلى أف ىونيث بدأ مف مفيوـ اإلعتراؼ الذي اخذه مف

ىيغل ليجعل منيا المنطمق لتحميل التطور اإلجتماعي مف خبلؿ الصراعات والتنافسات
( )1وّاي تٍِٕٛش ،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.110-103
(ٛٔ )2ساٌذٌٓ ػٍٛػ ،اإلػرشاف ٚاٌؼذاٌح ٌـ"أوغً ٍ٘ٔٛس"ِ ،شجغ عثك روشٖ ،ص.235-234
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اإلجتماعية .فقد عبر عف اإلعتراؼ التذاوتي عمى أنيا عممية يتـ فييا تفاعل الذات مع

الذوات األخرى لتعترؼ كل ذات بالذات اآلخر ،والتي يسميو ىونيث باإلعتراؼ
المتبادؿ .ويمكف تحقيق ىذا اإلعتراؼ ضمف ثبلثة أشكاؿ مف اإلعتراؼ ،وىي :الحب
الذي يحقق الثقة بالنفس ،والحق الذي يحقق إحتراـ الذات ،والتضامف الذي يحقق

التقدير اإلجتماعي .وقد يواجو تمؾ األنواع مف األنواع مف اإلعتراؼ نوعاً مف اإلمتناع
عف اإلعتراؼ الذي يسميو ىونيث باإلحتقار اإلجتماعي ،وىو ما يجعل عممية

اإلعتراؼ عممية غير سيمة .وتكوف مف ثبلثة نواحي  :مف الناحية الجسمانية والنفسية
 ،و مف الناحية القانونية ،ومف الناحية اإلجتماعية.

الخاتمة المتضمنة لإلستنتاجات

تحتل الفمسفة النقدية مكانة بارزة في الفمسفة الغربية ،وال يمكف الفصل بيف الفمسفة
والنقد ،كما أنيا مف أبرز المفاىيـ التي تحظى بأىمية واىتماـ المفكريف والفبلسفة
خصوصاً بعد بروز اإلتجاه العقبلني وما أفرزه مف إتجاىات فمسفية وفكرية .ويمتاز
الفكر السياسي األلماني في حقبتو المعاصرة ،بظيور تيارات فكرية و إتجاىات نقدية

كثيرة التي تركت بصمتيا عمى الفكر السياسي والفمسفة النقدية الغربية .ومف أىـ تمؾ

اإلتجاىات ىي النظرية النقدية الجدلية أو ما يعرؼ بمدرسة فرانكفورت النقدية ،التي
إتخذت مف النقد منيجاً مارست مف مف خبللو نقداً جذرياً لمحضارة الغربية بيدؼ إعادة
النظر في مفاىيميا وأسسيا وأبعادىا التأريخية .مف ىذا المنطمق وعمى ضوء الفرضية
المتبناة و مف خبلؿ تناولنا لموضوع النظرية النقدية الجدلية األلمانية المعاصرة:

األصوؿ والمفكريف ،توصمنا في نياية البحث الى بعض استنتاجات اىميا:

 .7إف النظرية النقدية الجدلية تأسست عاـ  7399وىي ترتبط بمعيد البحوث
اإلجتماعية ذات خمفية ماركسية .كما ويمكف إعتبار النظرية النقدية بأنيا نظرية

إجتماعية تدرس ديناميكيات التغيير اإلجتماعي وقوانينو.

 .9تمتد األصوؿ الفكرية والفمسفية والتأريخية والعقمية لمنظرية النقدية إلى التراث

الفمسفي األلماني وفي مقدمتيـ كانط وىيغل ،فضبلً عف الخمفية الماركسية
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لممدرسة وتأثير الفكرالماركسي في التركيبة الفكرية لمنظرية النقدية ،كما تركت

الفمسفات اإلجتماعية األلمانية وفمسفة التحميل النفسي بصمتيا الفكرية عمى البناء

الفكري لممدرسة.

 .9ارتبط نشؤ النظرية النقدية بمقدمات فكرية والتصورات الماركسية والييغمية
الجديدة التي عبر عنيا مجموعة مف المفكريف وفي مقدمتيـ كل مف جورج

لوكاش و كارؿ كورش ،فضبل عف تأثير ارنست بموخ .فبالنسبة لموكاش فمع

أنو ال ينتمي إلى مدرسة الفرانكفورت النقدية ،إال أنو حاوؿ تقديـ صياغة جديدة

لمعبلقة بيف الذات والموضوع ،واعادة اإلعتبار لمذات مف خبلؿ إنقذ الوعي
الطبقي مف براثيف الرأسمالية التي حولو إلى سمعة ،والبشرية إلى التشيؤ .كما

حاوؿ حل إشكالية النظرية والممارسة .أما كورش فقد أختمف مع طبيعة التجارب
اإلشتراكية القائمة في عيده ،و أدرؾ أف أيديولوجية الطبقة الثورية ليست ليا بناء

فوقي ،لكنيا تشكل جزءاً ال يتج أز مف الكل الذي كونو الحركة الثورية .فالنظرية
الثورية عنده محكومة بوجوب تتبعيا لحاالت الفعالية الموضوعية عند
البروليتاريا .فيجب إظيار المعوقات التي تعيق بموغ الطبقة العاممة حريتيا

واستخداميا ليذه الحرية .وبالنسبة إلى بموخ فقد قاـ بقراءة نقدية لمماركسية
المادية لصالح الماركسية اإلنسانية .يمكف وصف فمسفتو النقدية بأنيا فمسفة
مستقبمية تنظر إلى الزماف مف منظور توجييا إلى المستقبل .إذ شدد عمى مبدأ

األمل في الواقع اإلنساني وأجزـ أف اإلغتراب ليس وضعاً مغمقاً تماماً وبذور
األمل موجودة دائماً ،وكل ظاىرة تنطوي عمى نقيضيا المطمق.

المثل التي صاغو العقل اصبحت في ظل
 .4يرى ىوركيايمر مف أف المفاىيـ و ُ
ىيمنة البورجوازية فاسدة ،جعمت مف العقل في حالة إغتراب بالذات ،مما
يستدعي بضرورة تحميل نقدي لمعقل .أما أدورنو فقد انطمق مف خبلؿ عممية

وجود نقائض جدلية ويرى بأنو ال يمكف أف يفيـ المجتمع إال مف خبلؿ نقيضو
المطمق المتمثل بالفرد .وقد انصب جيد المفكراف عمى التأس ػيػػس لنقد التنوير
باعتباره نقد العقل ذاتو.
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 .1أما ماركوز فإف فمسفتو تتخذ شكبلً تشاؤمياً لما فييا مف إغتراب اإلنساف في
المجتمع الصناعي الحديث .ويصف ىذا المجتمع بأنو مجتمع احادي البعد،

مجتمع مف دوف أية معارضة ،يحيمؾ بإستمرار إلى ذاتو ويجردؾ كل محاولة

لمناوأتو ومعارضتو .ىذا المجتمع يخمق حاجات وىمية ووعياً زائفاً موجيا نحو
إستيبلؾ السمع ،ليحبس اإلنساف ذو البعد الواحد ،وىو ذاؾ اإلنساف الذي

استغنى عف الحرية بوىـ الحرية ،في المجتمع إحادي البعد.

 .6يؤسس أريؾ فروـ اتجاىاً خاصاً في التحميل النفسي ويضع مقدمات نظرية في
"نسق األخبلؽ" في إطارىا اإلنساني ،ليقوـ مف خبلليا بدراسة األحواؿ المرضية

لممجتمع .وذلؾ إنطبلقاً مف سؤاؿ الحرية بالنسبة إلى اإلنساف ،ليحمل ذلؾ مف
خبلؿ عمـ النفس الفرويدي والمادية الماركسية ليصل إلى أف الوعي ليس

المحرؾ األساسي لمتأريخ ،بل نتيجة النعكاسات قوى أخرى ،مختفية.

 .1يمثل ىابرماس الجيل الثاني مف مفكري النظرية النقدية ،كونو مف ابرز المعبريف
عف اإلتجاه العقبلني ونقد الطابع التقني الوضعي القمعي لمعقل في الممارسات

الرأسمالية واإلشتراكية .وجاءت أطروحتو بمثابة محاولة إلستعادة الخطاب

التنويري بصورة أكثر تفاؤالً بدالً مف النقد المابعد الحداثوي الذي حولو إلى عقل
تدميري تارة و أسطوري تارة أخرى .كما وعمل عمى إعادة الثقة بمشروع الحداثة

التنويري ،بوصفو مشروعاً لـ يكتمل بعد ،وبأنيا الوعي بالمرحمة التأريخية التي
تقيـ عبلقة مع الماضي ،مف أجل أف نفيـ ذاتيا بإعتبارىا نوع مف اإلنتقاؿ أو

العبور مف الماضي إلى الحاضر .فضبلً عف أنو قدـ نموذجاً جديداً لمديمقراطية
كبديل لمديمقراطية الغربية مبني عمى أساس الحوار والتشاور بيف الفاعميف داخل

مجتمع معيف مف أجل الوصوؿ إلى أفضل حجة لحل المشاكل القائمة ،وتكوف
صيغة معينة مؤسسة عمى اآلراء المشتركة بيف األطراؼ ،وىي "الديمقراطية

التشاورية" ،الذي يقوـ عمى الربط بيف الفرد والجماعة.

 .4أكسل ىونيث مف أبرز ممثميف الجيل الثالث لمنظرية النقدية ،وىو المدير الحالي
لمعيد البحوث اإلجتماعية ،وتقوـ فمسفتو عمى مفيوـ اإلعتراؼ الذي اخذه مف
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ىيغل ليجعل منيا المنطمق لتحميل التطور اإلجتماعي مف خبلؿ الصراعات

والتنافسات اإلجتماعية .ويرى أنو يمكف تحقيق اإلعتراؼ ضمف ثبلثة أشكاؿ مف

اإلعتراؼ ،وىي :الحب ،والحق  ،والتضامف.
المصادر

أوالً /المعاجم والموسوعات:
 .1اٌّٛعٛػح اٌفٍغفٍح ،ذحشٌش َ.سٚصٔراي  ٚبٌٛ.دٌٓ ،ذشجّح عٍّش وشَ ،داس اٌطٍٍؼح ٌٍطثاػح
ٚإٌشش  ،تٍشٚخ ،ط.2006 ،2
ِٛ .2عٛػح األتحاز اٌفٍغفٍح -اٌفٍغفح اٌغشتٍح اٌّؼاطشج ،اٌجضء األٚي ،ذحشٌش ػًٍ ػثٛد
اٌّحّذاٚي ،داس األِاْ ،اٌشتاط.2013 ،
ِٛ .3عٛػح األتحاز اٌفٍغفٍح-اٌفٍغفح اٌغشتٍح اٌّؼاطشج -طٕاػح اٌؼمً اٌغشتً ِٓ ِشوضٌح
اٌحذاشح ئٌى اٌرشفٍش اٌّضدٚض ،اٌجضء اٌصأً ،ذحشٌش د.ػٍى ػثٛد اٌّحّذاٚي ،داس األِاْ،
اٌشتاط.2013،
ِٛ .4عٛػح واِثشٌذض فً إٌمذ األدتً-اٌجضء اٌراعغ ،ذحشٌش نٌٍٚٛٔ.ف ٚآخش ،ْٚاٌّجٍظ
األػٍى ٌٍصمافح ،اٌما٘شج.2005 ،
ثانياً /الكتب العربية والمعربة:
 .1ئتشاٍُ٘ اٌحٍذسي ،إٌمذ تٍٓ اٌحذاشح ِٚا تؼذ اٌحذاشح ،داس اٌغالً ،تٍشٚخ.2012 ،
 .2أتٛإٌٛس حّذي أتٛإٌٛسحغٌٓٛ ،سغاْ ٘اتشِاط-األخالق ٚاٌرٛاطً ،اٌرٌٕٛش ٌٍطثاػح
ٚإٌشش ،تٍشٚخ.2012 ،
 .3أسٌه فش ،َٚأصِح اٌرحًٍٍ إٌفغً ،ذشجّح د.طالي ػرشٌغً ،اٌّإعغح اٌجاِؼٍح
ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ،تٍشٚخ.1322 ،
 .4أسٌه فش ،َٚاٌخٛف ِٓ اٌحشٌح ،ذشجّح ِجا٘ذ ػثذإٌّؼُ ِجا٘ذ ،اٌّإعغح اٌؼشتٍح
ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ،تٍشٚخ.1312 ،
 .5أوغً ٍ٘ٔٛس ،اٌرشٍإ -دساعح فً ٔظشٌح اإلػرشاف ،ذشجّح وّا تٍِٕٛشِ ،إعغح وٕٛص
اٌحىّح ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ ،اٌجضائش.2012 ،
 .6أالْ ذٛسٌٓٔ ،مذ اٌحذاشح ،ذشجّح أٔٛس ِغٍس ،اٌّجٍظ األػٍى ٌٍصمافح ،اٌما٘شج.1331 ،
 .1آٌٓ ٘ا ،ٚإٌظشٌح إٌمذٌحِ-ذسعح فشأىفٛسخ ،ذشجّح شائش دٌة ،داس اٌؼٍٓ ٌٍٕشش،
اٌما٘شج.2010 ،
 .2ششٌا تٓ ِغٍّحِ ،ذسعح فشأىفٛسخ -دساعح فً ٔشأذٙا ٚذٍاساذٙا إٌمذٌح ٚئضّحالٌٙا،
اٌّشوض اإلعالًِ ٌٍذساعاخ اإلعرشاذٍجٍح ،إٌجف.2020 ،
 .3ذ َٛتٛذِٛٛسِ ،ذسعح فشأىفٛسخ ،ذشجّح عؼذ ٘جشط ،داس اٌٚا ،تٕغاصي.2004،
 .10جٍّظ جٛسدْ فٍٍٍٕغٌٛ ،ْٛسغٓ ٘اتشِاطِ-مذِح لظٍشج جذاً ،ذشجّح أحّذ دمحم
اٌشٚتًِ ،إعغح ٕ٘ذاٚي ٌٍرؼٍٍُ ٚاٌصمافح ،اٌما٘شج.2015 ،
 .11جٛسض ٌٛواػ ،اٌرأسٌخ ٚاٌٛػً اٌطثمً ،ذشجّح د.حٕا اٌشاػش ،داس األٔذٌظ ٌٍطثاػح
ٚإٌشش ،تٍشٚخ ،ط.2،1322
ً
ً
 .12جٌٍ ْٛشرٗ ،خّغِ ْٛفىشا ً أعاعٍا ِؼاطشا ِٓ اٌثٌٍٕٛح ئٌى ِاتؼذ اٌحذاشح ،ذشجّح
د.فاذٓ اٌثغرأً ،إٌّظّح اٌؼشتٍح ٌٍرشجّح ،تٍشٚخ.2002،
 .13حغٓ ِظذقٌٛ ،غٓ ٘اتشِاط ِٚذسعح فشأىفٛسخ-إٌظشٌح إٌمذٌح اٌرٛاطٍٍح،
اٌّشوض اٌصمافً اٌؼشتً ،داساٌثٍضاء-اٌّغشب.2005 ،
 .14سائذ َػثٍظ ِطٍة ،تٍٓ اٌحذاشح ِٚاتؼذ اٌحذاشحٌٛ :سغاْ ٘اتشِاط-دساعح فً اٌؼمالٍٔح
إٌمذٌح اٌرٛاطٍٍح ،داس ٍٔثٛس ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛصٌغ ،تغذاد.2015 ،
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 .15ػثذاٌغفاس ِىاٚي ،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ -ذٍّٙذ ٚذؼمٍة ٔمذيِ ،إعغح
ٕ٘ذاٚي عً آي عً ،اٌٍّّىح اٌّرحذج.2012 ،
 .16ػالء طا٘شِ ،ذسعح فشأىفٛسخ ِٓ ٘ٛسوٙاٌّش ئٌى ٘اتشِاطِ-ذخً اٌى ٔظشٌح ٔمذٌح
ِؼاطشجِ ،شوض اإلّٔاء اٌم ،ًِٛتٍشٚخ ،د.خ.
 .11ػٍى ػثٛد اٌ ُّحّذاٚي ،اإلشىاٌٍح اٌغٍاعٍح ٌٍحذاشح ِٓ فٍغفح اٌزاخ ئٌى فٍغفح اٌرٛاطً،
وٍّح ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ ،ذٔٛظ.2015 ،
 .12فشٌ ذسٌه ٍ٘غً ،فٌٍٍِٕٕٛٛٛجٍا اٌشٚح ،ذشجّح دٔ.اجً اٌؼ ،ًٍٔٛإٌّظّح اٌؼشتٍح
ٌٍرشجّح ،تٍشٚخ.2006 ،
 .13فإاد صوشٌا٘ ،شتشخ ِاسوٍٛص ،اٌطثؼح األخٍشجِ ،إعغح ٕ٘ذاٚي ،اٌٍّّىح اٌّرحذج،
.2020
 .20فًٍ عٍٍرشِ ،ذسعح فشأىفٛسخٔ-شأذٙا ِٚغضا٘اٚ -جٙح ٔظش ِاسوغٍح ،اٌّجٍظ األػٍى
ٌٍصمافح ،اٌما٘شج ،ط.2004 ،2
 .21وّاي تٍِٕٛش ،إٌظشٌح إٌمذٌح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ِٓ ِاوظ ٘ٛسوٙاٌّش ئٌى أوغً
ٍ٘ٔٛس ،داس اٌؼشتٍح ٌٍؼٍٔ َٛاشش ،ْٚتٍشٚخ.2010 ،
ِ .22اوظ ٘ٛسوٙاٌّش  ٚشٍٛدٚس ف.أدٚسٔ ،ٛجذي اٌرٌٕٛش ،ذشجّح د.جٛسض ورٛسٖ ،داس
اٌىراب اٌجذٌذ اٌّرحذج ،تٍشٚخ.2006،
ِ .23حغٓ اٌخ ،ًٔٛاٌرٌٕٛش ٚإٌمذِٕ-ضٌح وأظ فً ِذسعح فشأىفٛسخ،ط ،2داس اٌحٛاس
ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ،االصلٍح-عٛسٌح.2003 ،
 .24دمحم ٔٛاٌذٌٓ أفاٌح ،اٌحذاشح ٚاٌرٛاطً فً اٌفٍغفح إٌمذٌح اٌّؼاطشجّٛٔ-رض ٘اتشِاط،
أفشٌمٍا اٌششق ،اٌذاس اٌثٍضاء ،اٌّغشب ،ط.1332 ،2
ٛٔ .25ساٌذٌٓ ػٍٛػ ،اإلػرشاف ٚاٌؼذاٌح ٌـ"أوغً ٍ٘ٔٛس" ،فً اٌفٍغفح األٌّأٍح ٚاٌفرٛحاخ
إٌمذٌح-لشاؤاخ فً اعرشاذٍجٍاخ إٌمذ ٚاٌرجاٚص ،ذحشٌش عٍّش تاٌىفٍف ،جذاٚي ٌٍٕشش ٚ
اٌرشجّح ٚاٌرٛصٌغ ،تٍشٚخ.2014 ،
٘شتشخ ِاسوٍٛص ،اإلٔغاْ ر ٚاٌثؼذ اٌٛاحذ ،ذشجّح جٛسض طشاتٍشً ،داس اَداب،
.26
تٍشٚخ ،ط.3،1322
ٌٛ .21سغاْ ٘اتشِاط ،ئذٍما إٌّالشح ِ ٚغأٌح اٌحمٍمح ،ذشجّح ػّش ٍِٙثً ،داس اٌؼشتٍح
ٌٍؼٍٔ َٛاشش ،ْٚتٍشٚخ.2010 ،
ٌٛ .22سغاْ ٘اتشِاط ،اٌّؼشفح ٚاٌّظٍحح ،ذشجّح حغٓ طمشِٕ ،شٛساخ اٌجًّ ،اٌّأٍا،
.2001
ٌٛ .23سغاْ ٘اتشِاط،اٌحذاشح ٚخطاتٙا اٌغٍاعً ،ذشجّح جٛسض ذاِش،داس إٌٙاس
ٌٍٕشش،تٍشٚخ.2002 ،
ثالثاَ /الرسائل واألطاريح:
 .1ئاسٌاْ سشٍذ ششٌف ،األفىاس اٌغٍاعٍح ٌّذسعح فشأىفٛسخ ،سعاٌح ِاجغرٍش ذمذَ تٙا ئٌى
وٍٍح اٌمأٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌغٍاعٍح ،جاِؼح اٌغٍٍّأٍح ،اٌغٍٍّأٍح.2014 ،
 .2تاعُ ػٍى خشٌغاِْ ،اتؼذ اٌحذاشح :دساعح فً اٌّششٚع اٌصمافً اٌغشتً ،أطشٚحح دورٛساٖ
غٍش ِٕشٛسج لذِد ئٌى وٍٍح اٌؼٍ َٛاٌغٍاعٍح ،جاِؼح تغذاد ،تغذاد.2003 ،
 .3دتٛشح حٛسٌح ،اإلغرشاب ػٕذ فالعفح ِذسعح فشأىفٛسخ٘-شتشخ ِاسوٍٛص ّٔٛرجاً ،سعاٌح
ِاجغرٍش ِمذِح ئٌى لغُ اٌفٍغفح ،وٍٍح اٌؼٍ َٛاإلجرّاػٍح ،جاِؼح دمحم تٛعٍاف-اٌّغٍٍح،
اٌجضائش.2011،
ً
 .4دمحم عثاع ،إٌمذ اٌفٍغفً ٌٍؼٍُ ٚاٌرمٍٕح ػٕذ ِذسعح فشأىفٛسخ – ٘اتشِاط أّٔٛرجا ،سعاٌح
ِاجغرٍش لذِد ئٌى لغُ اٌفٍغفح ،وٍٍح اٌؼٍ َٛاإلجرّاػٍح ،جاِؼح اٌثٌٛشج ،اٌجضائش.2011 ،
رابعاً /الدوريات والبحوث العلمية:
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 .1حثٍة ت٘ٛشٚص ،إٌظشٌح إٌمذٌح ِٚف َٛٙإٌض فً إٌمذ األٌّأً اٌحذٌسِ ،جٍح ِشوض
دساعاخ اٌىٛفح ،جاِؼح اٌىٛفحِ ،شوض دساعاخ اٌىٛفح ،اٌىٛفح ،اٌّجٍذ  ،1اٌؼذد ،33
.2014
 .2ػثٍش عٙاَ ِٙذيِ ،ذسعح فشأىفٛس إٌمذٌح-االعظ ٚإٌّطٍماخ اٌفىشٌحِ ،جٍح اٌؼٍَٛ
اٌغٍاعٍح ،وٍٍح اٌؼٍ َٛاٌغٍاعٍح ،جاِؼح تغذاد ،تغذاد ،اٌؼذد .2012 ،55
 .3لذٚس ٔٛسج ،اٌذٌّمشاطٍح اٌرشاٚسٌح(اٌرشاسوٍح) ػٕذ ٌٛسغٓ ٘اتشِاطِ ،جٍح ذأسٌخ
اٌؼٍ ،َٛجاِؼح صٌاْ ػاشٛس تاٌجٍفح ،اٌجضائش ،اٌّجٍذ  ،3اٌؼذد .2016 ،5
خامساً /المصادر األجنبية:
1. The MIT Press, Cambridge,1995. Axel Honneth, The Struggle for
Recognition- The Moral Grammar of Social Conflicts, Trans. by Joel
Anderson
2. Jurgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity,
translated by Frederick Lawrence,5th ed., Polity Press,
Cambridge,1998.
سادساً /المصادر األلكترونية:
 .1ػٍى اٌثٍٛٙي ،لشاءاخ فً شــزساخ ِٓ وراب جذي اٌرٌٕٛش ٌّاوظ ٘ٛسوٙاٌّش  ٚشٍٛدٚس
أدٚسِٔ ،ٛرــاح ػٍى األٔرشٔد ػٍى ِٛلغ اٌحٛاس اٌّرّذْ ،ػٍى اٌشاتظ األٌىرش ًٔٚاٌراًٌ:
 ، https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=443932ذأسٌخ اٌضٌاسج
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