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.               مقدمة

سان عنرفعُ  ٔزيل واملمتد مع ظروف قهره، فدامئا ما اكن سعیهإال ه ا ٔسسرصا الظروف یت حنو ٕالغاء ت

ه بعدم ري قواها خلدم ي قاده حنو ٕاخضاع قوى الطبیعة وس ا رز جتلیات هذا الرصاع ذا ٔ دالها، ولعل  ا واس

شلك هاجس خوفه  ٔشاكًال وقهره، حفاكنت  رب التارخي  لهيا، وقد اختذ هذا الرصاع  الن سلطانه  راز ذاته وٕا اول ٕا

ق عنه الفكر احلدايث الغريب  ي ان متهید ا ي یعد مبثابة ا ٔنوار وا ي روج ٕالیه فكر ا ا رزها ذا ٔ دة،  وجتلیات 

ٕامانویل اكنط  ي یؤسس  ٔبعاده،هذا الفكر ا ر  ٔ من احلظة اليت )Kant Emmanuel)1704 -1824يف سا بد

بعدما ختبط  ٕاىل حمك النقد، وذا ٔن یُعمل لك ش القصور اليت وٕاىل رضورة  ا یدعو العقل ٕاىل اخلروج من 

ٔقصت برتیهبا  ة، واليت  ٔفاكر املیتافزيیق ٔوهام وا لشك وا نغالق مضن عٍرص مل الفكر يف غیاهب الضبابیة و

س ادة الوجود إال ت الفكر احلدیث ٕا ا ٔقىص  ٔن  سة، ذا لك وغامئیة  ة ا ی اين ومهشته بفعل السلطة ا

ىل سلطة العقل  اقه بناءا  تلبة، من هنا یؤسس املرشوع احلدايث الغريب ان ٔعتبار ٕاىل هذه الطاقة الكونیة املس ا

ایة، فالعقل مبثابة ال ه وٕالیه تعود لك  ته، وقد عتباره ركزية تنطلق م ا قاطرة اليت تقود مسار هذا املرشوع وحتدد 

رز مقومات احلضارة اجلدیدة اليت حيددها  ٔ عتبارها  ٔخرى الزمة عهنا  اق مفاهمي  لمركزیة العقلیة ٕان س  ٔس ىض الت ٕاق

ىل التقدم بد داد و س ىل احلریة بدل القهر و ٔیید و ىل النقد بدل اخلضوع والت ر فقامت  ل الرجعیة وعیا مغا

نغالق .  و

ي یةٕان شعار  فاء،احلداثة حومتركزتالتقدم ا ح دید و شري يف معناها ٕاىل الت يض اليت  اكنت تق

القهر ومن مر  ا سان املعارص من  ٕال رتفع  ذریة   ٍ داث نق سانمركزیةكزیة الهامش ٕاىل ٕا الكوين، ذو البعدإال

ٔسالیب القهریة اجلدیدة اليت  سان ٕاال ٕانتاكسًا جراء ا زدد إال فمل  ت العكس من ذا ٔثب ٔن جتلیات الواقع قد  ري 

ًٔة من ذي ق  ٔشد وط ي طرح ٕاصطبغت بنوعٍ من العقالنیة الومهیة والزائفة  ٔمام هذا التناقض ا دید ل، و

مضامني ة ملسائ ٔسست رضورًة مل دید الفلسفات والتیارات إالشاكالت ت ي انربت  املرشوع احلدايث، وا

كفورت رمجته مدرسة فرا ي  املرشوع ا رز هذه املشاریع ذا ٔ شویة والفرویدیة، ولعل  "النقدیة، اكملارسیة والن
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École de francfort "ال ىل اخ دید الفالسفة واملفكرن  اهتم ف تو هذه املدرسة اليت انضوى حتت لواهئا 

الها  ٔج رب  س  ٔس اولت املدرسة الت ي  د، هو املرشوع النقدي وا دت حتت مرشوع وا الفكریة اليت تو

رممي مسارها وتطعمي مهنجها  مثر مقوالهتا النقدیة،   دة املارسیة وس قدیة املدرسة، نقدیة تنطلق من القا املتالحقة، ف

ىل مستوى الواقع،  ي جسدته  ٔعامق عقب الفشل ا لیة حبیث ینفذ ٕاىل  ٔكرث فا س لنقٍد  ٔس غي الت فاملدرسة ت

ٔزمة اوز ا لول تت رشاٍف لبدائل و ل ٕاس ٔزمة يف س ٔسباب ا عي وستقرء  .البناء إالج

ل املدرسة املؤسس، مع ٍلك من  كفورت ج هاميرلقد حتددت معامل املرشوع النقدي ملدرسة فرا .Max" هور

Horkheimer.1977 -1968 . ٔدورنو وهررت ماریوز. THéodor.adorno1892 -1974وتیودور 

Herbert. Marcuse 1898-1979"،اولت املدرسة مراجعة شامفقد  ال ة مرشوعٍ نقدي تُامرُس من  صیا

ٔرض الواقع فع ىل  ي فشل يف جتسید شعراته  متس اكفة جوانب املرشوع احلدايث الغريب وا كرسه ومساء وض 

اضعة  ساين  لوجود إال ٔخرى  ٔبعاد ا لتايل  اكفة ا ٔحضت معه  رز جتلیاته، و ٔ ٔحضت الهمينة والقمع  لحریة والتقدم 

ٔدايت ي فرضته سلطة العقل ا ٔ التقدم التقين وا د د،وهو م ٔ وا د قام قد ف، la raison instrumentaleحتت م

ٔدو لاملرشوع النقدي هامير و لمجمتع املعارص فاكن هلام مؤلف مشرتك حتت حنو رنو لك من هور سلطیة  نقد الثقافة ال

ي تضمن مقوالت نقدیة ملرش " دل التنور "عنوان  ٔنوار بوصفه املسؤل عن وا ٔزمة اليت مهشت معاِن وضعوع ا ا

ني ، لیت ٓ سان ٕاىل جمرد  ٔدايت واليت قزمت إال ساين حتت سلطِة وقهر العقل ا ٔن هذا الوجود إال ري  ٔ هلام يف ا

ي قوض  مس العقل ذاته ا ل و ٔشد قهرًا من ذي ق دیدة  ٔخرى  ٔسطورة ٍ ٕاال لیؤسس  املرشوع مل ینفلت من 

ر العدید من  ه النقدي حماوًال ٕاس ساين احلر، ويف السیاق ذاته یؤسس هررت ماریوز مرشو التفكري إال

ب  ق ف رب التوف عیات النقدیة  لیة، حبیث املرج ٔكرث فا لق مرشوع نقدي  ال د هدف من  هنا مضن قالب مو

ث مضا ىل نظریته النقدیة من ح ٔضفى خصوصیًة  ٓراءه بني الهیغلیة واملارسیة وكذا الفرویدیة وهو ما  هنا ٕامزتجت  م

ث  ل ٕاعاملِ أدواهتو من ح يف س ة احلضارة املعارصة،وملٍ نقٍد شاوذا عتبار هذه ذري لب یة،  حضارة التق

رية وما ت  ٔ ٔزمةا ٔبعاد تعكس وضع ا لزم التصدي لهتضمنه من  طان مظاهر العجز فهيا، وبذا وٕابطال ارب اس

ٔزمة رست ل العقل و اليت  .مقو
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لها تكامل ملرشوع املدرسة النقدي، النظریة النقدیة لرائد ج وكتمتة واس ٔسس يف الضفة املقاب الثاين یورغن یت

رماس  رب ....) HabermasJürgen)1929ها ٔزمة املعارصة  ویؤسس بدوره ملعامل نظریته النقدیة حملًال ظروف ا

هبا، وتفرتق معها  ٔول يف بعض جوا وفق نظرة تتوافق مع نظرة اجلیل ا ة مرشوع احلداثة، وذا العودة ٕاىل حتلیل ب

رم ٔخرى، ینطلق ها ٔخر یعمد ٕاىل يف بعض اجلوانب ا ه ماریوز فهو ا ي هن لسري مضن ذات إالجتاه ا اس 

رماس  ستحرض نقدیة ها شه، كام  ٔملاين انطالقًا من اكنط، مرورًا هبیغل مارس مث نی استحضاٍر واسع لتعالمي النقد ا

شعبة  یاق، كام تقمي نقدیته حواریة واسعة النطاق وم عددة الس ة م ة ومعرف هيا حقول فلسف دید الفلسفات ٕا مع 

اوز قهریة وسلط العقالنیة  لكه بناء نظریة نقدیة تواصلیة، تت رماس يف ظل ذا رشف ها س ن  ٔ والتیارات،

ي یعد نتاج بوادر  یة، وا ش مع واقع احلضارة املعارصة واقع التق لتعا رماس  ى ها ي البدیل املقرتح  ٔداتیة، فه ا

ي  ٔو إالستغناء عنه بصفة عنهغىنالاملرشوع احلدايث ا ش معه وتقوميه، ال رفضه  ٔن املطلوب من النقدیة التعا ٕاذ 

الف ونقطة  خ ٔول ذات السمة فرتاقلكیة، وهنا ممكن  رماس التفاؤلیة وبني نقدیة اجلیل ا بني نقدیة ها

ة شاؤم . ال

یة ايف ٕاطار دراسناابتغی لقد التق ٔ راز هذه ملس منط ٕا نا ٔسس عهنا يف ظل التبا بني املطروحاجلديل املت

دايث عتبارها معطى  سانیة  دها وحضاري ال غىن عنه،طبیعهتا النفعیة لٕال سلطیة اليت یتك ر السلبیة وال ٓ وبني ا

ٔن هناك قصدیة من ذا س اعتباطًا بقدر ما  ل رماس، وذا ماریوز و ها ىل منوذ سان املعارص الوقوف  إال

اجل  رماس قد  ٔن نقدیة ماریوز و ها ىل يف  یة بنظرةتت ق ًا و معقٔكرثتا سؤال التق ق الل حتلیلهام ا ًا من  سا ا

لیل واملوقف بني ماریوز بوصف  ن يف الت ٔخرى فٕان هناك تبا ة  ة، ومن  رها املتباینة هذا من  ٔ یة و التق ٔ ملس

یة التق ٔ ملرشوع خطابه النقدي يف تطرقه ملس رماس بوصفه احللقة املمك لمدرسة، وبني ها ٔول  لجیل ا ومكمثل 

ى ماریوز حملال  هت ث ا یة من ح رماس يف تطرقه لسؤال التق ن ینطلق حتلیل ها ٔ ٔبعادًا جتدیدیة  املدرسة اليت تطرح 

هنا وبني امل رب الربط ب تلفة  الئقها ا تلفة ومربزًا  یة ا ٔخرى املضادة لهااعٔبعاد ظاهرة التق الفة معها وبني ا . رف املت
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یـة يف  ظـو لقد بلغت التق ـدودها القصـوى ر مـم رمـاس  لحضـارة املعـارصة،لت اریوز و ها ـدد مكعیـاٍر  ن ٔ ذات

ٓن ذاته یة یقود يف ا ن ی حلدیث عن العملاحنواحلدیث عن التق س لك مـهنام بلبـٔ متعـات ٕایـدیولوٍس اتل ـل ا دا

ىل الطبیعة حتولت دل التحول من السیطرة  ٔخرىالصناعیة املتقدمة ف ـالف يه ا ـن تت ٔ سان بدوره،  شمل إال ل

مكــن يف ذا ٔن املفارقــة  ــري  ســلطیة  ٔغراضــها القهریــة وال ســخرها  یة الــيت  مــع الســلطة السیاســ یــة يف ذا التق

یة لتق اص  ٔش ربط ا ي  شملإالرتباط ا سانیة، ف واليت  اح احلیاة إال ٔرسىً غدواكفة م ٔفراد  ـة ا یة ٕاىل در لتق

ٔن اخلطـر  ـري  ابـت الثانیـة لزامـًا   ٔوىل  ابـت ا وبصفة الرضـورة حبیـث ٕان  ه السعادة مرتبطة هبا كذا ٔصبحت ف

ـىل تقلـیص املقومـا یـة تعمـل  ة مالزمة لها ، فالتق ٔیدیولوج ٔن السیطرة ا ي حترصـها مضـن مكن يف  سـانیة فهـ ت إال

ة رغبات مادیةٕاطارها امل عتباره مجمو .ادي 

لسـؤال عـن  رمـاس  ٔ یعود لك من ماریوز وها ِ ا يمجـ ٔ التقـدم وا یـة كنتـاج ملبـد لتق ـادت  باب الـيت  اكنسـ

يض  ة یق هل یظل امنٔوسعقدٍر دوره ٕا رشیة، ويف ظل ذا دمة ال ت وإالسهام يف  ـىل حلرا نـا  التعویل ممك

د ًا  ٔنوا لقت  ٔ التقدم ويه اليت  د ق م ٔدوارها لتحق یة يف لعب  ش التق هتم د هتدیـد یدة من العنف وا اليت بلغت 

اكة ة الف ٔسل بتاكرات ل الل احلربني العاملیتني واملزید من  رشیة من  ور املنوط،مصري ال ني اكن ا یـة يف  لتق

ای ق  سعى لتحق ت الفردیـة ٔن  ـىل حسـاب احلـر ٔن یمت متجیـده  حًى ٕاجيابیًا  كغایة يف ذاته ال  ة التقدم وسري هبا م

ٔن مرشوع احلداثة هو  رماس  لق عوض الرفاه واحلریة القمع والسیطرة، وهنا یعترب ها ٔبعاده احلیویة ف ىل حساب  و

شهد  قص مل  لمرشوع  ى مـاك رفض النظریة النقدیة  یاقها لنقـد املرشـوع بعد،  رمـاس يف ذات سـ ریوز وها

ات املادیة املؤیدة  ٔشاكل والزن ٔخـص احلدايث اكفة ا ر posivistismeلفلسـفة الوضـعیة أیـدیوجلیا القمـع، و وسـا

ٔن الوضـعیة قـد  متعات الصناعیة املتقدمـة، ذا ًا لسیاسة ا ة اليت تقدم مبنظورهام دعامً ٕایدیولوج الفلسفات إالمربیق

لیـه وٕاختـاذ موقـف  ىل مـاهو  ٔوىل يه حتلیل الواقع  مة الفلسفة ا ٔن  جعلت من العقل قوة حمافظة لكوهنا تصورت 

ه، بل ٕان ٕامس الوضعیة يف ا ايب م شري ٕاىل ٕا عاد لك ٕاجتاه فكري رافض وسالب ةإالجيابیلوقت نفسه  وهـذا .ٔي ٕاس

هامجـت  اضـ حـراكت ثوریـة م ت بعض حراكت الوضعیة قد ٕانطلقت يف بدایـة الفلسـفة احلدیثـة  ٔن بدا لرمغ من 

ة ضة إالیدیولوج سان من ق ة فقامت بدوٍر حترري لٕال ة واملیتافزيیق ی .التصورات ا
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ٔما ٔسس ٕاشاكلیة حبثنا هذا لتمتحورو ر تت ـاب اخلطـاب النقـدي : م لك املعطیات السابقة ا ٔ یف  ٔو  حول ماهیة 

رماس و ٔشاكل ملاریوز وها یة؟، وما  شفها خطاهبام وجتلیاهتاحضورهالل سؤال التق س رز احللول اليت  ٔ ؟، مث ما 

یة؟ ت اجلزئیـة ، وبغیـالنقدي بغیة جتاوز اجلدلیة اليت تؤسسها التق ابـة عـن إالشـاكلیة املركزیـة وبعـض املشـ ة إال

ٔینا رمس املهنجیة التالیة ٔخرى ارت احـث، : ا ٔربـع م ـاول لك فصـٍل  یة، ی سـ ث قسمنا البحث ٕاىل ثالث فصول رئ ح

ٔمـا  رز املفاهمي املركزیـة يف البحـث،  ٔ ٕاىل  ال ا من  ًال مفاهميیًا تطرق ا يف مقدمة البحث مد ٔدرج ٔول كام  الفصـل ا

ه  یة واخلطاب احلدايث، فقد عنو ه ٔما الفصل الثاينالتق یة مضن اخلطاب النقدي ملـاریوزفعنو متع املعارص والتق ، ا

ني یندرج الفصل الثالث حتت عنوان،  رماسيف  ل اخلطاب النقدي لها یة دا .سؤال التق

یار املوضوع باب اخ ٔس یتعلق ب ٔیضـًا عـن سـعي ، ٔما ف ٔهنـا تعـرب  ـوٍل ورغبـة خشصـیتني وكـام  عـود مجملهـا، ٕاىل م ف

یاق الفلسفة الغربیة املعارصة  ه حتت س ـون املوضـوع ذو راهنیـة حبیـث ، ٕاضافةالستكامل البحث يف ذات التو ٕاىل 

بة  سـ ل یـة،كام هـو  ج التق ـ عتبارهـا جممتعـات ت ٕ متعـات الغربیـة  زال جتلیاته معاشـة يف ا لمجمتعـات الغـري غربیـة، ال

رهـا، ٔ ي تعـاين مـن نفـس خملفاهتـا و یـة فهـ لتق عتبارها جممتعات مستوردة ومسهتلكة  اصًة العربیة  ٔمـا عـن مـهنج و

راسة اولفا د تقد  تعانة عـ سـ لـیيلو ـًا النقـديملـهنج الت وینـدرج طبیعـة املوضـوع،یـالءمعتبـاره مهن

راسات السابقة اليت بحثال  انب ا راسة املعنونة هاجلت جوانب مقاربة ملوضو ٕاىل  ن جند ا ٔ متع الغـريب يف "، 

سـرت اخلطاب املاریوزي قراءة يف ٕاشاكلیة السلطة والعنف رة ما راسـة ،2007-2006،مذ امعـة وهـران، وكـذا ا

سـرت مـذ" لعنف والسلطة يف فلسفة هرـرت مـاریوز" املعنونة راسـة 2009-2008رة ما تنـة، وكـذا ا امعـة   ،

اً "املعنونة  رماس منوذ كفورت ها عي عند رواد مدرسة فرا تري،" ٕاشاكلیة التواصل والنقد إالج رة ماجسـ -2009مـذ

راامعة وهران.2010 اجلت اشاكالت مقاربة ملوضوع ا راسات اليت طرحت و ريها من ا سة،، و



مفاهيميلــمدخ
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ل مفاهميي :مد

يف معىن احلداثة؛/ 1

لغوي دید ا لغة العربیة مشتقة من اجلذر :الت داثة يف ا و ) ح د ث(لكمة  دو دث اليشء حيدث  و 

ٔي وقع وحصل ٔمر  دث ا ٔشیاءداثة ، و  ده و احملدث هو اجلدید من ا ٔو ٔي  دث اليشء  ٔ كام . )1(، و 

بتداء و ٕاىل ٔیضا ٕاىل معىن  داثتهشري  و ابتداءه  ٔو لكرسة  ٔمر  ن ا ِد لغة  ، ويف 2ٔول اليشء، و يف ا

قال عن  ٔول العمر ، ف سان الشاب و هو كنایة عن الشباب و  شري ٕاىل إال بتداء  الصیغة و  ال نفس املعىن 

ٔي يف شبابه ِدُث السن  َ ل  . 3الر

لغة العربیة ٕاىل ال شري لفظ احلداثة يف ا رجـع ٕاىل كام  ي  بیـة ا ٔج لغات ا س احلال كام هو يف ا دث و ل فعل 

ـرزه مطـاه الصـفدي يف قـو ٔ دیث، و هذا ما  ٔصـًال مـن : "الصفة  ٔيت  داثـة يف العربیـة تـ ل لفـظ العربیـة  ٔن ا

ٔن لفظة  ني  ٔو مـا Modeمشتقة من اجلدر Modernitéالغربیة احلداثةدث، يف  ٔو الشلك  و يه الصیغة 

ة "الفلسفيو يف معجم الالند4."دئ به اليشءی داثة مشتقة من اللكمة الالتی و الـيت Modenosفٕان لكمة 

ح و حتـرر العقـل، و  ـاءت حتـت مـدلول تفـ ـة و ی ة و ا تعاملها يف القـرن العـارش مضـن املسـائل الفلسـف ٔ ٕاس بد

ـد  ٔت م متعـات الصـناعیة الغربیـة الـيت بـد ا ـا اءت كتعبـري عـن  ة و حضاریة و جممتعیة  ثقاف ا احلداثة يه 

ـد القـرن السـادس عرشـ يف داداام القرن التاسع عرش و العرشن و يه يف نفس الوقت  ٔت م دیثـة بـد جلهـود 

.5ٔورو

ن1 رش، دار بريوت )اجلزء الثاين(،ور، لسان العربظم ٕا ة و ال رش، ب، دار صادر لطبا ة و ال .131، ص بعةط دون لطبا
.131املرجع نفسه، ص2
.132صاملرجع نفسه، 3
.223ص .1990مركز إالمناء القويم ، بريوت لبنان، دون طبعة، احلداثة وما بعد احلداثة،صفدي مطاع، نقد العقل الغريب،4

.43املرجع نفسه، 5
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سان العريب وهویته ٕازاء احلداثة  احلداثة مضن سؤال إال ٔ ويف الفكر العريب لقد ٕاشتغل العدید من املفكرن مبس

عتبارها حتدث متاسا ٕ ش مع خملفاهتا و ٕافرازاهتا ، لقد اكن لها احلضور املركز القوى  ة التعا یف مع جوهر و 

ٔو يف رشوط  تلفة  القة هویته ا ٔو لنقول  ه  الق ا الفكر العريب يف ٕاطار حتدید  ا و یطر املناقشات اليت طر

قشت  ت الفكریة اليت  رز اخلطا ٔ اة خصوصیات الهویة العربیة ، و لعّل  ٔخر مع مرا یا  ٔس ق هنضة عربیة ت حتق

ٔ فكر احلداثة ما تضمنه خطاب  ا، ) M.Arkoun1927-2011(نور محمد  فهو یعرف احلداثة حماوال ضبط مفهو

ة و معىن " احلداثة"رب دعوته ٕاىل رضورة التفرقة بني معنیني  دیث"من  ٔخرى " الت ة  من 

Modernisation-Modernité ىل اليشء نفسه ن التطابق و ال یدالن  ش ان ال  ٔهنام مصطل ، ٕاذ 

لتوصل فاحلداثة تعين موقف الروح " ا العقل  د ست ٔمام لك املناجه اليت  لروح  ٔمام مشلكة املعرفة، ٕاهنا موقف 

ة العربیة  ات احلدیثة ٕاىل السا رت یة و ا ال التق دیث فهو جمرد ٕاد ٔما الت لواقع ،  ٕاىل معرفة ملموسة 

ذري ٔي تغري  رافقه  ال  ار ذري  ة، فهو حتدیث  ٔرون يف 1.."إالسالم حتدیده ملعىن احلداثة تكام یقمي 

عن مفهوم املعارصة ذر ٔو الزتامن و اليت ختتلف  ٔرون- فقد یعارص" التفرقة بني مفهوم الزمانیة  - یقول 

د يف العصور  العصور الوسطى وقد تو ا ملر متون عقلیا و دی س ی ٔ القة هلم حبداثة و العرص،  اص ال  ٔش

د احلداثة عند السابقة خشصیات متثل احلداثة  ٔالف سنة ف ٔربعة  ل  يف العصور السابقة خشصیات متثل احلداثة ق

دي و املعري  دیث.. ٔرسطو كام جندها عند اجلاحظ و التوح ري الت فاملعارصة هاهنا مبنظور 2"فاحلداثة ٕاذن 

دا یة فقط وال تعرب عن صفاه فالشخص املعارص ال یعين رضورة خشص  الزم كون ٔرون حتمل دال يث فقد 

ملعىن الزماين  ري معارص  سان احلدايث خشصا  .إال

حتمكه عوامل  عذر و مرد ذ ٔمرا م ق و الثابت  ق ث حتدیدها ا داثة من  ح املصطلح  ويف إالجامل فٕان دال

ٔخر  امل  ث البعد الزماين واملاكين یضاف ٕالیه  عددة مهنا صعوبة حتدیدها من ح تلفة و اليت وهو  التعریفات ام

ري قار املفهوم ا ا  لهيا الفالسفة مما جيعلها مصطل .صطلحها 

ة، دار توبقال1 ر فلسف .32، ص2008،الطبعة الثالثةاملغرب -سبال محمد ، دفا
.58املرجع نفسه، ص2
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دید و الضبط Post-Modernitéمابعد احلداثة ث الت یطرح مصطلح ما بعد احلداثة صعوبة من ح

املفكرن و  ة، فٕان مج ىل حتدیدات مؤق ستقر  ىل تعریفات هنائیة بقدر ما  ستقر  هنايئ ملاهیته فهو ال  ا

مل یاقاهتا ، ويف ا ب تعدد مقوالهتا وس س ام بعد احلداثة و ذ د لـ  ىل تعریف وا فٕاهنا الفالسفة مل یتفقوا 

ٔت  ش املركزات اليت  ٔ لٕالنقالب و إالنفالت من سلطة ت ىل الرفض مكبد احلركة الفكریة القامئة  تعرب عن ت

دملهيا احلضارة الغربیة احلدیثة، وقد  املصطلح من طرف الفالسفة و املفكرن مضن سیاقات وحماوالت است

ٔن ا ري  ٔدب والفن و التارخي و الهندسة ،  ٔسس مع فدیدة اك لمصطلح تت ة  ابه سوا ر ملرجعیة الفلسف لیتوارد لك

ني یعرفها "La condition post-Moderne" يثادالوضع مابعد "  ر جون بوديف  .Genدر

Baudrilard من ص م رب سلس ساق فهنا من ماكن ٕاىل ماكن  من فقدان املركزیة و الشعب  ا يه 

سة اكملرا ث إالستعامل فقد تنقل 1"املتقابالسطوح العا ٔن املصطلح شهد حتوالت  من ح رماس ٕاىل  شري ها

ٔدب مث الفلسفة فطاملا  یة حنو فن املعامر مث جمال ا ٔدبیة الف دام مصطلح يف احلقول ا لینا معىن استغلقٕاست

فٕان رد الفعل املعروف  س، كذ ٔخرما بعد احلداثة یضل هو مساحلداثة والت ة مضاعفةا ف ك .2مستغًال و 

ساس عن سؤال املرجعیة  شئة فيب  ا مصطلح ما بعد احلداثة  دید و الصعوبة اليت یطر ٕان ٕاشاكلیة الت

لمصطلح و لسیاق التارخيي ارسني بقوالفكریة  د ا ٔ دید مع ا" و یصف  زداد صعوبة الت ات  ن هتاء عقد ال

ق  ق اما بعد احلداثةلمعىن وراء مصطلحا اقشات خمتلفة و یت رب م شعب  دود ما بني املعرفة ، الن ی وز 

تلفة سعى ا شهادخمتلفة ٔطراف، كام  دامههبذا املصطلح و لالس ات لتعبري عن است شیاء و التو خضم 

ٔبعاده مع ظهور تیار إالجاملو يف 3"املتنافرة و الطوارئ دايث و یصم  ام بعد  شلك اخلطاب النقدي الـ  فٕان 

ملرشوع  س حلداثة مضادة واصفني احلداثة  ٔس متسك مبرشوع احلداثة حنو ت ا كام رافضا ا را داثة و  ل اهض  م

ث قد لكون و من ح ث نظرهتا الشمولیة  ق وعودها التنوریة، العقالالفاشل من ح ىل حتق ، نیة، التقدمرهتا 

.احلریة 

ر ام1 اب القاهرة ، مجةرجریت روز، ما بعد احلداثة ،  لك . 94، ص1999ٔمحد الشايم ، الهیئة املرصیة 
تقامحمد2 ت يف احلداثة وما بعد احلداثة، حوارات م ري، مقار رس الطا رشـ ةالشیخ و  ة ال لطبا ٔملاين املعارص، دار الطلیعة   بـريوت، –من الفكر ا

.     10ص
. 14مارجریت روز، ما بعد احلداثة، مرجع السابق، ص 3
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یة  ة طرق حمددة بدقة و ميكن القـول Technique:التق ٔهنا تعبري عن مجمو یعرفها الالند يف معجمه الفلسفي ب

قل التقالید اليت ت ٔهنا ت لتعلمي الفرديب ل  ل ٕاىل ج شري من ج ن فقـد ٕاىل، كام  املهارات الیدویة و عند الیـو

سـب  سیطة او العـادات الـيت ت لتعارض مع املامرسات ال د ما  املامرسات الواعیة و املرتویة ٕاىل  ربت عن ت

غـي التفرقـة بـني  یة يف مقابل املعرفة النظریة اليت ینظـر يف تطبیقاهتـا، كـام ی ٔي حتلیل، و تطلق التق ل  تلقائیا و ق

ٔص  یات ثالثة  ٔوىل: ناف من التق یـة كفـننمبعىن الص ا ٔما املعـىن الثالـث التق رشیة  یات ال ة و الثانیة مبعىن التق 1ا

ٔن هذا كام ث  یة و الفن من ح ريیربز متاسا واحضا بني التق ٔ زوده ا مني قمية الفن و  یة اليت بدورها  هيذب التق

یة بقوL'Armend، ویعرفبقوة و فعالیة ٔزالـت مـواطن : " التق یـة مـواطن شـغل قـاص بقـدر مـا  مل ختلق التق

ـري مفـواطن الشـغل هـذه قـد  ـِل قوتـه العضـلیة ال  ٔ ستعمل فهيا  سان  اليت اكن إال یل ت ت من ق شغل مق

سانیة  ٔكرث ٕا ٔصبحت  یة و لتق لام " قـائًال بونور، ویعرفها 2"زالت  ـًا،فكرة الغایـة مـ طق ٔلیـة معهـا م حتمـل فكـرة ا

املعلول ؟(...)حتمل فكرة الع ٓ ـة ! مفا يه ا ـرمغ القـوى املیاكنیك ً جيعلهـا  ظمة تنظـ ٔعضاء مادیة م ة  ٕاهنا مجمو

ایة حمددة مسبقًا  ل  ٔ 3"ىل الترصف من 
 .

ن  یة عند الیو الهندسة املعامریـة والطـب واحلضـارة،يه ما تو)Tekhné( واكنت تعين التق واكن ضمن دال

یاء  ٔشـ نتـاج  ٕ سـمح  ـد ٕاجرائیـة  طه مـن قوا ت سـ ٍمل من هـذه العلـوم، ٕاىل مـا  ىل لك  سبة  ل شري  لفظ  ا

ة يف مقابل املعرفة النظریـة الـيت ال تغـري ة واملبد یة يه املعرفة املنت بصورة ال حمدودة، فالتق ث مـن موضـوعها م

لعـمل،  ـاكرت مقابـل  یة مع د ئیة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، مل تغد التق ًا، ومع تطور العلوم الفزي ش

ـىل الطبیعـة ومـالكني  یادًا  ٔسـ ٔن جيعلنا  لسوف  ٔصبحت الغایة من العمل يف نظر هذا الف ذ  لمعرفة النظریة،  ٔي 

لتطابقات لعـمل، لها، وهو ماال یتحقق ٕاال  یـة كتطبیـق  لتق یيك  سـ اء التعریـف ال یة ومن هنا  ٔي التق العملیة 

ة اليت یقـع  ىل معارف جتری س فقط  لمیة، ول ىل معارف  یة يه مجموع الطرق والوسائل القامئة  وهبذا املعىن فالتق

ة ،ٔنظر1 ة الالند الفلسف شورات عویدات ، بريوت لبنان، طأندریه الالند، موسو .    1427،ص1،1996الثالث، م
ن ٔنظر، 2 رش، توس، دون طبعة، الل ا ل ة، دار اجلنوب  ات والشواهد الفلسف .116ص ،2004سعید، معجم املصطل
.117، صنفسهرجع امل3
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یة هبذا املعىن تطبیقـًا  ة معینة، ولنئ اكنت التق ىل ن ل احلصول  ٔ ي ختتلـف عنـه بوصـفها توخهيا من  لعـمل، فهـ

سعى العمل ٕاىل املعرفة حفسب 1.سعى ٕاىل إالنتاج ب

لـهيام  سـاوقني یطلـق  تلفـة والشـائعة حـول طـابع جـوهري ميزيهـا مبظهـرن م یـة ا املظهـر << تدور تعبـريات التق

ٔنرتوبولو یـة >> دايت << و >> ا ـل > >فعـًال << و طبقًا لهذا التصور تصـبح التق ٔ مـن  ی سـانیًا ووسـ ٕا

ٔخرى ٕالشباع  دة وا ظامن الوا اته << ایة ت .2>> اج

ا ولوج مل دراسة الطرقTechnologieالتق شمتل يه  منو حضارة و  القهتا  هتا و  ث معوم یة من ح التق

ىل ثالثة  ا  ولوج اللها النظر يف ٔنواعالتنق یاتمن املسائل النامجة عن ثالثة وجوهات نظر ميكن من  ٔوال التق  ،

ل  لیيلهناك جماال  لوصف الت ام  د يف حلظة معینة و يف جممتع معني ق ون و الصنائع ، كام تو نیا، مثة جمال .. لف

ة قوا سباب اليت تعود ٕاىل حبث عن الظروف و عن القوانني اليت مبوجهبا جيري تطبیق لك مجمو ىل  د و 

لیهتا العلمیة .3فا

یة ة التارخيیة تظهر ا: العمل و التق ل العملمن الناح یة ق دیدة، لقد اكلتق یات  سان البدايئ تق ، ففي ن لٕال

ة ري مشتقة من الاحلضارات الهلی ة  یات الرشق ل ٕالهاتتعترب التق ٔول ما د غریقي يه  ٔیضا ، و يف املقابلعمل 

ا ٕاال ق زدهر حق یة مل  ل فهيا العملفٕان التق لحظة اليت تد یيف ا ىل التق ا اكن لزا ظر حصول التقدم ،  ٔن ت ة 

یة بفضل جتارهبا املتكررة، و ا، فقد طرحيف العمل لصتت التق ات و العنارص الرمق ست ، و لكن اكن نةاملوضو

ا الانتظارلزاما كشف العرص احلدیث عن الرت عمل كاحللول اليت سیقد یة و املیاكنیيك ابطام  بني العمل و التق

ل مزتاید ب  لمي ٕاال و جنده یتوسل الیوم هنامكشف ایضا عن تفا یة خضمة بتجهزيات، مفا من حبث  .4تق

لفظ : Critiqueالنقد احلمك وαρινιerإالغریقيلكمة النقد يه لفظة مسمتدة من ا هتا ٕاماتعىن دال عن دال

شري ٕاىل دال شري ٕالیه بوتومور فهو  ي حتمل داللتني حسب ما  و تعين النقد Criticismeلغة إالجنلزيیة فه

ة، مرجع سابق1 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم املصطل .114، صالل ا
.98حسن مصدق ، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، ص2
.1428املرجع نفسه، ص 3
یة(اك ٕالول ،: ٔنظر 4 لتق ،)القات العمل  حباث، ة، مؤسس1یتفكرون ، العددجم راسات و  دود  ون بال  .243، ص2013مؤم
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ٔي الكشف عن  ٔخطاءمبعناه الشائع  ري ملتا ق  ق ، والثانیة زي ملعىن يشء و ملضمونه و قميته، كام تعين الفحص ا

ٔداة ٕاجرائیة Critiqueيه  لیة تنظريیة و  ٔسس مهنجیة واحضة املعامل فالنقد یعين فا د ٕاىل  و تعىن النقد املس

ظهار زیفها و نقصها و جترحيها ٕ ات  ا الطرق اليت تتكون هبا الق ٔ سهتدف مس سیة يف النظر و التفكري  1رئ

ٔو هو معىن النقد مضن معجم الالند ف عنٔما  ٔ د لهيا حكام تقوميیا شري ٕاىل حفص م ظاهرة ما لغرض احلمك 

ي ال  ىل الفكر ا یطلق العقل النقدي  و كذ ر ذتقد ٔ ٔوال عن قمية هذا إالقرار ی ساؤل  ٔي قرار دون ال ب

ىل  رتاضو ٕاما  ىل ٕا ٔصل و یطلق النقد ٕاما  ٔو ا ث املضمون  احسواء من ح اصة و یدور حول نقاستق طة 

ىل دراسة ٕاجاملی ٔو ٕادانة معل ما ةٕاما  ريم ٕاىل دحض   ،2.

داوحمٔمقنإاذا نهالغوص مضن ماهیة النقد و حتدیدها و سهتدف التغري و مضام تعرب عن حركة فكریة 

ها نوع من الشك  لفكرالتقدم حير ي یعرب مع حركة تولیدیة  ٔن الفلسفة مل تنفك مطلقا عن ممارسة فعل ا ، ذ

الباالنقد و رتدي رداء النقد  سانیة مارسهتا يه اليت  اصیة ٕا ٔص ي یعترب يف  ، و مل تنقطع عن مماسة الفعل ا

ىل  ایة يف ذاته بقدر ما یعمل  س  لفلسفة ل سبة  ل ٔن فعل النقد ها هنا  ري  سانیة،  لب احلضارات إال ٔ

شد التغري و الثو  سان و ی اة إال متع و ح ه كام انه ال حتسني الفكر و ا ىل الواقع القامئ و السعي ٕاىل حتس رة 

حها اما عددة فهو یف جماالت م اص خيتص به بقد ما تتاح  د جمال  یين،یو ٕاما النقد ا كون جما مه ف

اليق، الفين ٔ ٔديب،السیايس، ا ة و ،...، احلضاريالثقايف ، ا ة والفلسف ی ا قد ارتبط مدلول النقد بت

سق املیتافزيیقي  ٔي شلك ال ة  لمعرفة الفلسف كسري الشلك التقلیدي  رب  ٔت يف ٕاجنلرتا وفرسا  اليت ابتد الشام

عطاء احلریة  ٕ دت  ، و ید عق ٔورويب وتق سان ا ل تفكري إال ك رفع شعار حماربة الالهوت واخلرافات اليت  وهو 

یاء والظواهر واملؤسس ٔش لتايل لعقل ونقٍد شامل للك ا ات حملك العقل و ات واملفاهمي وٕاخضاع لك هذه املوضو

ٔنوار العقل والتقدم واحلریة ٔساطري ٕاىل  من ظالم امجلود والظمل وا ٔورو 3.اخلروج ب

1

ة، مرجع سابق، ص  2 ة الالند الفلسف .238-237الالند، موسو
نٔفایة 3 رماس،،محمد نور ا ٔوىل،احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدیة املعارصة، منوذج ها ا الرشق، الطبعة ا .28ص ،1991ٕافریق
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سٔما عن سؤال  ٔس ىل الت ارسني  البیة ا جمع  لنقد ف نطالقهتـا االفلسفة النقدیة شـهدت هنضـهتا و ٕانالفلسفي 

لسوف  ٔملاين ٕامانویلمع الف ن یعرف النقد بقو،اكنطا ـب وٕامنـا نقـد " ٔ ٔعين بنقد العقـل احملـض نقـد الك ٕاين ال 

ٔعـين  ٔ لتـايل فـ هيا بقطع النظر عن التجربة، و ٔن یطمح ٕا ٕالضافة ٕاىل مجیع املعارف اليت ميكن  قدرة العقل معومًا 

ٕاماك ٔ مس ٔو ابذا ناع املیتافزيیقا معومـًا ن  ٔن خيضـع ٕالهـا لك فاكنـط1"م غـي  جيعـل النقـد حممكـة و سـلطة ی

ملعامل التفكري النقدي  ا] یقول فوو[فاكن " يشء مؤسسا بذ داث ٔن النقد الاكنطي قد دشن عتبة  ب .2"ٕایذا

س فكرا هيقد دعىل ٔس عتباره خمتلفا و م اكنط النقد ٕاىل ت ٕ حلارض  كام ، ففكرة النقدفصل عن املايضمت 

ٔصعب الوظائف من لك وظائفه و " یصفها اكنط عبارة عن دید  ستعید من  ه حنو العقل يك  ه مو ٕانذار و تن

اته  ٔ حممكة يه ذاهتا نقد العقل اخلالص  ش ٔن ی ٔن یعرف ذاته بذاته ب فٕان اكنط یؤسس لفكر 3"يه ب و بذ

و معلیا، و عقب اكنط رشیة نظر ي طور مفهوم غسمتراریته مع هیاالنقدشهدنقدي یبحث مضن الطبعة ال ل ا

رماس قائًال  ث یرصح ها ٔولویته، ح ٔمهیته و ٔخر ٕاىل "مربزًا  ٔو ب شلك  ٔن تعود  لنقد بعد وجب  ٕان لك حماو

ه اجلديل "هیغل سمتر النقد مع مارس مضن نفس التو ذًا الطابع السليب واجلديل، مث  ٔسس النقد الهیغيل م ویت

ي رمس ى ا ٔولویة الفكر  دل مارس  س ث  الف مضن مقومات اجلدل وحمراكهتا ح ه هیغل، لكن مع إالخ

ى مارس بوصفه و  ٔسس النقد  ٔولویة املادیة، ویت ٔوضاع الواقعهیغل  لتحرر وتغیري  شال فوؤما، سی م

ذ  به املوقف النقدي يف الفكر الغريب م ش ٔن هناك ما  ىل الفلسفة، و ٔن سؤال النقد ما انفك یطرح  عتقد   ف

ات لنفسها حق : " فالنقد مبنظور فوو بقوالعرص احلدیث، احلركة اليت بواسطهتا تعطي ا النقد جيسد ت

ر السلطة  ٔ قة حول  احلق عدداً لنقد مل یفارق الفلسفةفا4"مسائ ون مفهوم النقد مفهومًا م ٔن ظهرت، ومع  ذ  م

ة، مرجع سابق،ٔنظر،1 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم املصطل .474ص الل ا
ش2 ٔشیاءاللكامت و ،لافوو م ر ا ة من املرتمجنيمجة،،  .207، ص 1990القويم، بريوت ، ، مركز إالمناء مجمو

3Kant, critique de la Rison pour , tradition par A .Trensaygues et B.Pacaud, ed PUF, 1984, p11
شال س، واكن )Foucault Michel )1926-1984: فوو م ٔستاذ يف الكولیج دو فرا رس، معل  ه وتويف يف  يف بوات لسوف فريس و ، ف

ابة ٕالهنا مل  ستدعي رضورة الك ة جوهریة  سانیة وفلسف ابة عن ٕاشاكلیة ٕا ذري يف إال كون للك مؤلف من مؤلفاته موقع  ٔن  تتعرض مهه الفلسفي 
رز مؤلفاته ٔ ل، و سیيك " :لكشف من ق ٔشیاء. " 1961"رخي اجلنون يف العرص ال ا املعرفة . " 1966" اللكامت وا ٔنظر،  مكیل . 1969"ٔریولوج

بة لبنان الطبعة الثانیة،لبنان، عي، عريب اجنلزيي، مك ج ة املسرية يف الفكر الفلسفي و .428، ص 2002احلاج، املوسو
.155املرجع نفسه، ص4
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لتايل  ٔخرى و قة  ٔخر وحق القة مع موضوعٍ  لنقد ٕاال يف  ٔنه ال وجود  ٔمهها،  ٔفاكر  من ا باینًا، فٕانه یعين مج وم

ٔو سیاسیة لمیة  ٔو  ة  فلسف لفت معانیه فهو وسی ام اخ .1"فٕان النقد 

ٔو La communication: التواصل ساؤل الفلسفي  ل ًا  كون موضو ٔن  ل  معلیة ق ٔ یعترب التواصل مس

ـه إالجناز العلمي، ٔخـر بو ـرتاف  ٔمعـق يه قضـیة إال ٔخطـر و عتباره یطرح قضـیة  ٔت فكرة التواصل  ش وقد 

ام تنوعت الطرق اليت طرح هبا هذا املشلك، فٕان احلل الفلسـفي ی ام، و ٍه  بو لعامل اخلار قيضـ يف اص، و

سـاؤل دامئ ٕامنـا هـو الشـ ٔن ما یبقـى حمـل  ر ٕاال  ان ٕاىل ٕاثبات وجود رضٍب من التواصل بني الضام ٔح لب ا ٔ

اً  ي جيعل هذا التواصل ممك .ا

ـات  مو ٔیضـًا تبـادل بـني ا سـان، بـل هـو  سـانیة إال ٕا ال ىل من  ٔخر تت ساٍن ب القة ٕا س التواصل جمرد  ول

تلفة عن طریق ٔ  اة بـث ا حسـب رمـوز معینـة،وق لرسـا بتـًا  بعـًا  د، فلك تواصل یفـرتض م فاوتة التعق زة م

ٔي بـني املرسـل واملرسـل ٕالیـه  ى املتواصلني  ٔن تتوفر  ویفك رموزها، ٕاذًا البد  ل الرسا اٍز یتق و لهذه الرسا

وات البث ووسائل تلقي البث ومي زة البث وق ٔ متثل يف  الم  باكت وسائل ٕا ـىل هـذا إالعتبـار دراسـة شـ كـن 

اة البث ٔو ق ي قد یلعبه الباث  ور ا لنظر ٕاىل ا ىل الرسائل املبثوثة  ٔثريها  2.التواصل وت

ٔوىل، اوي بغوروالز 1 ر، دار الطلیعة، بريوت لبنان، الطبعة ا .144ص، 2009ة ، مابعد احلداثة والتنو
ن سعید، معجمٔنظر،2 ة، مرجعالل ا ات والشواهد الفلسف .118، صاملصطل



:

احلداثة  و مـا بعـد احلداثـة   :  
.سس واملعايرياأل

.احلداثةالتقنية ومعيارية :

سؤال التقنيـة عنـد مـارتن    :

.هايدغر

.يف التعريف بالنظرية النقدية: 
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ٔولبامل  ٔسسو ما بعد احلداثة،احلداثة:حث ا .واملعایريا

بت ملفهوم احلداثةحتدیدٍ هو ومن املتعذر الوقوف عندمن الصعب حتمعني و  مكه عوامل ، و مرد ذ

عددة منما تعلمهنا،م الها نفاليت الغموضق بت ٔن اهیهتامبوموحتك ه من املصطلح ، ٕاذ  ٔول ما یطر

دیدٕاشاكل اكمن يف صعوبة ن الت ٔ ث املعطى الزماين،  ٔرنتتذهب من ح ا  .Hح Arendtاجلذر ٕاىلعود وت

لفعل ٕاىل  ٔرش  عیة و سیاسیة و فكریة اكنت ت نیة من حتوالت ٕاج ٔن ما شاهدته احلضارة الیو ين معتربة  الیو

داثیة  الد عقالنیة  ٔنواريف صعودها مع عرص اسمترتم مستوى من ٔنتجتٔن هذه احلضارة قد مداما

ل و رفعت  كن معهود من ق ميقراطیة مل  ماهتاا ق ٕان هذا اه ري شف سان ، ورى م من ضطرابيف إال

دید ملاهیة احلداثة یؤسس ث الت النوع من ح داثة حيیل ٕاىل احلست ت خمتلفة بدل  دا دیث حول 

دةو  1.ا

ربحيدد  س ف راز قميها و مالحمها معتربا Max Weber1864 -1939ما الل ٕا احلداثة ٕاناحلداثة من 

ل العقالنیة ،ٔرىقتعترب  ز سمرا ٔ صادي فٕان  هنج الرٔساميلٔم عن الشق إالق هتاج ا ةٕان الغرب يف " امهتا ٕا ٔزم ا

لعمل احلرمن الرٔساملیة و هو التنظمئخراحلدیثة شهدا ش ن العقالين الرٔساميل  ٔما ، وهو ما ال جنده يف 

ت مشوشة ىل شلك بد ٔوىل 2"ٔخرى ٕاال  ٔن  ث  ٔوروبیة، ح هنضة ا رماس ظهور احلداثة ٕاىل عرص ا ورجع ها

ٔوىل  ي تعود  دیث ا ي مشتقة من لفظ  ٕاىل القرن اخلامس عرش بغرض ٕاقامة التفرقة استعامالتهاشتقاقاهتا فه

الفرتة  عن املايض الروماين والوثين، فاكن مفهوم احلداثة یعرب عن وعي عرص ما بعد نبني احلارض املسیحي يف ت

ة انتقال من القدمي ٕاىل احلدیث حتدد حيدد نفسه بعالقاته مبايض العصور القدمية .3ویفهم ذاته كن

ق ، يف احلداثة و اخلطاب احلدايث ، 1 ري شف .23، 1923، 1بريوت، ط-ركز الثقايف العريب املم
س رب ما ع ):Weber Max )1864-1920:ف امل ٕاج صادهو  ـرز مؤلفاتـهواق ٔ صـادي، مـن  ع إالق مل إالجـ يف السیاسـة "ٔملاين یعترب من رواد 

ولیة الق " 1895"الوطنیة والسیاسة ا ٔ ةا ستان ع. " 1905" وروح الرٔساملیةالربو مل إالج ٔساسیة يف  .1921"املفاهمي ا

الق 2 ٔ رب، ا س ف ةما ستان ىلالربو رمجة  ، بريوت،دون طبعة، صوروح  الرٔساملیة ،  . 09مق
ركة، مركز إالمناء القويم العريب لبنان،3 سام  رمجة  قص،  رماس، احلداثة مرشوع   . 42ص1996یورغن ها
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ٔو ماكنیـة، شري احلداثة يف كـون زمانیـة  عـددة قـد  ت م ز بني مستو الف وال مدلولها العام ٕاىل معىن إالخ

تلـف، وٕان اكنـت  كوهنـا فكـر ا ٔن احلداثـة قـد توصـف  شري مطـاع صـفدي ٕاىل  ٔن -احلداثـة–وكام  تطیع  سـ ال 

ـة الزمانیـة الـيت لیـه تتحرر مـن الب هيـا، و ـدوفاحلداثـة " ركـز ٕا ٔ الف  ظـره بعـد إالخـ ٔخـر وی رشـ  هام ی

ظور 1"املنعطف القادم نٔالنويف م ل"تور رب : فٕان احلداثة قد مرت بثالث مرا س ف لها ما ٔوىل وم ا املر

ــد  ٔ ــو  شــال فو لهتــا مــا بعــد احلداثــة، ویعتــرب م الثالثــة م كفــورت، واملــر لهتــا مدرســة فرا الثانیــة م واملــر

2"فالسفهتا

ـث هتـمين  ـل السـابقة ح لحظـة الـيت جسـدت القطیعـة التارخيیـة عـن املرا ا كوهنا تـ ٔسس احلداثة  كام تت

ش ومـن عقائـد  ث طـرق العـ دیدة من ح ٔمناط  دید  س  ٔس ٔهنا ت سق الشمويل ،كام  التقالید والعقائد ذات ال

ـث عرفـ ـل التقلیدیـة ح ت التغـريات الـيت شـهدهتا احلداثـة بطـابع خمتلفة لكیا عن هذه اليت اكنـت سـائدة يف املرا

دیـد یُلـزم برضـورة التقـدم  غـي ٕارسـاء وعـي  ا،فاحلداثـة ت ولوج يف جمـال التك سارع والتنوع والشمول وال س ال

صادیة، اتیة الفردیة وحرهتا الفكریة والسیاسیة وإالق عیة،و ٔشاكل وكذا إالج تناهض وتلغي اكفة  ي بذا فه

رزهـا،نة،وصور الهمي  ٔ رمـاس ٔما عن حتدید الفالسفة ملفهوم احلداثة فـميكن الوقـف عنـد  حبیـث یعتـرب یـورغن ها

HabermasJurgen داثـة"احلداثة مضن كتابـه اتمشخصًا ملسار ل ٔن احلداثـة مكفهـوم " اخلطـاب الفلسـفي 

ة احلدیثة، ٔزم ذ ٕامس ا ٔ عن عٍرص بذاته ی ال دم  ـىل اجلدیـد "ست ح  ل وینف املستق وهذا العرص حيیا بدال

داث قطیعة مع املايض، رب ٕا ٓيت وذا ٔنوار(مفنذ هنایة القرن الثامن عرشا خطـاب احلداثـة يف مل هيمت )عرص ا

سمیات، د رمغ تعدد ال لیتـهالغرب ٕاال مبوضوع  وا سـان وفا یادة العقـل .وهـو إال ـىل سـ لیـة  ركـز هـذه الفا و

عیة  رتاقه للك جماالت احلیاة إالج ًا ( وا ً وسیاسیًا وثقاف صاد سـان ) ٕاخل...اق وهبذا املعىن ميكن احلدیث عـن إال

3".كذات فا

.54، ص1990، مرجع سابقصفدي مطاع، نقد العقل الغريب، احلداثة وما بعد احلداثة، 1
ٔنور مغیثن،ٓالن تور2 رمجة  لسنقد احلداثة،  ٔمريیة، القاهرة ، ا لثقافة، املطابع ا ىل  ٔ . 118ص1992ا
الم، ص ٔ لسوف، مضن ملحق ا لف ٔنظر التعریف 

ٔوىل ، ص3 ر الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ هتا، م احلداثة ورها ٔسئ ن اخلطايب،  .37عز ا
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رما ة هیغل يف حتدید وضبط مفهوم احلداثـة، یقف ها بق ٔس ن یعرتف ب ٔ داثة  ل دید الهیغيل  س مستحرضًا الت

دم بقول  رماس-ويف الكشف عن العالقة بني احلداثة والعقالنیة، فقد است یاق -ها هیغل مفهوم احلداثـة يف السـ

ة احلدیثـة  ٔزم ٔو ا ٔزمة اجلدیدة  شري ٕاىل ا ٔو وهنـا تـربز ٕاىل1التارخيي ل ـة اجلدیـدة  ٔزم الف بـني ا ـز وإالخـ ال

ة احلدیثة ٔزم ث ا دوبني القدمية من ح ىل ماع ٔوىل  ٔصبحت واسعةا اص هبا و اليت  التداول ، مكفهوم فاهمي 

الفالتطور و التغري و  ـا الهـیغو التحرر و التقدم ، و بـخ فـٕان احلداثـة يف مفهو شـري ٕاىل معطیـات ذ يل 

ر املذ كر ٕاىل معا ي ی هبـا و ٕان اكنـت مثـالعرص ا ـد إالنتقـال ٕاىل ايض و یقطـع الصـ ي تف بـه فهـ ٔي صـ ة 

ملر" احلداثة يه ذٔناحلارض ، ٕاذ  عتبارها ةالتارخيیالوعي  ٕ ل تفهم ذاهتا  القة مع املايض من ا اليت تقمي 

ة لنوع من إالنتقال من املايض ٕاىل احلارض ي خيـدم ال2"ن لقـدر ا تعلن احلداثـة مطلقـًا تصـاحلًا مـع املـايض ٕاال 

اوز وا ي تعبري دامئ عن معىن الت ر،إالنتقال ٕاىل احلارض فه ٔخـر مغـا توى  توى ٕاىل مسـ ختلـق احلداثـة لتحول مسـ

رخيیـة ـة لكهنـا  ارج ـري  ـع معـایري  ت و ضـد احلداثـة حتمـل معناهـا اجلدیـد وهـ" معیارهتا من ذاهتا ويه بذا

ٔخـرى، ذا3"القدمي ـة ٕاىل  رب إالنتقال اجلـذري مـن حق ٔن احلداثة جتسد معىن التغري  ني الحظ هایدغر  يف 

ٔمـام،"ٔن  قـدمًا لكیـًة ٕاىل ا ٔول مـرة وم تظرًا وما یعتربًا مطلقًا  س م ام ما ل ة ما، تعين ق كـام تعـين ذاهنایة حق

دیدًا  ًا  عتباره ش ي ال نتوقعه، اكرت 4"ا ٔن د ىل  انب العدید من الفالسفة  ٕاىل  كام یعتقد هایدغر كذا

ـراث البدءوجيسد نقطةاحلسمحلظةميثل ه مـن قطیعـة مـع  اعتبارًا ملـا جسـدته فلسـف خيص احلداثة وذا ف

دیدة، سًا وٕارساًء ملفاهمي  ٔس عتبارها ت ة، و ازعٍ "ومفاهمي سابقة من  مرجـع الفلسـفة -دغریقـول هایـ-فهو بال م

ت ي ٕالیه یمت الرجوع والعودة يف لك املستو ینونتـه، :احلدیثة ومعدهتا ا ـن و سان احلدیث، تصـور الاك تصور إال

رمجة فاطمة اجلیويش، وزارة الثقافة،1 داثة، ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .12ص، 1996دمشق،ها
.13املصدر نفسه ،ص 2
داثة، مصدر سابق،ص3 ل رماس، القول الفلسفي  .11یورغن ها
ٔوىل 4 ر الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ هتا، م احلداثة ورها ٔسئ ن اخلطايب،  .37،صعز ا
 ٔوىل جتلیات نیة بوصفها  لحظة الیو ستحرض ا ه حبیث  ٔبعد م ٔراء تذهب ٕاىل ا اكرت، لكن بعض ا ىل حلظة د ارسني  روز یتفق العدید من ا

نیة لتايل فاجلذور یو داثة و ل ٍن  زوغٍ  اكرت ٕاال تعبري عن  . وشلك احلداثة، وما يه حلظة د
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قة، تصور العامل، ـه ...تصور احلق سـانیة یتحـرر ف دید مـن عهـود إال رش بعهٍد  لسوف امل وهو يف الوقت نفسه الف

سان من سلطة إالميان وتصري  ٔرضإال ىل ا .1"امللكة 

ل فلسفة هیغل فهو یعـرب ٔیضًا تداولها اخلاص دا ذ احلداثة  ٔ عوت ت سـ ي  عتبارهـا الوصـف ا ـة عهنـا  ٔزم ا

ٔنـوار،  رشـت بـه فلسـفة ا ي  ٔمه ماكسب العرص احلدیث مبنظوره هـو مكسـب احلریـة ا ٔن من  احلدیثة، ذا

ا الروح"ففي كتابه  نولوج نوم الد وحتـول ٕاىل "یعترب هیغل "ف هو عرص مـ ٔن عرص مباكن ٕادراك  ٔنه من السهو

ٔن الفكر قد قطع صلته مبا اكن سا ث جند  دیدة،ح ٔیضًا وهـو مر متثل  ئدًا يف مستوى الوجود ويف مستوى ا

لعـامل دیـد  ٔعامق املايض وبناء تصور  ه يف  تضـمني، ويف إالجـامل فـٕان احلداثـة تتضـمن لك مـا هـو 2"ستعد لرم

ة و فكریـة یة،ثقاف صادیة،سیاسـ ٔصـعدٍة خمتلفـة ٕاق ـىل  لقمي  دید والتغیري  ـة ،ملعاين الت ـىل مجمو فاحلداثـة تقـف 

ز حتدد ماهیهتا مكرشوع ويهمقوال عتبارها راك اتیة، العقالنیة والتحرر، قميت تؤسس لها  .ا

دید ملفهوم احلداثة یٕان  ـره ویـزناحزنلقٕاشاكلیة الت ٔخـر و الضـدي لهـا وهـو مفهـوم مـا بعـد حنـؤ ـا ا مفهو

اه ًا م ً فلسف ٔنتج خطا رية عن تیار فلسفي  ٔ ربت هذه ا ً لرضـورة احلداثة، فقد  ـاد ض لرتاث احلداثـة ولقميهـا م

رة، وقد شاع هذا التیار اجلدید  س لقمي مغا ٔس لن ریدا، وفووجورج بطاي، دخصوصًا يف فرسا مع الت ٔ ث  ، ح

لهيـا احلضـارة الغربیـة احلدیثـة رافضـني مسـلامهتا  ركـز  ٔسـس الـيت  ا ذري لت " هؤالء عن ٕاقامة رفض ونقد 

ات  ٔملـان  ٔفاكر بعض الفالسفة ا ب روا يف ذا ٔ ٔن مفكري ما بعد احلداثة قد ت بدو  شـه وهایـدغرف ـن نی ا

لف دیـدة  ٔسـس  ـام  را فكرة ٕامـاكن ق ٔ سـاين احلـدیث واملعـارصاكن قد  ي تقميـه مـا بعـد 3"كـر إال متیـزي ا ٕان ا

ـة ويف نقـاليبداثة خلطاهبا یقـوم يف البعـد النقـدي  ٔسـس واملبـادئ العامـة ٕاالوالعدم ثقـة جتـاه العدیـد مـن ا

ذ حلظة التنو  تعبري واللكیة اليت سادت العصور السابقة م ردجونر، ف سوا لیـو ٔ ٕان مـا بعـد احل" فرا داثـة تبـد

ا الفكر احلدیث عن ذا ت اليت ور ٔو ما وراء احلاك ة العلیا  ت الثقاف حلاك سمیه  ك ف شك ملیل ٕاىل ال

ٓوىل، د،محمد الشیخ، نقد احلد1 رش، بريوت، الطبعة ا ٔحباث وال .387، ص2008اثة يف فكر هایدغر، الشبكة العربیة ل
ٔوىل،.د2 ر،الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ ات، م سق ٕاىل ا یبل، من ال .  129ص.2007معر 
ة، العدد الرابع3 ٔوراق فلسف رد وما بعد احلداثة،  ٔبو زید، لیو سمرب-اخلامس، یولیو-ٔمحد  .   07،ص2001د
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ىل  سیطر  ٔو املسمیات الفكریة العامة اليت  ة من املبادئ واملعتقدات  ٔي مجمو سلمي بوجود  رفض ال العرص، كام 

ات مفكري عرص احلداثة .1"ٕابدا

كتور  تق مـن " ما بعد احلداثة والتنور"مضن كتابه الزواوي بغورةشري ا ٔن مصطلح ما بعد احلداثـة مشـ ٕاىل 

تعمل املصـطلح هـو  ٔول مـن اسـ ز احلداثة و سـام نة J.K.Heuysmansه تعمل املصـطلح يف 1879سـ كـام اسـ

ٔدب إالسباين وحتدیدًا عند  سا يف كتابه F.Donisٔون ٔمـريك -ا الشعر إالسباين وإالسباينٔنطولوج" وذا

نة " نوات 1934سـ انتقالیــة تغطــي ســ ٔن مــا بعــد احلداثــة مـا يه ٕاال مــر ــه  ي یبــني ف ٔهنــا 1914-1905وا و

ٔ من سنة  ي يف سنة 1896مسبوقة حبداثة تبد هت 1905.2وت

يبٕاىل املؤرخ الربیطاين " ما بعد احلداثة " كام ویعود الفضل يف ٕاستعامل مصطلح  يف كتابـه 1947سنة ٔرلوند توی

لالعقالنیـة والفوضـویة الـال معیاریـ"رخيیة تدراسا"  متع الغـريب  ث وصف ا ٔفـول دور ةح ب  سـ ، وذا

ذ هن الصناعیة حملهـا البورجوازیة يف التحمك بتطور الرٔساملیة الغربیة م لول الطبقة العام ایة القرن التاسع عرش، و

لقمي البورجوازیة التقلیدیة ً بل احنطاطا  3.وهو ما رٓه انقال

ريون نص  ردوُرجع الك دايث " لیو ًا "الوضع مابعد  ة ما بعد احلداثة بوصفه نصـًا فلسـف سیًا حلق ٔس نصًا ت

ٔفاكرهـا  ـىل قـمي احلداثـة و اللها إالنقالب  رد من  یة ملا بعد احلداثة، حبیث یعلن لیو ٔساس ٔفاكر ا ميزي ورشح ا

س ملرشـوع الفاشـلیة، كفكرة العقل واحلریة والتقدمالرئ رد املرشـوع احلـدايث  یصـف لیـو غیـاب ٕان " ، وبـذا

ٔكـد مـن هنایـة فكـرة التقـدم  لت سان ما بعـد احلداثـة  سمح ٕال لسوف  ٔفق الكوين والتحرر العام يف نظر هذا الف ا

ٔخـر  ـد والنصـف ا ـه التعق رشـیة یوا ٔن نصـف ال ٔمه مظهر من مظـاهر فشـل احلداثـة هـو  والعقالنیة واحلریة، و

.08مابعد احلداثة والتنور، مرجع سابق، صالزواوي بغورة ،1
.12املرجع نفسه، ص2
. 13، صالزواوي بغورة ، مابعد احلداثة والتنور، مرجع سابق3
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ٔن احلروب ة، و ا ه ا ٔخر یوا د والنصف ا ه التعق ش بـال یوا سـان یعـ رـت إال رشـیة،  ٔوهـاماليت عرفهتـا ال

تا رسدیة ٔو م ٔو وفقًا لتعبريه من دون نصوص رسدیة كربى  ٔساطري  Métarécit Gand récit"1/و

دايث ال یعين مطلقًا القطیعة املطلقة و التامة ً ٕان ظهور التیار املابعد  ٔهنا تقدم بدیًال فور عتبار  مع احلداثة 

ذفقد ا،عهنا رش هذا التیار و ساد م العرشن مضن رصاع تقابل بني خطاب رافض و من القرنتانالسبعی ن

اهض  ٔخر حمافظم داثة و بني خطاب  كن و مؤ ل ٔسس بوصفها اید لها، فمل  ٔن ت م ال ملا بعد احلداثة  ستقالل 

ٔو ٕارت  ٔي ص ة اليت سبقهتا، و نعتقد ٔ ميتد ب ٕالماكن الفصل باط مع احلق س  دید الزماين بني احلداثة و ٔونه ل الت

ة و إالرتباط ففي  ستلزم املصاح ة  القة تالزم ي ٕاذن  ام الثاين، فه ٔول لق ما بعد احلداثة ٕاذ ال بد من وجود ا

ن، و ٕان اكن القصد من وراء ما بعد احلداثة ٕاقامة قطیعة لكی ضاد هتا يه جتسید لرصاع بني خطابني م ة، فهذا هنا

س  ٔس رة لسابقهتا ، ففي هنایة املطاف فٕان اخلطابني ٔمناطیعين ت داثیة مغا دايث احلايث و ما بعد داحلٔو معایري 

ٔداة لمیتافزيیقا، ولقد شرتاكن يف  اانصبالنقد و الرفض لرتاث السابق و  ات احلبعد النقد امل دايث حنو العقل 

سبة ملرش  ل ٔنواروع لكونه جسد حلظة البدء  س معامل احلداثة ، فٕان العقل ا ٔس ٔنواريو ت ذا مل یعد ميت

، موضوع نصبه اكنط حماك و معیارا نقد ٔسست  الثقة اليت  ٔو لنقل ت القداسة و  .الربیق و ت

ني یقفون عند حلظة  ارسني و املؤر البیة ا س فٕان  ٔس شهٔما عن حلظة الت عتباره من نی دد معامل ما ٕ

شه  لقمي یقول نی ة ، وقلبه  ه العدم الل فلسف ٕان إالحساس بغیاب القمية یظهر عندما یفهم "بعد احلداثة من 

بواسطة مفهوم  ٔوی ال ميكن ت ٔن طابع الوجود يف مجم دة«ال مبفهوم »الغایة«ب قة«و ال مبفهوم»الو .. »احلق

صار ٕان مقوالت  دة«و »ایة«خ لوجو »وجود«و »و ٔعطینا  سحهبا ٔالند قمية ، ها حنن اليت عن طریقها 

ه دا یبدو العامل بدون قميةٔالن، مفن م عتباره2"فصا ٕ ه  ٔسس مرشو شه یت ی ٔسس ف ادة ت ا حتاول ٕا یالوج ج

ل  لالقمي و هو الس ٔم ق نقداا ال لتحق شه كف ه نی ٔر ي  اهضة سسشامل یطهر الفكر و یؤ ا لقمي نقدیة م

ٔفراد و تغريات لمیتافزيیقا الف ا خ ٕ ٔخرى و  ي ختتلف من امة  سيب فه شه تتصف بطابعها ال ى نی ، ٕان القمي 

.16ص،، مابعد احلداثة والتنور، مرجع سابقالزواوي بغورة 1
رد و ججامل مفر 2 ةإالرث، لیو ٔوراق فلسف شوي ،  ساري الن .19ص القاهرة،52001-4العدد، ،ال
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ٔحوال و هو  ةا س ي  قة، فه لحق سبة  ل ٔن ذاته  س لقمي الش ٔس ىل رضورة ، و بغیة الت شه  دیدة یؤكد نی

هو يفالهدم ٔن املرشوع اجلنیالو دید ، ٕاذ  ادة بناء من  ست املعرفة ٕان هدف امل" ٔساسه هدم مث ٕا عرفة ل

قة املطلقةٕادرااكاهتا و ال  اتنا العلمیة لحق اج لتلبیة  ٕان احلداثة 1"، بل هدفها السیطرة ، فاملعرفة وسی

شو ملنظور  ٔنتجتيالنی كرس العبودیة و يه بذ ٔدت ٕاىل  فقد  ة و اس سانیة ، اكن الطاقةتدالعدم إال

ستعید الوجود الطب  ٔخرى  شوي حضورا یلزاما قلب القمي احلداثیة ٕاىل قمي  سان و ميارس اخلطاب النی عي لٕال

بتا  بوصفه مرجعا  ه اجلنیالو ث بنصب مرشو ى فالسفة ما بعد احلداثة ح .    الفت 

لكم1 شه ، هكذا  رش، بريوت ، ص نی ة و ال لطبا ب العاملي  رمجة املك . 78زراداشت، 
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یة ومعیاریة احلداثة: املبحث الثاين . التق

یـازكونه ث و املعارص الزمن احلدیوصفی م ٕ یة  ي ،زمن التق ٔال حمـدود والواسـع لهـا، فهـ شـار  ن بفعـل 

ي دودها بوصفها مقوم حضاري، ٕاىل احلد ا ٔقىص  ـدمه تبلغ  ٔ سمیة  ه  ـىل ماهیـة خـرٔ ميكن ف ٔو التعـرف 

ٔخر ىل ماهیة ا لتعرف  دهام  لنظر ٔ ـىل اكفـة ، و ذ ـا السـائدة و الغالبـة  ولوج لتوسع الهائل ملظـاهر التك

اح احلیاة ا متعات احلدیثةٔبعاد و م ل ا سانیة دا ء ومعیـار حضـاري ال غـىن ف،ٕال یـة بوصـفها انـ قد نُظر ٕاىل التق

انتـه يف عنه ٕاذ تعرب عن مرشوعٍ  ٔ ٔدوات الـيت  سـط ا ٔ لـق  سـان ٕاىل  لحظة اليت اهتـدى فهيـا إال ذ ا ساين م ٕا

ا اج سط  ٔ ق  ٔ حتق ه  ات ته وصوًال ٕاىل ابتاكره وٕابدا ولوج الفها،رىق التك ة وعتـاد ومنىل اخ صـوًال ٔسـل

سط حتدیـدٕاىل غزٍو  ٔ یة يف  سـاين الفضاء، فالتق املعطـى إال شـري ٕاىل ذا ٔهـداف هتا  ـق نتـاجئ و النـاجت عـن حتق

ٔزم،حمددة مـن التـ ـا ٔثريه لیفرض  ٔن هذا املعطى سريتقي ت ي نتـاج لقـمي ري  ـدايث فهـ س بلبـاس  یـة تتلـ ، فالتق

ٔخـر يف  یـة وتطـور هـو ا ـدم التق ي  كـرس النظـر العلمـي ا ذرت ملعاِن التقدم والعقل و وتعالمي احلداثة اليت 

یة،  ـه فـٕان كهنهـا ال فاحلداثة مجمحضن التق ـالء قميهتـا، وم یخها وٕا رسـ شـد  یة ت ٔساسـ ادئ  رتتكز ٕاىل ثالثة م ًال 

اتیة والعقالنیة واحلریةخيرج عن سیاق هذه املبادئ، ويه  .ا

اتیة  ص:le subjectivitéا ي س ٔ ا ات الفردیـة وإالميـان بقـدرهتا يف وهو املبد ادة إالعتبار  ىل ٕا مضمونه 

رشـي بوصـفه  ـن ال ٔو تبعیـة،حبیث یغـدو الاك ـراٍه  ٔو ٕا ـد  یاراهتا اخلالیة مـن لك ق التفكري ويف بناء واقعها وفق ٕاخ

ًا  ٔخـرى موضـو ٔبعـاد ا ني تغدو اكفـة ا يه -هایـدغربتعبـري–فاحلداثـة ) "الطبیعـة(ٔولویة وذات مطلقة،يف 

ات ىل ا لنظر الفلسفي  ٔويل  ه  ات وعهد توج ٔولویة ا .1"عهد 

ٔخرى اكلفكر : Rationalité:العقالنیة  دید املفاهمي ا رتبط هبا  رز معامل احلداثة واليت  ٔ وتعد العقالنیة من 

یة ساق عنه ..والوعي واحلساب والتق ي ت ٔن العقل سیغدو املعیار ا معناه  عتباره ٕاخل وذا اكفة املعارف و

.464د،محمد الشیخ، نقد احلداثة يف فكر هایدغر،مرجع سابق،ص1
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لعقل  لیه  صادي، حتت ما یصطلح  ٔو اق عي  ٔو ٕاج ٔو سیايس  اليق، ٔ ٔ یقمي ویقوم لك ما هو  معريف  املبد

ن يف كتابه ٔدايت، یقول تور دل : نقد احلداثةا ىل "س ة  ی عتقادات ا احلداثة فكرة هللا بفكرة العمل، وتقرص 

لك فرد،  ة احلیاة اخلاصة  ولوج ك لمیة و كون هناك تطبیقات  ٔن  كفي  ٔخرى فٕانه ال  ة  ة، ومن  هذا من 

عتقادات  ت السیاسیة ومن  ا شاط العقيل من ا ٔیضا حامیة ال غي  ث ی دیث ح لعمل يك نتلكم عن جممتع 

ة ی .1"ا

ٔخرى مكفهوم إالرادة وإالست: احلریة مفاهمي  ي متحورت حو ٔ ا سانوهو املبد وجععالء والقوة وٕارادة حترر إال

سان حرًا فهو  كون إال ٔن  ىل  ة ومن لك ٕالزتاٍم ،فقد نصت احلداثة  ارج رب إالنفالت من لك همينة  ٔفعا سید 

كون مِقومًا ومقَومًا، ٔن  ٔن هيب فاحلریة حتددت عند اكنط،"صاحب القانون وهو املرشع ب سان من  متكن إال

ٔمرهلنفسه قانونه ا ٔمره ب رشع  ٔن  ٔن خيضع بنفسه لقانون نفسه، و ىل  ٔي مبقدرته  صوصة،  . 2"خلاص ورشعته ا

ىل  السیطرة  سان املعارص فانقاد وراء حسرها مضن حتالف خيول  یة اليت ٕاسهتوت إال ٔن ٕاغوائیة التق

ىل االٕ  السحر  ٔثري ذا ثسان ذاته لیصبح عبدًا لهاالطبیعة وٕاخضاع ملاكهتا لصاحله، قد انقلب ت ر ا،ح لتقدم ٔ

سارع  ث التقين الهائل و امل سان احلدیث من ح ة إال ذریة مشلت ب سان احلدیث ٕاىل حتوالت  ي شهده إال ا

ٔن هذه الع امله ذ الئقه مع  ٔصبحت تفهم وفقا لهذا لتقدممجلت  بري و مؤر القة  شلك  یة  ، فقد سامهت التق

ري قلتقلیص الهوة س سان و الطبیعة فاستطاع بذ ٔغراضهبني إال دمة  ٔصبح ، بوى الطبیعة لصاحله و 

ٔكرث ا یة تتحول مع العمل احلدیث  فٕان التق ث نتاجئه بذ ة من ح ه دقة و جنا س ٔ یة  ىل التق دا  ةع ٔزم ا

تعبري عن نوع من اللكیانیة و الشمولیة و لكاحلدیثة ٕاىل  ٔزمةذ رب عهنا و اا طالت ٔزمة، ٕادموند هورسلليت 

ا ، یفصل هورسل يف  یة و إالدیولوج سانیة جراء ٕافرازات التق ات إال ٔزمةٔسبابا ن مؤلفه البارز و حيللها مضا

ٔوروبیة " ٔزمة هذ"ٔزمة العلوم ا ا ا ٔن  ث  ٓلیة التمكمي ح ظوره عن  يض اليت جتمع بني ه تعرب يف م الر

ٔدالظواهر، دة ملا یغدوما  زداد  ٔزمة  ات و املوضوع و ا املهنج املامرس يف العلوم احلدیثة "ى ٕاىل ٕانفصال بني ا

ن،1 .29صمرجع سابق،نقد احلداثة، ٓالن تور
.512د،محمد الشیخ، نقد احلداثة يف فكر هایدغر،مرجع سابق،ص2
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یة  م مع التق ىل حنو  ىن النقد مكهمة وحنو ا1"مهنج یتطابق  ٔن تت لفلسفة  غي  ٔزمة هذا ی خلروج من طوق ا

وحض هورسل خمرج  لفلسفة التقلیدیة التجریدیة ف الفا  ىل ٔ ٔساسیة  یده  ٔ الل ت ٔزمة بوضوح من  ٔزمة " ن ا

ٔورويبالوجود  ني ا سوى خمر سیان املعىن الع: ال متت قالين ٕاما من إالحنالل يف هاویة التقهقر الناجت عن 

ىل هنضة  ٔو العمل  اء روح الفلسفةٔورولحیاة  .2"عن طرق ٕاح

شخیص عوامل هورسيلال سعى امل ٕان  ٔزمةحنو  ٔصابه ا ي  ش و ا ٔوروبیة هو مسعى لرد إالعتبار لعامل املع ا

ٔسس امل یة و من هنا یت ش جراء سطوة التق هتم امجلود و ٕازاالهورسيل لغرض فك لومینو هنج الف إالقصاء و ا

ٔن  ات و املوضوع  ٔزمةالهوة بني ا ٔزمة موضوعیةا هتا  رشیة "يف هنا ٔم حتقق ال دال من  ٔوربیةف احلدیثة فكرهتا ا

اة  ه ح عمل صارم یو لفلسفة  ساناملؤسسة  ٔدت , إال ٓخر  لعمل حتتل ٕاىلوقد اختذت العلوم مسارًا  ٔة تصور  ش

ضیات املاكنة  ه الر ٔساسیة ف لفلسفة وهكذا ا سبة  ل لعلوم اجلزئیة بل حىت  س فقط  منوذج ل ه دور ا تلعب ف

لتصور املوضوعي 3."ٔسقطت الفلسفة ذاهتا حضیة 

التصاحل والتطابق بني العلوم احلدیثة  ٔزمة ویوطدها ،یضیف هورسل اكمن مضن ذ زید يف رشخ ا ولعل ما 

ٔدى  یة ،ولك ذ ش سیان الٕاىلوالتق قدر ما"واقع املع ستغناء ف ش و بتعاد عن العامل املع زداد 

قات التجربة وتعویضها بقوانني العمل الكونیة ...عنه ذ دوما شلك تصحیح الس یة س رة التق ساع دا وهكذا فٕان ا

ساح التقين يف  ك المات هذا  متثل  الل،و ارب ٕا لمیة حمل الت ناحقائق موضوعیة  اليت ميتلئ هبا هیةالال م

ش  4".العامل املع

یة العامل احلامس يف تفامق  ٔزمةمفن هذا املنطلق جتسد التق ٔوربیةا نفالت من عقال ،ا ل لالنفاكك و وال س

ٔزمةهذه  لعودة ،ا سبات العقل وٕامنا  س ٕاللغاء مك ىل رضورة ل الفلسفة اليت مبقدورها ٕاىلیؤكد هورسل 

ٔ اخلروج من هذه  ة ،زمةا لزن رب التحرر من السیاقات الضیقة  لامُ صارمًا ، كون  ٔن  ث یدعوها هورسل  ح

1Edmund Husserl , la crise des seines européennes tradition par Ricœur-Ed Abien-paris, 1977,p56 p 103.
2Ibid, p103.

ٔول 3 ة ، العدد ا ٔوربیة ، مدارت فلسف ٔزمة الثقافة ا .09،ص 1998اسامعیل مصدق، هورسل و
4 Edmund Husserl , la crise des seines européennes οpcit, p 103
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ئیة، لعملیات الفزي دود  ٔزمة الوجود "املوضوعیة وحتدید  ٔوريبف ني -یقول هورسل- ا ٕاال خمر ٕاما :ال متت

لعمل لحیاة وٕاما  سیان املعىن العقالين  حنطاط بفعل  اوي  اءعن طریق ٔوروىل هنضة السقوط يف  ٕاح

1".روح الفلسفة

ل یة يف العرص احلدیث لقد ام هتا املركزیة كت التق برينماك ٔثري  ىل قوة سیطرة وت بفضل ،حفازت  وذ

لغوي  سق ا دل ال ث اس سان ح لغة التعبريیة لٕال ىل حساب ا لكه  ة وذ ضیة واملنطق حتالفها مع العلوم الر

یة جمرد تطورات  يض ،ٕاذ مل تعد التق ٓخر ر سق  ساين ب ةإال ولوج وٕامنا تعدت ذيىل مستوى العلمك

ٔثري ٔلیاتمتت عیة ىل البىنها حىتت ىل مستوى ج دث التفكك  ه  سان وم العالقات واحلیاتیة لٕال

سانیة وتغري معناها یة يف العرص احلدیث ،إال لسیطرة ودمع لهإاىلمن هنا تتحول التق .ٔداة 

ة الو  لنفعیة حبیث ٔیضاً ضعیةهتم هورسل الزن كرس  ٔسباب السیطرة اتدبوصفها  ها  ال عي هذه الفلسفة ام

جبعلها حتت سیطرة  سانیةإالرادةىل الطبیعة وذ ىل إال ي بزنعهتا العلمیة ٕامنا تعمل  اضفه ٔمل الفلسفي ٕا الت

ى هورسل ي هو جوهر الفلسفة وهبا، مفمكن الع متثل يف ا ة العقالنیة بقدر ما  مكن يف شیوع الزن ال 

ٔمرنغامسها مضن همينة الوضعیة اخضوعها و  ٔجنم عنه وضع ا ي  ٔزمةا قة 2"ا ٔن احلق تدعي الوضعیة يف خطاهبا 

حلقائق اليت ختضع لرشوط  س یعرتف ٕاال  ٔن خطاهبا ل بتة ذات وجود مستقل ذ قة موضوعیة و  العلمیة حق

سان احلدیث حتددت لكها يف لكها يف الن ل صف الثاين من القرن التاسع املوضوعیة لتجربة و رؤیة إال عرش من ق

دها، و ا ٔدى ٕاىل إالعراض يف ال هبرتالعلوم الوضعیة و االةالزدهار النامج عن هذه العلوم و هذا ما  عن م

هتافت واحض من طرف اخلطاب الوضعي و یتضح قصوره عن ٕادراك  رشیة و هنا یبدو ا احلامسة للك ال ٔسئ ا

قة اللكیة لهذه ا قة احلق .حلق

ٔستاذه هورسل ییواصل مارن ها الل دغر هنج  ىل مواطن من  ٔزمةوقوفه  وشخیصه لها مربزًا ا

ٔسباهبا واليت امفعال ري مهناهتا و یة اجلزء الك مه الفلسفي حنو سؤال الوجود ،حتمتل التق حيیل هایدغر لك اه

1Ibd, p103
ا2 نولوج نوم ٔوروبیة و الف ٔزمة العلوم ا دة العربیة ، ٕادموند هورسل ،  رمجة، ٕاسامعیل مصدق، مركز دراسات الو .127، ص 2008الرتسندنتالیة، 
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يس املغیب مضن  اكد"الطرح الفلسفيامل یة  ٔن التق جتسد يف الوعي الغريب املعارص ما جيسد مصطلح اللكمة ٕاذ 

ين ة احلدیثة . 1"يف الوعي الیو ٔزم ل ا یة دا ٔهدافمعیار منطي حيدد لك املعایري ٕاىلفقد حتولت التق تتحول وا

یة  ه التق وين مشويلٕاىلمبوج ابة عن سؤال ال،بعد  سانیة ، فضمن سعیه لٕال نونة إال هتدد الك ي بذ وجود فه

قد ه مشا و مغیبا و يف هذا إالطار ی بوصفه  شدة ال او رد إالعتبار  زعهتا إالمیدغر  ة فلسفة الوضعیة و  ربیق

ن یعتقد ٔن هذه العلوم تنظر ٕاىل املوجود من ٕان" ٔ قة الوجود و ذ دث یؤسس حلق س  العلوم الوضعیة ل

لمعرفة العلمیة اليت هتمت مبختلف  كهنها و ) اجلامدة و احلیة ( جماالت الطبیعة هو موضوع خيضع  م  دون إاله

ي ال تفكر ة ینفي ه2"لتايل فه ٔن او هبذه الصیا عتبار ب ٕ اكر و ٕامنا  یدغر صفة التفكري عن العمل ال بصفة إال

یالهتا مضن سیاق التفكري ا قة اكليت متتلكها م ة و ا ا ري إالماكنیة اليت ميتلكها العمل ال تبلغ الن ٔ لفلسفي هذا ا

ت البحث عن سؤال الوجود و من هنا ٕاعترب ه ده ٕاماك لو ىل اميت ث قدرهتا  اءات الوضعیة من ح یدغر ٕاد

ٔسئ ىل اكفة ا ابة  قة الواقع و إال ري مؤسسةٕادراك حق و  ط اءات  دى ٔما، يه ٕاد ث ما ی من ح

رب العلوم الوضعیة قد حققت تقدما و قٔنلظاهر من  دان العلوم الوضعیة ٕان د ٔشواطا كربى يف م طعت 

ا لن د به مكعیار  غي  .ةاكيف و ال ی

هنا دومنا ٕادراك شامل إان العلوم الوضعیة يف نظر ه كشف عن حتول يف ظواهرها و مضن قوان یدغر 

ي تنظر ٕاىل هذه الظواهر بوصفه قهتا فه ات ال كامهیات حلق ٔشیاء و موضو اب و ما یؤدي ٕاىل او ذاا  حن

قهتا  ىل عنه فهيا و معىن " ..تواري حق ٔنه ال یعرث يف الطبیعة ٕاال  ٔو قل  ه  شئه ف ٕاهنا ال تدرك من الطبیعة ٕاال ما ت

ماكهنا  ٕ س  ٔنه ل كشافهاالطبیعة یؤدي ٕاىل استقصاهئأن تبني ٕاذا ما اكن - یدغراحسب ه-هذا  كام تدعي هذه ا

ل ٔم  اب كهنها عن التحقق العلوم،  ٔذى ٕاىل ٕاحن احلداثة و ٔمهلهتایدغر ٕاىل قمية مركزیة قد اهو یلتفت3"ضد یت

سانیة و اليت  ة إال یة انصهرتمكن يف الزن لبت و همينة التق الل التحوالت العلمیة و يف ظل  .من 

.51صفدي مطاع ،نقد العقل الغريب ، مرجع سابق، ص 1
ر ، ص2 كفورت، كنوز احلمكة ، اجلزا ري ، قراءات يف الفكر النقدي ملدرسة فرا . 9كامل بو م
.550، ص محمد الشیخ ، نقد احلداثة يف فكر هیدغر 3
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عتبارهٕاذاً وصفت ٕ یازااحلداثة  م ٕ ٔنوارو تعرض مرشوع عرص التقدم التقين و عرص العقل  النتقاداتا

ىل اعتبار انه  ٔسست الال عقلراجع فهيا العقل لصاحل ٔزمةٔنتجواسعة  ٔنوار بوص فقد ت ا نقل ا فها مرشو

مش ن  سان من اك ن عقاليناً إال اولت من هنا،ٕاىل اك ٔزمة احلداثة ، قد  قشت  لب الفلسفات اليت  ٔ اكنت 

ادة اهئإا ة و ٕاح .إالعتبار لهذه الزن
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یةسؤال:الثالثاملبحث .هایدغرمارنعندالتق

رخيها املمتد رب  ٔسس الفلسفة  احلیاة فاتت ا عتبارها حفصا نقدي ميس اكفة م لعمل و العقل ٕ رتبط النقد 

القو  ٔ اوا دیدو الفن مك الفلسفة من  ادة مساء ٔن دفع ٕاىل ٕا ب هذا اللك وهو ش رت ادة  ، وقد ٕال

ربت عن ٕاشاكلیة مركزیة بفعل  ة يف الفكر الغريب املعارص فقد  بريًا من النقاشات الفلسف زيًا  یة  لت التق اح

انب ٕاعتبارها   لفرد املعارص، ومن  وهنا بعدًا الزم احلیة املعارصة  ث  یة من ح ه التق ي طرح اجلدل الواسع ا

ة ال  لصت الزن ٔبعاد خمتلفة، واست ة ذات  رز املقومات اليت ز ٔ یة بوصفها نتاج املرشوع احلدايث الغريب و تق

الل  ٔسس من  ٔن املرشوع احلدايث الغريب قد ت اعتبار  وين مشويل، ف بعد  رب دعوته ٕالعامل العقل  ٔسس لها 

الل ما تعرض ٕالیه من ن داة عیهنا من  ٔ قد تنكره وانقالبه عن الرتاث السابق، فٕان ذات املرشوع سوف خيضع ل

رز ما تطرق ٕالیه الفالسفة يف  ٔ ا الواسع  یة مبفهو ٔفرزها، واكنت التق ك مضن مسلامته ومضن مفرزاته اليت  وشك

رز الفالسفة املُ  ٔ لمرشوع احلدايث، وهنا یقف هایدغر بوصفه  الكشف نقدمه  یة حفول بذا شخصني لظاهرة التق

راز ة ومن مث ٕا یة كزن لتق .   ٔبعادها الشمولیةعن املاهیة املتواریة 

ة تعددایعرتف ه لتعدد سیاقات فهمها من  یة و ذ دئیا بصعوبة الضبط ملفهوم التق اليلاسیاقهایدغر م

ن و ر فهو یعتربها مما ل تسة تدعوا الاك مضن تبعیة ذات خضوع ٕارادي من یفرض  ي جتع راه ا ه نوع من إال

ٔن حيجب ویعیق جت ن ذاته و هو ش نونة ماالاك ٔ يل الك ٔنه كذ ه من التحقق، و هو ما من ش ىل نع ٕا ن یؤر 

ن مضن یة الاك ٔن توقع التق قة بعد  ائق ٔ ٕادراك احلق من التبعیة اليت تقف  قة ا سان " مام ٕادراك احلق ٕان إال

ٔ صار عرضة لسیطرة و نداء قوة تت نونة و يف هذا ا ینونة »احملنة- ربةالتج«مر حتدث ىل يف كنه الك اليت متر هبا 

صري  سان ف ه ی إال س مهنا وال يه تتحمك ف نجرة عن اخلطورة امل جتلیاتٕان1"نونة مستكرهة مستحثة ليشء ل

دىازاتفر إ  یة و ی نونة نفسها حبیث تندمج هذه التق یة حمل الك رة حتتل فهيا التق نونة مغا سها لك ٔس يف ت

نونة مضن ٕاطار من التالز  یة الك لتق .م و التبعیة املسمترة 

.614مرجع سابق، ص شیخ، نقد احلداثة يف فكر هیدغر،محمد ال 1
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ا ه یةیدغر برضورة التفرقة ایلزم رید و نطلب ماهیة التق یة يف ذاهتا يشء و السؤال و حنن  ساؤل حول التق ، فال

یاء و  ٔش ٔو ٕاعتبارها و ربطها ب ا متثلها  يض م یة ال یق ٔن البحث عن ماهیة التق ٔخر ، مبعىن  عن ماهیهتا يشء 

یة، لقد نونةمدلوالت تق لسوف الك ة وقد نبه هایدغر ٕاىل اهمت ف لها وفق زاویة فلسف الل حتلی یة من  لتق

یة تتحول  شلكه ففي اعتقاده التق ٔن  یة  لتق ي ميكن  وين وذاك اعتبارًا ٕاىل احلزي وإالطار ٕاىلاخلطر ا بعد 

ش،  امل املع زي  رة الوعي الغريب وكذا يف  مضن دا ي حتت شارٕان الحمدودیة الواسع ا ة ن لزن سبة  ل

سانیة، نونة إال لك سبة  ل ًا  ق شلك هتدیدًا حق یة  ٔخر، یقمي هایدغر ذاالتق دهام  ٔ د التصاق ماهیة  ٕاىل 

رشیة مضن سان وال ٔدايت النفعي املسخرة خلدمة إال یة يف شلكها ا متزي املبديئ داعیًا ٕاىل رضورة التفرقة بني التق ا

ٔداتیة النفعیة،  یة يف معناها العمیق الشاسع واملمتد ٕاىل ما وراء صورهتا ا ه ٕالخضاع الطبیعة، وبني التق رصا

ٓيل وهذا ما یربزه  یة مستواها ا ما تعدت التق ا يف  ٕالرادة وذا ه یثريه هایدغر یتعلق  ي یطر ساؤل ا فال

ست جم" هایدغر بقو یة ل ٔن التق ٓن  ٔن تتحمك فهيا؟لنفرتض ا ٔداة يف  ما يه احلظوظ اليت تبقى ل 1"رد وسی

بقى املستوى  ٔدايتف قي ا یة احلق ٔو الكشف عن ماهیة التق س مبقدوره حتدید  یة ل ٔدايت " لتق ٕان التصور ا

ٔن ن  لینا  لتقرب مهنا،  ٔقل  ىل ا ٔو  كشف لنا بعد عن ماهیهتا ليك نصري حنوها  یة رمغ حصته مل  بحث عن لتق

ٔدايت ذاته ٔل ما هو الطابع ا س ٔن  لینا  ق، و ق ري ا قي  ي حيصل 2"احلق الرتابط ا د ذا یة تف التق ٔ ٕان مس

ه  فاءكشافف خ قة ذاهتاو ینونة احلق .وحىت 

رز سامت احلداثة ٔ یة  رز ٔ فاكنت ،جسدت التق ٔ ٔكرث التوجٔدق و ي يف وصف هایدغر تبدو  صاقًا وهها، فه

یة،  د ٕالیه احلداثة يف جوهره تقين، من هنا یتو لتق س ي  ٔهنا العمل ا ث  یة ذاهتا من ح كن يه التق جب ٕان مل 

ًا  ت یة بوصفها م ٔمل يف التق ات يثداالت وهنا خمرت س يف  ٓالتل ما و تافزيیقا، وذا عتبارها موقف وم وٕامنا 

ٔو ما تافزيیقا احلداثة  ىل م یده  ٔ ث ت ٔیضًا يف حماو" ٔسامهتضمنه خطاب هایدغر من ح اتیة و تافزيیقا ا م

سان ىل لك مظاهر احلیاة ٕالذالل الطبیعة وٕاخضاعها لغطرسة إال یة  ٔرىق میة رتقي التق3"سط التق اقاماهتٕاىل 

ىل إالعتبارات ذاهتار فرز ٔ ٔ ایدغر وهو مایصفها هكام ة، وبناء  نو ط هبا  یدعو هًا سلبیة م ایدغر الفلسفة وی
ت يف احلداثة وما بعد احلدااثة، مرجع سابق، ص1 ري ، مقار رس الطا .15محمد الشیخ و 
یقة، 2 یة، احلق رمجة،مارن هایدغر، التق اح، املركز الثقايف العريب، بريوت لبنانالوجود،  ال وعبد الهادي مف .83صمحمد س
ت يف احلداثة وما بعد احلدااثة، مرجع سابق، ص3 ري ، مقار رس الطا .15محمد الشیخ و 
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ي یرت  هتدید ا ه ٕاىل ذاك ا ٔن تت ح التق رضورة التصدي و ز نونة من جراء ا ل ذاصد الك ٔ یة املتنايم، و

كون تصاحلیة و  ٔن  یة  لتق نونة  غي لعالقة الك یة ی سانیة ذاهتا بواسطة التق نونة إال ت الك اكملیة حبیث تث

بعة بعة لها ال  كون م یفة " حبیث  العالقة الغامضة الك ر بت ح الفلسفة دور املنبه واملذ سعى هایدغر ٕاىل م

ٔن ه ٔخر  عاب من طرف لطرف  عالقة ٕاس یة  نونة والتق لقطبني معًا االيت تصل بني لك رید  زدهرا یدغر  ٔن 

ٔو یطمس دوره ٔو حيذفه  ٔن یبط ٔخر ال  دهام ا ٔ ٔن یغين  .1"و

یة والناجتة عن  لتق شف النتاجئ السلبیة  ه يف  رص طر ٔنه مل یق ون  بع من  یة  لتق لقد متزي الطرح الهایدغري 

فقط، فه لثورة العلمیة الهائ من الفمي االتطور العلمي  ا ٕاىل ٕاعامل نقد وحتلیل نو یدغر یؤسس نقده املستو لوج

یة ذاهتا مل تعد حتمل  تلفة، فالتق یة اكشفًا عن جتلیهتا ا ٔبعاد التق ظاهرة حبیث یغوص مضن  یة  لتق موسع وشامل 

لمعرفة العلمیة  اجلانب التطبیقي العميل من املعرفة " مدلول التطبیقات العملیة  ست ذا یة يف نظره ل ٕان التق

یةالعلمیة، بل هذه یة عند ه....املعرفة يه نفسها يه يف جوهرها تق ه من یدغر الإان ماهیة التق متن متثل ف

ٔدوات  ٓالتٔشیاء و رية ما يه سوى مظاهرها و ٔ ٔن هذه ا زة، ٕاذ  ٔ یة يف املنظور اله.2"و یدغرياتؤسس التق

ٔسس لها املرشوع الثقايف الغريب ذاته  ٔهداف اليت  املبادئ وا ٔو لنقل طمسًا مجل ساين  لبعد إال ًا من الطمس  نو

ٔبعاد الوصیة بني ا یة، فا نونة وضاعت يف عوامل التق هت الك احبیث  ٔخرى بفعل الت ت يه ا ش لف وات ت

ات احمل یة مع الزن ة التق ي تقميه الزن .افظة ومع السلطة السیاسیة كذاكوالتصاحل ا

ى ه یة  ٔ ارتقي التق تافزيیقة مضیدغر يف ا ة احلدیثة لتغدو م سان زم ن منط من العالقة اليت جتمع ما بني إال

جلوهر،   یة  رية يه تق ٔ ٔن هذه ا ٔو العميل من املعرفة، ٕاذ  یة تتعدى مستواها التقين التطبیقي  والوجود فالتق

ٔسس ا ٔسس وتت اتیة اليت یت سانیة ا ة إال یة بفعل الزن لتق ة  ن تغدو م لنظرة املیتافزيیق ٔ اكرت  ا اجلدید مع د فهو

سانیة  ات إال ًا  موضو لطبیعة وتغدو بذا سان فهيا سیدًا  كون إال لتفكري  ات وتتحول ٕاىل مركزیة  ا

اكرت تتحول املیتاف" یدغر ذات التحول بقواویصف ه ث مع د لمتثل ح ًا  صبح املعرفة موضو ة ف زيیقة العدم

ث  اتیة ح متثل ا اكرتیة من املیتافزيیقة التقلیدیة  ات، وهبذا املعىن خرجت املیتافزيیقا ا ٔمام ا یوضع الش

. 51صفدي مطاع، نقد العقل الغريب، مرجع سابق، ص1
ري، النظریة النقدیة ملدرسة 2 كفورت فر كامل بوم . 54صمرجع سابق، ،ا
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ستحرض ویوحض مكقابل  نا القول ٕان الفكر  لمیتافزيیقا، حبیث ميك يه املوضوع املمتزي واملفضل  ٔ لوجود كون ا

ٕاىل موضوع ٔمامه، ومن مثة حيو ارض  ري ٕاىل ش ٔ سیان الوجود من ق1"لیصل يف ا سانیة یمت  ات إال ل ا

لطبیعة وما بفعل حتول م  لوجود حنو إاله م  ساين من ٕاه م إال حول إاله ات، ف الطبیعة ٕاىل موضوع لهذه ا

سیان ٔفالطون قد" الوجودتتضمنه من ظواهر، ومبثل هذا التحول مت  ذ  ٔغفلت التفكري ٕان املیتافزيیقا الغربیة م

ميف الوجود وركزت ا ىل املوجوداه كون ...هتا  ٔن  راسة مبعىن  ه  اسه وٕاخضا املوجود ميكن حرصه وق

مكوضو  اسه ومتث ٔما املوجود فال ميكن حرصه و ق ٔو الطبیعة،  سان  ٔاكن هذا املوضوع هو إال ا سواء  ع، موضو

 ٔ يس الوجودو وسیان هذا الفرق ا هو ما جعل املیتافزيیقا فكرا  یة 2"نطولو ىل التق سان سیطرته  سیفقد إال

غمص يف حسرها  ٔثريها وم اضعًا لت ىل الطبیعة ویغدو بذا لسیطرة  مضن مسعاه  ٔ وٕان اكنت معطى خسر 

اوز"اخلادع نونة نفسها یت یة اليت كهنها الك هنا سید ٕان التق سان سیصري ح ٔن إال ٔن معىن ذا سان  ها إال

نونة ٔمر حمالالك ى ه3"وهذا  یة  لزمن احلدیث ويه ال حتقق ٕاال اتتصف التق یدغر بوصفها ظاهرة جوهریة 

الل قدرهتا التدمريیة اليت  یة من  ىل عبودیة التق ث تت دیدة من العبودیة ح ٔشاكال  لق  ا  تافزيیق ا م مرشو

ة هتدد ر ٔسئ من ا ري ذا نیة ٕاىل  ریة والهیدروج ا ب لق سان  شاف إال اصة بعد ٕاك سانیة و اة إال ح

یة  ٔدوات التق زة وا ٔ ٓالت  وا ٔوىل من ا ٔسلوب "ا ا ٕامنا يف ذا كون قات ٔن  اليت ميكن  اصة ت و

ات ىل فكرة ا ي یقوم  يل ...احلسايب والنفعي من التفكري ا ٔصبحت ختضع موضوعها ملرشوع تصممي ق ث  ح

ٔهداف وهذه النظرة ٕاىل ا تافزيیقي الحمدد ا د ٕاىل تقلید م س ویبقى النقد4"ستزناف ما تدخره من طاقةات 

یة .واملالذ املتاح من سیطرة وهتذیب التق

ینوين ي حتمل بعد  الظاهرة فه ٔوسع من ت ٔمعق و ٔبعاد  یة ٕاذا  ٔسس حتمل التق ٔدايت لها، وتت اوز املعطى ا یت

الف والتعدد يف الوجود وسعى ٕاىل  ذ صور إالخ ي ت ىل السیطرة وإالستحواذ، فه خطورهتا مضن قدرهتا 

یة تقلب مظاهر الوجود لصاحلها، فال ینعكس العامل  دة، ٕان التق لتطابق والو لوجود، وجود خيضع  س منطي  ٔس ت

كفورت، مرجع سابق، ص1 ري، النظریة النقدیة ملدرسة فرا .54كامل بوم
.55املرجع نفسه، ص2
.615محمد الشیخ، نقد احلداثة يف فكر هایدغر، مرجع سابق، ص3
یةال یدغر، اه4 قة ،،تق .44صمرجع سابق، الوجود،احلق
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یة يه عیهنا حمإاىل يف صورهتا، ومن یعترب ه اوز التق لت ٔن لك حماو لٕالنفالت من املیتافزيیقا یدغر  او

ثاث لهاوا .ج

دد يف ظل اجيعل ه ة، هذا املصري  ساؤالته الفلسف ٔعظم مهومه اليت مضهنا يف  سان ومصريه  یدغر من إال

ح ة اكز وتصف داث غرب ٕ ه اكنت الفلسفة ملزمة  یة، وم لتق ٔشاكل املیتافزيیقا واملتوارثة عن املزتاید  فة 

یة، فال خيفي ه ٔبلغ صور املیتافزيیقا املتجسدة يف التق ٔنتجت  یدغر قلقه من إالفراط االعقالنیة احلدیثة، واليت 

ي تقميه مع العمل،  الف ا ٔخطار مدمرة بفعل الت یة ويه اليت تفرز  لجوء ٕاىل التق القامئ جراء الثقة املغالیة يف ا

دو  ٔخطار اليت ف سانیة من ا نبغي ٕانقاذ إال سانیة حنو نتاجئ اكرثیة، ف الف القامئ تنجر إال ة لهذا الت ن الطبط واملراق

ٔولویة الفلسفة عنده اهتددها، وسهتدف حبث ه ٔن  سانیة، ذا رة إال ا قة دون اخلروج عن ا یدغر عن احلق

ادة رب ٕا سانیة  نونة إال ي مت متثل يف البحث يف الك وار وا ي هو سؤال مغیث وم طرح سؤال املوجود ا

یة وا ة التق سیطرة الزن شارها الواسعٕاغفا .ن
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لنظریة النقدیة: املبحث الرابع .يف التعریف 

رماس  لنظریة النقدیة عند لك من ماریوز وها ل ٕاستعراض املضامني الفكریة  اول بدایة وق حول و سن

یة، التعرفالغريباملرشوع احلدايث التق ٔ متیان ىلومس ٔهنام ی اصة و لسوفني،  ن الف ء الفكري لهذ دة إالن قا

كفورت النقدیة -Herbert Marcuse)1898واليت یعترب ماریوز" École De Frankfort" ٕاىل مدرسة فرا

هامير ) 1979 سن لنظرهتا جبانب هور رزاملؤس وتیودور .Max. Horkheimer)"1895-1973(ا

ٔدورنو رماس ) Théodore Adorno ")1903 -1969"و ني ميثل ها ... HabermasJürgen1929يف 

ٔهداف  كفورت وكذا دوافع و ٔة مدرسة فرا ش ىل ظروف  ترصة الوقوف  الل هذه النبذة ا سعى من  س

شف  ال ستطیع من  ٔدورنو كمتهیٍد  هامير و الل منوذج هور كفورت من  املرشوع النقدي ملدرسة فرا

.الروادالتقارب بني هؤالء

رصحٍ  ل ظهورها الفعيل  دید الظروف ق عیة  ٔو معهد العلوم إالج كفورت  ٔت مدرسة فرا ش لقد سبقت 

دید الفالسفة  هيا  لفكر املاريس واليت مضت ٕا ٔسبوعیة  لقات  ٔوىل يف شلك  ث جتسدت بوادرها ا فكري، ح

ر مهنم  هئم ونذ الف ٕان خ ٕ ع  لامء إالج K.Grunburgواكرل غرومنربغ) walter.Bengammin(واملفكرن و

رش بولوك) 1940- 1861( ورش Erich.frommوفرید ٕالضافة ٕاىل ٍلك من اكرل  رك فروم،  وٕا

K.Korsch)1886-1961 ( ش .G.lucas)1885-1971(وجورج لواك 

لكس فایل  ٔعامل یدعى ف ل  ن ر س املدرسة مببادرة من ٕا ٔس متویل .Filx Weilوقدمت ت كفل  ي  وا

ٔملانیة بتارخي ٔسس املعهد فعلیًا بقرار من وزارة الرتبیة ا ٔن یت ل  ق ً وذا ر-03املدرسة ماد ٔن إال 1923فربا ري 

الم،ص ٔ ت ا لفالسفة يف ملحق ث .142.145.147انظر التعریف 
رسیخ عقائد ٔة املدرسة بفضل ما قدماه من رشوح سامهت يف  ش ارضاً بقوة يف  ش  ورش وجورج لواك  ٔثري الفلسفي للك من اكرل  لقد اكن الت

يف تغري حركة ال ش بدور الربولیتار ط لواك  ٔ شیؤ فقد  رتاب وال الل إال ٔ ود و لص من ق لت رها مضن حركة نقدیة  ٔن و املارسیة واس اقع رشیطة 
شیؤ هو الواقعیة املبارشة وال ميكن ا ش يف الرٔساملیة فٕان ال سان یع ٔن لك ٕا ش  رية ذاهتا وواقعها املتغري،ٕاعترب لواك  ٔ لهيا ٕاال يف ظل تعي هذه ا لتغلب 

دد ة م..ندفاع املتواصل واملت رتاف،مجمو دل التحرر والتواصل و كفورت النقدیة، ٔوىل،ٔنظر، مدرسة فرا .22، ص2012ؤلفني، الطبعة ا
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ام تاح الرمسي مت يف یونیو  ى عودة روادها من 1924.1ف كفورت  ىل ٕامس مدرسة فرا واستقرت املدرسة 

ٔخرى يف بلورة مرشوع املدرسة املهجر عقب إالضطهاد ال  دید الظروف املوضوعیة ا ٔیضًا  نازي، وقد سامهت 

یة  ل الثورات إالشرتا ٔملانیة وٕاخفاق  ة وكذا ٕاخفاق الثورة ا ام الثورة البلشف ٔوىل وق مهنا ٕاندالع احلرب العاملیة ا

ايت والنظم الفاشیة  ة يف إالحتادالسوف ة وظهور الستالی الرشق ٔور ٔملانیا وهمينة النظم يف  والنازیة يف ٕایطالیا و

صادیة ي سعت ٕاىل .الرٔساملیة وتعزز سیطرهتا إالق ٔساس ا ىل النقد بوصفه املرشوع ا ٔسست املدرسة  وت

ىل تفسري الظروف التارخيیة  مضن الصريورة  لیة  ة وفا ٔكرث جنا ة نظریة وممارسة  ٕارساءه فاكن الهدف صیا

.الواقعیة

ها النقدي اكلاكنطیة واملارسیة الفرویدیة، لقد ٕانف  ذت تو دید الفلسفات والتیارات اليت  ىل  حت املدرسة 

ال ٔم ن نقدوا العقل املیتافزيیقا  ٔحصاهبا ا ٔفاكر العدید من فالسفة احلیاة و شه(و ىل النقد )"..شوهناور ونی ت ف

لقمي البورجوازیة، فعىل  الل نقده احلاد  شوي من  لطبیعة القمعیة النی شه تصور فرید  ٔعامل نی ٔدو رنو فٕان  قول 

سانیة كذبة ه إال ٔصبحت ف امل  ساين يف  ة مرشوعٍ نقدي متارس 2"لثقافة الغربیة، ٕاهنا تعرب عن إال حفاولت صیا

ي فشل يف جتسید شعراته  متس اكفة جوانب املرشوع احلدايث الغريب وا ومساء مراجعة شام ال ىل من 

ٔبعاد  لتايل  اكفة ا ٔحضت معه  رز جتلیاته، و ٔ ٔحضت الهمينة والقمع  لحریة والتقدم  كرسه  ٔرض الواقع فعوض 

ي فرضته سلطة  ٔ التقدم التقين وا د د،وهو م ٔ وا د اضعة حتت م ساين  لوجود إال ٔخرى  ٔدايتا " العقل ا

la raison instrumentale "لتايل فٕان سان(ٕاخضاع لك ش"و يض ) الطبیعة وإال لتجریب والتمكمي الر

الفلسفة الوضعیة سانیة... كام دعت ٕاىل ذا عیة وإال اجزة متامًا عن ٕادراك العملیات إالج وقد " جعل العقالنیة 

ٔوىل،1 رتاف، الطبعة ا دل التحرر والتواصل و كفورت النقدیة،  ة مؤلفني، مدرسة فرا . 21ص.2012مجمو
ٔوىل 2 لبناين بريوت لبنان، الطبعة ا صل عباس،الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة، دار املهنل ا .667ص. 2000د، ف
ه ٔن نلمتس شري لك من هور ي ميكن  متعات الغربیة وا ٔداتیة يه نوع من التفكري السائد يف ا ٔن العقالنیة ا دل التنور ٕاىل  ٔدورنو مضن  امير و

سیدًا وفك السحر عن العامل و  سان من احلقوق وجع قصد حترر إال د  ً ال ت به ٕاميا ٓم ٔنوار اليت جمدت العقل و التحرر من ذوره يف فلسفة ا
ٔساطري ٔوىل،. ا ب اجلدیدة،الطبعة ا رمجة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هامير تیودور فا س هور .23،ص2006ینظر ٕاىل ما
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ٔفاك1 س العقالنیة احلدیثة وكذا  ٔس ٔفاكر اكنط اليت سامهت يف ت اوز  ر املارسیة اولت املدرسة ٕاعامل نقٍد یت

ٔرثودوسیة هتا ا سانیة من حسا ات إال ٔقصت ا ات املدرسة ٕاىل حماو"...واليت  ٔطرو وهكذا ٕاجتهت 

رخيیة وسق قميي  عیة  لمي ونظم ٕاج ٔن عقالنیة املرشوع الغريب يف جوانبه الثالثة، كنتاج فلسفي  ىل  الربهنة 

اكم ة مشولیة م سلطسلويك تؤلف مجیعها ٕایدیولوج سكة هتدف ٕاىل تربر ال 2."وم

هاميریةالنقد س هور :عند ما

هامير يف مقا س هور لن بنوده ما ٔ ي  يس ا ٔس الل البیان الت ٔهداف املدرسة من  ة  لقد متت صیا

يس سنة  ٔس ٔهداف " النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة"واملعنون ب1937الت ه  رشح ف ي  النظریة وا

ٔدوار النظریة النقدیة واليت تقمي تعارضًا مع الفكر احملافظ واملنغلق مضن ٕاطار  هامير  النقدیة،حبیث یربز هور

ة الوضعیة ة الزن ه إالیدیولوج ام ي متثل د ة یبدو "النظریة التقلیدیة وا ٕان من بني خمتلف املدارس الفلسف

ري ما من  ٔكرث اه ىل الوضعیون والرباغامتیون  مة العمل  ٔهنم جيددون  متع  اة ا مه بدخول العمل النظري يف ح

لالستعامل وصیاغهتا لنتاجئ القاب رفض احلیاد 3"ٔهنا التكهن  ض مهنا حبیث  ىل النق ٔن النظریة النقدیة  ني  يف 

والتغري شف املسائ س امة واليت.. "واخلضوع بقدر ما  ة جامعیة  ٔیضًا ذات مصل وظیفهتا نقد الوضع ٕاهنا 

ة مفاهميیة ال الراهن واملقوالت اليت ٕابتكرها مارس،طبقة وإالستغالل، ٔخره يه عوامل من مجمو فائض القمية،ٕاىل 

متع كام هو، ادة ا ٕان .  4"بل العكس يف تعدیل وتصلیح ما هو خمتل يف النظریة ميكن البحث عن معناها يف ٕا

رت  ٔن  ٕالنفصال عنه النظریة النقدیة البد لها  ش  وال تع متزي النظریة النقدیة عن " بط مبا هو واقعي وتفع

ٔوىل،1 ر، الطبعة ا الف،اجلزا شورات إالخ ث، م سیل هون ٓ هامير ٕاىل  س هور كفورت من ما ري،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا 2010د،كامل بوم
. 29ص
 دید  وال ٔصلیة ورفض الت ىل ذاهتا، مبعىن املتعصبة لعقائد النظریة ا ٔرثودوسیة، ٕاشارة ٕاىل معىن املارسیة املنغلقة  .تطعمياملارسیة ا

ا، الطبعة الثان 2 رش، لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رمجة سعاد جهر، مراجعة  كفورت،  . 20،ص2004یة، توم بوتومور، مدرسة فرا
ٔوىل،3 اطي،عیون املقاالت،الطبعة ا رمجة مصطفى الناوي،مراجعة مصطفى خ هامير،النظریة النقدیة والنظریة التقلیدیة، س هور .15،ص1990ما
.43املرجع نفسه،ص4
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عي سق نظري ذي استقالل عن الواقع إالج رى نفسها ك ٔن  كوهنا توقفت  هامير 1"التقلیدیة  كام یربزًا هور

لتجرید واملطلق واملیت شتغل  ٔي ٔیضًا هتافت العقل التقلیدي واملغرق يف التجرید فهو عقل  افزيیقا واليت ال تقمي 

هامير  ة واقعیة، وعنه یقول هو كون "جنا ٔن یثق خبلوده واملعرفة املناسبة لعٍرص معني لن  ٔبدًا  لعقل  الميكن 

ل يف املستق ة...كذا یك لك العمیقة لِلك فلسفة د ال مكن ا ٔمنا 2"رمبا هنا  هامير  ٔن هور ونفهم من ذا

كون  ٔن  اكرت ٕاىل الوضعانیة یدعو العقل  اته املمتدة من د ىل عن مجوده وعن مطلق ٔن یت لتارخي و رًا  مسا

Positivisme3.

ا  ة الوضعیة حبیث یُربز لنا هتافت نظرهتا وٕاسها ل فالسفة املدرسة الزن شٍلك واسع كام  هامير  قد هو ی

ي رش املفعمني - 1:"يف ٕارساء القمع وتربره فه ل تعامل ال ٔشیاء جمردة دا شاط بوصفهم حقائق و حلیویة  وال

ة، ٔال - 2نطاٍق حمدود وخمطط من احلمتیة املیاكنیك د هبا  ارش يف التجربة فقط مما  شٍلك م ٔهنا تصور العامل مكعطى 

قة والقمية ومن مث فٕاهنا تفصل املعرفة عن-3متزي بني اجلوهر واملظهر رشیةٔهنا تقمي متزيًا مطلقًا بني احلق 4"املصاحل ال

دة  طلبات  ق م ىل حتق اعتربها تعمل  ٔدوار ح هيیغيل املعارض يف حتدیده  سار ا هامير ال مثر هو وس

عیة وسیاسیة ملالمئة حترر "... لق ظروٍف ٕاج اوزه ٕاىل  ق فهٍم سلمي فقط بل تت ٔال هتدف لتحق ىل النظریة  و

الضیاع يف ظل ا سان وٕانقاذه من  فالنظریة النقدیة هتدف ٕاىل املعیاریة إال الرٔساملیة القمعیة، وكذا

رب خطواٍت تدرجيیة  ٔفضل  اٍة  متع حنو التحرر والتحول حنو ح سامه يف دفعِ ا شخیص والعالج،ولك ذا وال

س س ىل التنظري املنفصل عن الربا صاِر  دم إالق عیة و .5"يف خمتلف ٕاجتاهات احلیاة إالج

ٔدورنویةالنقد :عند 

ٔوىل،1 كفورت،النظریة النقدیة التواصلیة،املركز الثقايف العريب،الطبعة ا رماس ومدرسة فرا .43،ص2005حسن مصدق،یورغن ها
يل عبود احملمداوي،2 ت( د،  سیات والتحوالت واملركز ٔس دل النظریة واملامرسة، دراسة يف الت كفورت،  ، مرجع سابق )اخلطاب النقدي ملدرسة فرا

.25ص
ت املفاهمي،صین3 .90ظر ٕاىل تعریف الوضعیة مضن ملحق ث
كفورت، مرجع سابق، ص4 .44توم بوتومور، مدرسة فرا
يل عبود احملمداوي،5 ت( د، سیات والتحوالت واملركز ٔس دل النظریة واملامرسة، دراسة يف الت كفورت،  ، مرجع سابق )اخلطاب النقدي ملدرسة فرا

.27ص
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هامير يف املرشوع احلدايث الغريب وجتسد ذا انِب هو ه النقدیة ٕاىل  ٔطروح ٔخر  ٔدورنو هو ا یطرح تیدور 

الل معلهام املشرتك  ٕاعامل  نقٍد یضم مراجعة ملرشوع احلداثة الغريب ) دل التنور(من  ال اوال من  ي  وا

رب الكش اده  ٔدايت وٕاثبات الجناعته وح رتاب حتت سلطة العقل ا شیؤ وإال ٔنتجها مكظاهر ال ف عن خملفاته اليت 

لامرسیة كام يه يف " ش يف تصنیفاته  ىل ٕاجناز لواك  دًا   ٔدو رنو رؤامه التعدیلیة ٕاع هامير و فقد قدم لك من هو

شیؤ) التارخي والوعي الطبقي(و) حتطمي العقل( كتابه ولعملیة التحرر اليت اكنت من وقدما نقدًا ٕالماكنیة حث ال

ل  ة من ق ٔن حترر القوى إالنتاج اة لها ٕاذ ٕاعترب مارس  ق الثورة املتو لوازم النظریة املارسیة اليت فشلت يف حتق

.1"الرٔساملیة مقدمة موضوعیة لقهرها

ریبة امل  ىل حساب  ا ٕاال  ٔن احلضارة املعارصة مل حترز تقد ٔیضًا  عیة والفردیة واليت كام واعتربا  نظومة إالج

دى هبا املرشوع احلدايث الغريب  لكه بدعوى العقل واحلریة اليت  ٔصبحت حتت سلطة القمع و إالستالب وذا

ٔداتیة  لهيم " حتت غطاء العقالنیة ا اتور ٕازاء الناس، ٕانه یتعرف  ك ٔشیاء ترصف ا یترصف التنور ٕازاء ا

ه ا ستطیع ف ي  ىل مركزیة العقل بغیة التحرر من سلطة .2"لتالعب هبملقدر ا ي بُين  ٕان هذا املرشوع ا

ٔنوار  مرشوع ا ض من ما اكن قد خطط  ىل النق ٔسس  واليت تت ٔن املفارقة احلاص ري  راثني، الطبیعة ومن 

دیدة ويه  ٔسطورة  ٔدى به ٕاىل ٕانتاجِ  ٔصابه و ي  مكن يف إالحنراف ا ٔن املفارقة  " ٔسطورة العقل ذاته،ذا

ٔساطري ٔساطري واستقى التنور جوهر مالحمه من ا مل ا ٔكرث يف  ٔكرث ف مع ) Myth(فٕان هذا التنور قد ٕاربتك 

لهيا رید القضاء  رفص .  3"ٔنه اكن  طل وزائف فال س لك ماحققه  ٔنوار فل ني من  ا متزي بني نو غي ا ولكن ی

ٔن  ي  ٔدورنو ماحققه ا هامير و ٔدام مسیث هور ام و لصه عند نیون ووندورسیه وبی ست ي  ٔداتیًا هوا تج عقًال 

شه  ٔمر عند نی ا ى فولتري وكذا ة النقدیة  سانیة كام عند هیوم واكنط وهیغل وكذا الزن الفلسفة العقالنیة إال

رفضان  ٔمهیة النقد ورضورته القصوى يف رفضه القاطع.4"فهو عرص العقل وٕامنا  ٔشاكِل القمع ومكن  لشىت 

ٔسون، مدرس1 رش والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیة، بول لوران  راسات وال رمجة، سعد حرب، املؤسسة اجلامعیة  كفورت،  .23ة فرا
ٔوىل،1 ب اجلدیدة،الطبعة ا رمجة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هامير تیودور فا س هور .30،ص2006ما
هامير،النظریة النقدیة والنظریة التق 3 س هور .32لیدیة،مرجع سابق،ما
صل عباس، الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة، مرجع سابق، ص4 .674د، ف
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ٔلف مهنا احلضارة املعارصة،  نظمة الشمولیة اليت تت ٔ ٔخرى نقدیة "ل ٔداتیة ب دال العقالنیة ا فقد ٕاستوجب ٕاس

ٔن ، وٕامنا ميكن  ي ال ختضع ملا هو قامئ وتق ا فه ىل السیطرة  ىل جتاوز الوضع القامئ  ي قادرة  هٍد تقوم جب فه

ٔفاكر واملؤسسات  سايننقدي جتاه ا لتايل تتحقق معلیة التحرر إال .1"السائدة املهمينة و

تعلق  اصة ف هنام  ب ز ف ٔن هناك نقاط متا ٔدورنو ٕاال  هامير و لرمغ من التقارب احلاصِل بني هور ٔنه و ٕاال 

اً  ة نو ة ٕاهنزام شاؤم ًة  ز هاميري  شفها ُلك مهنام فقد اختذ التصور الهور س ي حللول اليت  بفعل اخلالص ا

ة  ی ة ا ري مضن الزن ٔ شفه يف ا لفرد، " س رة  ملعارضة إالجتاه القامئ وحامیة احلریة احملدودة والعا ٔي حماو ٕان 

ه  رم ٔخر  یين ل ىل ا ید  ٔ لت ٔمكن ٕاال  توسیع نطاقها لكام  ُٔي فلسفة ...ٔو حماو د هناك  ٔنه تو ٔعتقد  وٕانين ال 

لها ٔق ٔن  ىل عنرص الهويتميكن  ري مشمت كون  . 2"و

ٔما  ًا من النقص والتعارض بني ما اكن یدعو ٕالیه من البدایة،  هامير نو ىل النظریة النقدیة لهور وقد شاب 

ة مكیدان  طیق س عالیًة حبیث یزنوي ٕاىل الطابع الفين والنظرة إال  لوًال م ٓخر تطرح  ٔدورنو فٕان نظریته هو ا

التحرر وإالنعتاق من القهر، فهو یصف بدایًة ٕاستالب الفن وتقهقره مكظهٍر من مظاهر یتحقق يف وبفض ظ

قي، مث ٕان التحرر لن  طرٔفرغته من حفواه احلق تذًال ومستوعبًا مضن  ٔصبح الفن م متع املعارص فقد  شیؤ يف ا ال

ٔد لعامل یَمت ٕاال ٕاذا حترر الفن من ظروف قهره، فالعمل الفين يف نظر  ٍر متامًا  ىل حنٍو مغا ة العامل  ورنو یعیُد صیا

ٔداتیة  ي ختضعه العقالنیة ا لعالقات "...الواقعي ا ة  ش اوز الواقع املبارش فٕانه ُحيطم العالقات امل فالفن یت

ساين و  لوجود إال دة  سانیة ویبدو ٕاكماكنیة وح لتجربة إال دیدًا  ح بعدًا  عیة القامئة ویف یتحول إالج الفن بذا

شقة عن الواقع شلك . 3"لثورة م ود فهو  ٔدوار الفن بوصفه نقدًا سلبیًا یتحرر من اكفة الق ىل  ٔثىن كثريًا  فقد 

ة مد احلداثة اجلارف ة يف موا دة املتبق عتباره إالماكنیة الوح ٕ ٔدورنو  ل فلسفة  فٕاستقاللیة "...نعطاف دا

د ه يه الضامن الوح ٔن 4"لوجوده كقوة نقدیةالفن وسلب ث  فقط ح ٔما الفلسفة فسوف لن یغدو دورها نظر

دل التنور،مرجع سابق،ص1 ٔدو رنو، هامير، تیدور  س هور .33ما
كفورت، مرجع سابق،ص2 .88-87توم بوتومور، مدرسة فرا
ٔوىل، 3 ارسات، الطبعة ا ًا، املؤسسة اجلامعیة  ٔدورنو منوذ كفورت  ى مدرسة فرا مل امجلال  سطاويس محمد،  . 130، ص1998رمضان 
ٔوىل،4 تدى املعارف، بريوت لبنان، الطبعة ا ال،م كفورت، تقدمي محمد س ٔدورنو ومدرسة فرا .184،ص2011عبد العايل معزوز،جاملیات احلداثة 
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ٔن العامل مل یتغري، قة  لوعي حق ٔن توحض  ماكهنا  متثل يف " ٕ د سوف  دًا فٕان واجب الفلسفة الوح ٔالن فصا ومن 

كشف عن اجلنون  ٔن  اج  الن إالح سانUnseasonٕا ت إال ٔن توحض معا حث ال .1"و فلسفة ال یغدو م

ضمنة ملعاِن النقد ٔكرث واقعیة م كون  ٔن  تافزيیقًا مفارقًا بقدر مايه مدعوُة  .م

سانیة ٕان الفن ح لتجربة إال دیدًا  ح بعدًا  عیة القامئة ویف اوز الواقع املبارش فٕانه حيطم العالقات إالج یت

دید اح، ویبدو ٕاكماكنیة  ىل ما هو م ايت  مترد ا ساينوهو بعد ا لوجود إال ل النظریة . 2ة  متوقع الفن ٕاذًا دا

زول معه اكفة الشوائب شده  ي ی ٔزمة ٕان العامل ا ٔدور نو بوصفه بدیًال عن واقع ا ٔن الفن " النقدیة  ذا

يل اخلاص وبقدرته النقدیة ا ومبنطقه ا ستقال ٕ د الواقع القامئ حبیث یبقى حمتفظًا  .3"الخيضع لقوانني وقوا

كفورت وذا ة النظریة النقدیة ملدرسة فرا ىل ب ل الوقوف  الل هذا املد اولنا من  كون قد  وهبذا 

ا  لمدرسة، وهذا ما وقف ة الفكریة  كون الب ت يف  رز التیارات اليت ص ٔ دها و ٔة وقوا ش لرجوع ٕاىل ظروف ال

لوا حل ن م ٔعامل روادها ا الل منوذج  ٔدورنوظة ال لیه من  هامير و س مع هور ٔس . ت

دریة، بدون طبعة، 1 ، دار املعرفة اجلامعیة، ٕاسك يل لی رمجة وتعلیق وتقدمي، د  ر، ن  .97،ص1992زلو
ًا، مرجع سابق،ص2 ٔدورنو منوذ كفورت  ى مدرسة فرا مل امجلال  سطاويس محمد،  .97رمضان 
3ٓ هامير ٕاىل  س هور كفورت من ما ري،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا ث،مرجع سابق،صكامل بوم . 101سیل هون



ضمن : 
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.ماركيوز والروافد النقدية:

.النظرية النقدية عند ماركيوز:

اتمعات التقنيـة وتأسـيس   :

.القمع
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ٔولاملبحث .ةالنقدیوالروافدماریوز:ا

ءمه  الف ٕانـ ىل ٕاخـ دید الفالسفة واملفكرن  ظومهتا  مقدمًا ٕاىل م ٔرش كفورت كام  لقد حوت مدرسة فرا

ًا من املبوصفهاشلكُ الفكري مما جعلها ت  شعب التیارات واملشاربنو دزِجي امل تف سـ ٔهنـا  اصـة و مـن مـدارس ، 

عددة رهانقدیة م ٔملاينالنقديلرتاث، ٕاضافة ٕاىل ٕاس يف النقد الاكنطـي والهـیغيل ٕاضـافًة ٕاىل النقـد واملتجسد،ا

لعقل واملیتافزيیقـا مـع شـذر لكٍ املاريس وكذا ٕانتقدات شه و شوهناور  لیـل النفيسـ الفرویـدي،انی وٍت مـن الت

مال النظریة النقدیة ملاریوزلمتس حضوره داهذا املزجي هو ما یُ  اول، وذا الكشف لغرضالوقوف عندهسن

یهع ٔیضـاً كام،ن املنطلقات الفكریة اليت وظفها املهنج النقدي  ت يف حناول  ٔثري الـيت صـ القـة ومـواطن التـ ـراز  ٕا

ه النقدي ملاریوز ـكون التو یة و الفرویدیـة مـن  ـة والعـودة ٕاىل املارسـ الل العودة ٕاىل هیغـل مـن  ٍة من 

ٔثري كشف عن مواطن الت .ٔخرى، ف

ٔثري الهیغيل :الت

ح ماری ة ٔول وشٍلك واسع قامٍ يف مُ وز لقد ٕانف ل صیا ة، ٕاسرتاجتیة نقدیة فعايف س ـىل فلسـفة وذات جنا

Fهیغل .Hegel "1770-1831" ،یك لك ه يف ا اص مهن راز السمة النقدیة جلدل فقدوشلك  سعى ٕاىل ٕا

ي یقر به ٔن ا ٔمل ٔ . ..""العقل والثورة"ماریوز يف مسهتل كتابهالفكر الهیغيل، وهو الش ىل  اب  لُف هذا الك

سهم  لهيا من خطر الضیاع،ٔن  اء ملكة عقلیة خيىش  اء هیغل بل يف ٕاح سیط ال يف ٕاح ٕاال ويه القدرة بدور 

ارش:"ىل التفكري السليب،و ٕان التفكري كام عرفه هیغل ىل حنو م ا  ٔمام ٔساسه ما هو ماثل  ٔوىل 1."هو يف  لقد 

سري حركة الواقع، فهو حمرك التـارخي ملـا  ي  عتباره مركزیة التفكري واحملرك ا لعقل  لغة  ٔمهیة  یك الهیغيل  لك ا

ـىل النقـ ـارش مـع الواقـع ، ذایتصف به القدرة  فلسـفة هیغـل تتضـمن مضـامني نقدیـة ٕاند يف ظـل ارتبـاط م

رش، 1 ٔلیف وال لت ء، الهیئة العربیة  رمجة، فؤاد زر .17ص، 1970هررت ماریوز، العقل والثورة، 
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تتعـارض معـایري هیغـل النقدیـة ٔن_ یقول  مـاریوز_فلقد اكن من الرضوري " وظائف النقد والسلب وتؤدي

ب اكن من املمكن  اص مع الواقع السائد ولهذا الس شلك  د سمى مذهبه حبـق فلسـفة سـلبیة ٔنوالعقلیة و

ـرى . 1" ـني  الیـا مفارقـا يف  كونه م هتمه  ات اليت  رفض ماریوز عن اجلدل الهیغيل ضد الزن ويف ذات السیاق 

الرمغ من صیغته العقلیة  ف لواقـع وال ینفصـل ٔهنـا ٔ ٕاالماریوز عكس ذا ٔثريهشـد ارتباطـا  شـلك تـ عنـه لكونـه 

ر  ل واقعیا وسا لتايل نهشتفا ٔبعدوحتوالته التارخيیة، و كونفهو  یبدٔ الفكر اجلديل ٕان"،عن الصوریةما 

ري حر ٕانمن التجربة اليت یدرك فهيا  ٔنالعامل  سانٔي  ـىل إال ـدان  ـرتاب ویو ا ـا ـدان يف  والطبیعة یو

لیـه  عد هـذا التنـاق...الف ما هام  سـ طل،ض مـن ولك طریقـة يف التفكـري  طـق  طقها،ٕامنـا يه م فـالفكر م

ٔ اجلدل ٕاىل دفع الفكر ٕاىل ٔوالیطابق الواقع ٕاال بقدر ما حيو د عن طریق فهم بناءه املتناقض، وهنا یؤدي م یبد

لیـه الفعـل لام هـو  دود الفلسفة وهذا یعين بدوره رفض الواقعیة احلادثة ، والرفض معلیة الفكر م 2".ما وراء 

ـن زیفا،ومن هنا تربز  عتبـار هـذا الاك ن  كونه رفضا ملا هو اك لیته  یاق مـربزًا فا ویضـیف مـاریوز يف ذات السـ

يض "ٔولویة البحث الفلسفي قائًال  ٔشیاء ٕاىل بناءها الر ٔن املهنج العلمي یؤدي بنا من اخلربة املبارشة  ني  ففي 

ٔ املنطقي فٕان التفكري الفلسفي یؤدي بنا من اخلربة املبارشة د .3"احلریةلوجود ٕاىل بناءه التارخيي وهو م

ٔسـاس  ـل ى  إالهتامـات الـيت تصـنفه  ٔولویة  اجلدل الهیغيل ویزنع عنه ت ىل  شدید ماریوز  ٔيت  من هنا ی

ٔرسطي يف صور یته س خيتلف عن املنطق ا تا فزيیقي ول ً م دًال جترید ىل العكس ،ٔنه  ني یعتربه ماریوز  يف 

ٔرسطي وصورتیه، فهو یعلن ذامن  رفض املنطق ا ة املنغمسة يف الواقع كام  فهو نقد یناهض إالجتاهات إالمربیق

ة ثوریة ممتردة تدعو ز لتايل فٕان النقد الهیغيل یتضمن دا یك و لك ن فالسلب جوهر ا ٕاىل رفضه ملا هو اك

ــل اجلــدل الهــیغجتــاوز لثورة،فــالنفي دا متراریة الواقــع ومتهــد  ســ ــرد ميــزي هیغــل بــني " يل نفــي حنــو  النفــي ا

.27هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص1

. 29املصدر نفسه،ص 2

.29املصدر نفسه، نفس 3



متع املعارص : الفصل الثاين یة ا ٔولاملبحثخلطاب النقدي ملاریوز  مضن اوالتق ةالنقدیوالروافدماریوز:ا

44

Abstractالنفي امللموسوConcrte غي ٕالغاء القدمي ٕالغاءًا ٔما النفي امللموس فال ی ديم، رد هو نفي  فالنفي ا

فاظمًا،بل یمت  ویة ح .1.."لك ما يف املايض من عنارص ح

ــردة  ــرمغ مقوالهتــا ا لــو الهیغلیــة مــن املفارقــة والتعــايل  هبنــا مــاریوز ٕاىل  لــرمغ مــن املنطلــق الفكــري كــام ی و

ىل العكس من ذاجلدلیهتا، ي  ٔن لها فه عتبار  ٕ رته ملا متلكه متامًا، ىل تصور الواقع ومسا ـىل مـن قـدر القدرة  ٍة 

رته  ىل بفعل ماتصور الواقع ومسا كـون " السـلبمتلكه من قدرٍة  وعكـس املثالیـات املفارقـة واملتعالیـة وهكـذا 

لواقـع القـامئ يف ال  ـة الـرفض والسـلب، رفـض  ٔسـايس بزن ـىل حنـٍو  املثالیة الهیغلیـة كـام فرسـها مـاریوز مرتبطـة 

امل التجربة ـدد 2"معقولیته وسعي دامئ ٕاىل ٕاقرار حمك العقل يف  رفـُض قـاطع لـلك بوصـفهٕاذًا جـوهر السـلبیت

لكه، ٕان  ا ٔزمة وتربرها فهو نفي  كر ٔشاكل التناقض والرصاع اليت ختلق ا ظور ماریوز  س فلسفة هیغل يف م

لفرد لعامل اخلارٕاشغالها  القاته  ٔ عن هذه المضن  ش ٔزٍم و عومبا ی ميولو"تعـارضالقـة مـن تـ سـ ٔ فالتضـاد ا

ات(التقلیدي بني ٔن املوضـوع )الوعي(و)ا رخيـي حمـدد، ذا واملوضوع یتحول عند هیغل ٕاىل ٕانعاكٍس لتعارٍض 

ٔوال ٔوالیظهر  یظهـر  مت الل ا رشیة و ة  ا ِل ٕارضاء  ٔ غي جتهزيه ومتلكه من  ًا ی لرغبة وش ًا  بوصفه موضو

كون مع ذاتهبوصفِه  سان ال ات رغبتـه ومعـني یتعامل ٓخریة، فإال ٔمـا التطـور ٕاىل مـاوراء هـذه ...مـع موضـو

لـوعي ٕاذ تطغـى  ـرتاب التـام  عیة ويه تـؤدي ٕاىل إال النقطة يف العالقة بني الوعي والعامل املوضوعي فهو معلیة ٕاج

ـرتاب وٕاجيـاِد وضـ ىل هـذا إال ق العقل یعين التغلب  ات اليت صنعها ومن مث فٕان حتق سان نفس املوضو عٍ ىل إال

ات نفسها  ه ا اهتاتعرف ف .3"ومتتلكها يف مجیع موضو

ًا يف  ٔوضـا ـدل الهـیغيل يف قوتـه الثوریـة وٕاصـالح املتناقضـات حبیـث خيلـق  ل ة القویة  ا ىل الن من هنا تت

ٓنیة  رتبط  دد ال رشايف م ًا من سابقهتا فهو فكُر ٕاس س ٔحسن  -ٕان حركة اجلدل عند هیغل"ماوراء الرصاع 

ٔقل تناقضًا -شري ماریوز ه و اكُر ملا هو قامئ فعًال،وسعُي ٕاىل مرٍب شامل م ٔهنا رفُض وٕا ٔسسًا ب سم  يه حركة ت

بة مدبويل،بدون طبعة، الين،فلسفة التقدم،مك .128،ص2003حسن محمد الك د 1

ٔوىل،  رش،الطبعة ا راسات وال ء، هررت ماریوز، املؤسسة العربیة  .19ص2005د، فؤاد زر 2

.266هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 3
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ه وهكذا ىل م ٔ ه بدوره موقفًا سلبیًا وتنكره ٕاىل ماهو  ٔن تقف م والسلب اكمن يف قلـِب ...التلبث هذه احلركة 

ٔن ُلكَ ش ٔي   ٍ ل جتاوزهِلك ش ٔ لیه من  ٔیضًا عوامَل رفضه والثورة  ضه، وحيمُل  .1"حيمل يف ذاتِه نق

سـان العـادي وصريورة ٕان حركة  شعر هبا إال الثقة الزائفة اليت  ة ت ىل زعز ه القدرة  یك النفي متن لك د

حـت فرصـة  ٔ ٔنواع التفكـري والـيت مـن شـاهنا  متزي بني  وجب ا ال الواقع وبذا ال ذاته وح يف موقفه الطبیعي ح

ٔنواع الفكرالتغري، ٕان فلسفة  رمز ٕاىل جمهیغل تقمي متزيا بني  ادي  ـیيك الـرايم ،فكر  لك رد الفهم وبـني التفكـري ا

ساليم یؤدي ٕان"،وسمل ماریوز مع هیغل يف ذاالتغريٕاىل ـٕاىلالتفكري العادي اس تاكنة، ب سـ اخلضوع و

ساليم یؤدي  ستاكنة،ٕاىلالتفكري العادي اس فر الـوعي اخلضوع و ٔي مجود وسـ التفكري اجلديل یقوض  " ب
يه.2 دل النفي ف ا  لیة النقدیة اليت یطر دامئة ملا هو معطى ٕاذالفا مصاحلة معـه فهـو يف وال یقميیقمي مسا

رشاف دامئ حنـو التغـري والتقـدم موجـود ٕان"اس ـث اجلـوهر يف -يف اعتقـاد هیغـل -لك شـ خيتلـف مـن ح

ىل لك موجود  ٔفضـل ٕانٕاماكنیاته كام هو حمقق فعال ، وهكذا فان  ـل وجـود  س موجـود يف ٔنـهاكحف من ا لـ

غي  ي ی لیه ٕانالوضع ا د  ٔن .3"یو ٔرسطو بعدما جردها مـن املیتافزيیقـا السـاكنة ذا ویواصل ماریوز فكرة 

لعقل يف  ٔساسیة  ـة العـامل "الوجود هیغل یقمي ماكنة  ... ٕان العقل هو اجلوهر احلق وفصل هـذا الوجـود عـن بق

ٔول ٕاال عـن طریـق الوسـائط املعقـدة ومـا العقـل فالعقل إالل  س احملـرك ا ولـ القًا  س  ب العامل ول س س ي ل ه

ـري يف هـذا العـامل  ٔمسى  اة و ىل ح ٔ ي  اة العقل فه فٕان ح ي ومع ذا ة ضعیفة من العقل إالله س رشي ٕاال  ال

"4  .

ٔي تصاحل مع الواقـع  ي الیقمي  ة ا ٔ التقدم كرس ملبد فر ٕان اجلدل الهیغيل  سـ وال هيادنـه فهـو حمـرك فعـال 

جلوهر، سـان العـادي "الوعي فهو فكر ثوري  شعر هبـا إال ة الثقة الزائفة اليت  ىل زعز لتفكري السليب القدرة  ٕان 

ال الواقع، والربهن ال ذاته وح ٔن يف موقفه الطبیعي ح ىل  ـةٓالة  یاء ٕاىل در ٔشـ مكـن يف قلـب ا ٔن منـو احلریـة 

.08، صهررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق 1

سان املعارص عند هررت ماریوز،2 ٔمحد، إال س هادي  ٔوىل،ق رش، بريوت، الطبعة ا ل .24ص1980املؤسسة العربیة 
.25هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص3

.63، صهسنف صدر امل 4



متع املعارص : الفصل الثاين یة ا ٔولاملبحثخلطاب النقدي ملاریوز  مضن اوالتق ةالنقدیوالروافدماریوز:ا

46

ـة اكرثـٍة مرو هتا  ٔوضاع  القامئة وٕاصـا ار ا في، وٕاىل ٕانف لرضورة ٕاىل نوعٍ من التغري الك و جيـد 1"تناقضاهتا یؤدي 

ث جناعتـهماریوز  جلدل الهیغيل من ح ره  ٔ ة مقوالتـه والـيت تعـرب يف جو و ما یربر ت ـث شسـا هرهـا عـن مـن ح

نو "روح نقدیة  ال اهنیار التضـامن م ٕان هیغل يف الف ٔشیاء خطرية فهو یفرس م ىل  ٔن یضع یده  ا استطاع  یولوج

ید  لسـ لعالقة العبـد  موع، وهو يف حتلی لرحب اليت تتعارض مع مصاحل ا متع احلايل بظاهرة السعي  ساين يف ا إال

ٔنظمـة ال یؤكد حفسب هـذا التعـارض ، بـل یؤكـد كـ ٔ عـن قـوة املـال يف ظـل ا شـ الـيت ت العبودیـة الشـام ذا

.2"الرٔساملیة 

ميكن  ل فلسفة لناوبذا ٔو احلضور الهیغيل دا ٔن املرجعیة  اللها ٕاىل  ستقر من  ة  ا كناخلروج بق ماریوز مل 

ة ،اعتباطيحضوراً  ا رازبقدر ما هو انطالق من ق النفـي والسـلب ٕارسأمهیة هذا الفكر يفهتدف ٕاىل ٕا ء مقو

ة س ٕاىل نظریة نقدیة ذات جنا ٔس .  التارخيیني،ومن مث الت

ٔثري املاريس- : الت

ِن الستحضـار،عند حلظة هیغل حفسـبالتقف النظریة النقدیة ملاریوز  قـل يف مقـاٍم  دل مقـوالت اجلـفهو ی

ى  1818K-1883"اكرل مارساملـادي  . MARKS " یة وینصـب لامرسـ ءه الرصـحي  ٕاذ یعلـن مـاریوز ٕانـ

یةنفسه مكدافع عهنا ضد التحریفات اليت حلقهتا من جراء تعالمي  ٔرثودوسـ یة ا یة املارسـ ي يه العـ"فاملارسـ مل ا

متـع ويه العـمل یقوم بدراسـة قـوانني تطـور  تغالطبیعـة وا ي یـدرس ثـورة الطبقـات املضـطهدة املسـ ویقـوم .3"ا

ٔولویــىل التصور اجلديل املاريسـ  ـىل الفكـر خبـالف التصـور ٕاعطـاء ا لـامدة  ـىل الهیغيل،ة  ٔولویتـه ٕاىل الفكـر 

ٔن املارسیةاملادة، ني  ٔفاكر يف  عتباره رصاع  ٕ ٔساسفاجلدلیة الهیغلیة تصور الرصاع  ىل  .رصاع ماديتصوره 

ٔوىل،د، حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،1 .20ص1993دار التنور، بريوت، الطبعة ا
.66ص،رجع نفسهامل2

ٔرثودوسیة يف تصور ماریوز تعرب ا*  ت جسینة لفهمٍ و ملارسیة  ا متع املتقدم صناعیًا،بق ل ا قة ما جيري من حتوالت دا ولهذا فٕاهنا مشوه وزائف حلق
قة مارس نفسه شویه حق كفورت،ٔنظر، . ٔسهمت يف  دل العقالنیة يف النظریة النقدیة ملدرسة فرا ري، ر،الطبعة كامل بوم الف،اجلزا شورات إالخ م

ٔوىل .74،ص2010ا
س 3 ب بة العرصیة، بريوت،صجورج بولیزتر، و  شورات املك راكت،م ٔول، تعریب شعبان  ٔصول املارسیة، اجلزء ا س اكفني،  .20مور
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ٔن مارسلقد ٕاستقر  دالعلمي املهنجعداجلدل یٕاىل  لفكـر ولتفسـري التطـور التـارخيي الوح ًا  عتباره مهن ٕ ٕاال ،

قي اع اجلدلیة ٕاىل ماكهنا احلق رتف برضورة ٕار رى يف الكـوِن النـادي "ٔنه ٕا لعامل اليت  لنظرة املثالیة  فرفض القول 

ٔن قوانني اجلدلی ٔدرك  لفكرة، و ٔن النـاس مثرًة  دلیًا فـ ٔنه ٕاذا اكن الفكُر  ء ة يه قوانني العامل املادي، و سـو غـر ل

ه ايف هذا الع ـىل قـدرهتا السـلبیة املفضـیة ٕاىل التحـول .1"مل بل مه جزء م ل املارسیة  ٔیضًا دا وستقر ماریوز 

ت الراهن ش ٔو" والتغري اجلذري ل دل هیغـل  لتارخي سواُء يف  ـدل مـارس ميثلهـا الطـابع فالقوى احملركة  يف 

لواقع  متـع الطبقـي ومـن َمثَ يه احملركـة السليب  ناقضـات يف ا عـي ٕاىل ظهـور م ٔدت يف العـامل إالج هـذه السـلبیة 

عیة یة فهـو الهیغلیـة وابـني اجلـدلیتني تفرقـةال ٕاقامـةماریوز يف الوقت ذاتـهالیُغفل ،  2"ملسار العملیة إالج ملارسـ

ٔما مارس فٕانه املسارٔن"یعترب لوجود،  ه التارخي منط املسار املیتافزيیقي  ذ ف یت نطولو اجلديل الهیغيل مسار 

ـة،  تافزيیق ً م ـا رخيي ال ميكن متجیده جبعـ وحيیل سلبیة الواقع ٕاىل وضعٍ  نطولو ٔساسه ا یفصل اجلدل عن 

ى مارس خرى ٕان سلبیة الواقع تصبح  لمجمتـع، فالسـلبیة ٔو بعبارٍة  ـاص  رخيـي  ـمنطٍ  عیًا مرتبطـًا  وضعًا ٕاج

ناقضات اجلدل وُشلك مضمونه  مكن وراء م ةاليت  .3"يه سلبیة العالقات الطبق

ٔسس  همـاریوز اعتقـاديف كفلسـفٍة ونظریـةٔمهیة املارسیةتت ـىل هـذه الفلسـفة مضـن مـا تضـف ـة  مـن عی

ٔن،الواقائع دهئإاذ  یعترب م ٔسايس،ذا تغاها ا ءه املاريس كماریوزیعلنو وم عتبـار ام ٕان ٕ ر رواد املدرسة  سا

اتحتوالت والعیين مبا حيویه منٕاىل الواقعمقوالهتأن الفلسفة املارسیة تلتفت سـعى ٕاىل ٔهناكام ،رصا فلسفة 

ة  الطبق متع ٕازا ل ا الل املساواة دا ن اجلـدل ٔ ذا"وى التغیـري يه حفـوى اجلـدل املـادي،ودعـ4فالثورةوٕا

.44، صابقرجع سم ٔصول املارسیة، س اكفني،  س مور ب جورج بولیزتر، و  1

بة مدبويل، بدون طبعة،  الين، فلسفة التقدم، مك .146ص2003د، حسن محمد الك 2

ٔمحد،  س هادي  سان املعارص عند هررت ماریوز،مرجع سابق، صق .170إال د، 3

 الثورة "Révolution" ـع متـع و ال ت ا شمل مجیع نوا ٕاذ  كون التغیري جوهر صادیة،و  ة و إالق عیة و السیاسیة و الثقاف تغیري يف احلیاة إالج
لثورة ال  ادة یقوم  ستوریة و  ٔن هناك يف هذا التغیري الطرق ا ي رسیعة وهو بطئ و يه حتول املفاجئ و تبدل تدرجيي،كام  لتطور فه ملقابل  شعب،و يه 

ادة توزیع السلطة السیاسیة بني خمتلف هیئات احل نقالب جمرد ٕا صادي، و هدف  ق ٔو  عي  ج ٔصبحت مك،بني الثورة و قلب النظام السیايس و 
ىل لك حركة تؤدي  قول الثـورة الصـناعیة،لكمة ثورة تطلق  متع حىت دون عنف،ف ذري يف ا ـة الثـورةٕاىل تغیري  یة،و الثقاف ٔمه الثـورات ... شـرتا و 

ة  ٔمرك عیة يف التارخي الثورة ا ج .1917و الروسیة 1789و الفرسیة 1976السیاسیة و 
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ـا ـد مـا هـو  لتبـدل وال یو ري قابل  ش ، ٕان ...املادي ثوري فهو الیعرتف  ي ال هنایـة  ـدا التقـدم ا

هنائیـة  قـة املطلقـة ا ة ،1"الفلسفة اجلدلیة حتطم مجیع التصـورات عـن احلق ـاول صـیا لتـايل فـٕان مـاریوز قـد  و

ـل احلضـارة املعـاقوالت الثوریـةامل لظـروف القمعیـة دا س لنقدیـٍة فعـا ٔسـ ـل نظریتـه النقدیـة بغیـة الت رصة دا

ه ٕانتقاداهتا  عینيفاملارسیة تو ل الرٔساملیةصوب احلرمان والبؤس إالج .دا

ٔشاكل البناء الفـويق يف نظرمفهوم الثورة املاريسهيدف شمل اكفة  ذري  ماریوز هيدف حنو تغري شامل و

ىل اكفة املعایري والقمي ٔثريها  نقلب ت ته ف ش الف  خ يف طبقـة ثوریـة واعیـة ٕان الطبقة الثوریة تـنظم نفسـها "ٕ

صـادي  یايس وإالق مـن املوقـف السـ الص وسـائل ذا ت هتا ومستعدة ٕالجنازها حـىت یتوجـب ٕاسـ نفـإ 2"لرسا

ي يف ملارسیة فلسفةا حتمل بفضل طابعها العیـين مقـوالت النفـي والتحـول وتعلـن قطیعهتـا اجلذریـة مـع الـراهن فهـ

لثورة  رشاف  هتا اس ا س فـاملهنج املاريسـ یصـبح بطبیع "ًا حمتـيرخيیـحتـوالً بوصفها ٔقىص  رخيیـا ولـ ـا  تـه مهن

ا شمل السـلبیة انطولوج ٔن تصـبح ، والبعد التارخيي  الراهنـة سـلبیة وال ميكـن  السـائدة، فضـال عـن نفهيـا فاحلـا

لها  ت الاكم الل ٕاطالق إالماك عیـا مرتبطـا ... اجيابیة ٕاال من  ى مـارس وضـعا اج ٕان سلبیة الواقـع تصـبح 

ناقضات اجلدل وشلك مضمونه سـلبیة العالقـا مكن وراء م لمجمتع، فالسلبیة اليت  اص  رخيي  ـة منط  ت الطبق

هتا3" الرصـاع الطبقـاملسمترةفاملارسیة فلسفة تلفت عنا ٔساس وحتاول ٕازا شلك  ي بـني البورجوازیـة ٕاىل الواقع 

ىن لهـا ٕاشـعالوطبقة العامل، سـ تغالال حـىت ی شـه مـن حرمـان وٕاسـ ستحث وعي الربولیتاریة ملـا تعا ي  یـل فه ف

رخيیة  ٔوضاع  ح إالنتقال حنو  یةدیدة،مضن الثورة اليت ت رها 4إالشرتا ٔشاكل الرصاع وختتفي ٕا زول معها  اليت 

سان املع. د1 ٔمحد، إال س هادي  .138ابق، صارص عند هررت ماریوز،مرجع سق
اتیة،هررت ماریوز،2 يش،املارسیة السوف ٔوىل،دار الطلیعة بريوت لبنان،رمجة جورج طرا .17ص،1965الطبعة ا
سان املعارص عند هررت ماریوز،3 ٔمحد، إال س هادي  .104مرجع سابق، صق

 یة ىل املذهب القائل: "Socialisme" إالشرتا دید یطلق  ٔي شاروا و يه اصطالح  شرتاك نقول اشرتك القوم يف كذا  ٔخوذة من  ٔن جمرد :م
دل سـ ٔن  ـه  ٔنـه مـن املمكـن ال بـل مـن املرغـوب ف عي صاحل و  كفي ٕالجياد نظم اج صادیة ال  ق ٔفراد يف احلیاة  ىل حریة ا د  النـاس النظـام ع

مااحلارض بنظام  ساين منوا  ىل منو الشخص إال د  سا و  كـروا املنافسـة احلـرة و ،موافق حيقق العدا ٔ ـن  یة ا یة كثريا مهنا اشـرتا شرتا و املذاهب 
صادیة، ق يف احلیاة  و ل ا لها املتعاكذا تد س مجعیات حرة یـد ٔس ٔن حتل بت عیة ميكن  ج ٔ ٔن املس قـدون،و مـن هـذه و لكهنم زمعوا مع ذ

یة  ٔون " املذاهب اشرتا ر  یة التاكفل و " رو یة التعاونیة " Mutuellisme" اشرتا شرتا عیة " Coopératisme" و  ج یة  شرتا =" و 
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نفسها يف طبقة ثوري وتتـابع "تناقضات الرٔساملیة ٔن تنظم الربولیتار فقار فٕان مارس یتوقع  مار و ٕاذا ٕازداد ا

هتا التارخيیـــة املوضـــوعیة  ٔفرادهـــا جتعـــل مـــن 1"رســـا ـــىل  و ٔن الظـــروف والتعاســـة الـــيت تفرضـــها ا ذا

ٔداء الثور الربولیتار دة وتوقظ وعهيا حنو  و ٔخـرى " م ـىل  ٔداة سیطرة طبقـة  للها مارس يه  كام  و وا

س ومـوظفي إالدارة  ـال البـول از مقعي مؤلف من العسكریني ور ـىل...بواسطة  لحفـاظ  دم ٕاال  ت سـ تفـوق ال

طبع العمل الثوري معـربا عـن  ٔي الربولیتاریة ، وبذا ٔكرثیة الشعب الساحقة  ىل  ٔقلیة ويه البورجوازیة  طبقة 

ة فهيا  الطبق س دو ٔس ىل ت ني املصممة  .2..."ٕارادة الاكد

ی  ٔثري لتقي ال وبذا هيام ت صـوغ معـا ـهنام ف ي حيـدث دجمـًا ب ن الهیغيل ومن مث املاريس مضن فلسفة مـاریوز،ا

طلق لك مهنام،من املنطلق الفكري ملثالیة هیغـل ومـن املرجعیـة املادیـة ملادیـة  الف م لرمغ من ٕاخ النقدیة،وذا

ٔن  ىل  نا القول  لیه ميك ٔثري الفلسفة املارسیة مارس،و وحتدیـدًا ،ـىل التصـور املـاریوزيهـامتارس حضـورها وت

ٔساس للك تفكٍري نقدي كون ا ي یبوؤها الن  ٔمر ا ا عن الثورة وهو ا .حول مفهو

ٔثري الفرویدي :الت

Collectivisme وو هناك ،"= یة ا ٔجنلز يف بیاهنام الشیوعي،و تنقسم ٕاىل "Socialisme D’état"اشرتا هيا مارس و  اليت ذهب ٕا و يه ت
مجلیع امل و ادمة ا و ٔساس دميوقراطي جيعل ا ىل  ایة سیاسیة و يه ٕاقامة احلمك  ٔول هيدف ٕاىل  ٔرستقراطي،ا ني دميوقراطي و  صاحل الشـعبیة،نو

ٔن انفاكك الفرد عن ٔما ت  ث ٔرستقراطي ف ٔن انضـامم الفـرد ٕاىل النوع ا ،و  و متعـة يف ا ت املثالیـة ا ـق الغـا ـد لتحق ٔن الفرد ٕامنا و طل  ومه  و ا
و ت حقوقه ا دة لتث یة الیوتیوبیا و هناك ، هو الواسطة الوا الیـة تـدعو ٕاىل بنـاء جممتـع"Utopien Socialisme" اشرتا سـاين و يه نظریـة م ٕا

سودها البعد اخلیايل و املثالیة من ح متع  ٔعضاء ا ات و العمل إاللزايم للك  ساوي يف املنت ة امجلاعیة و ال ىل امللك ٔتباعها سعید تقوم  ادهئا،و من  ث م
ور،املعجم الفلسفي،الهیئة العامة لشؤون أنظر،،سان سميون راهمي مد ٔمريیة ،القاهرة ، ص ٕا .88.89ملطابع ا

اتیة، . 15صمصدر سابق،هررت ماریوز املارسیة السوف 1

prolétariat،متع نیا من ا الطبقة ا ىل ت شون ٕاال بقدر تدل  ن ال یع الطبقة من العامل احلدیثني ا ىل ت ي تدل  ى مارس وٕاجنلز فه ٔما 
زید  الين،.الرٔساملما جيدون معًال ٕاال ٕاذا اكن هذا العمل  رش،نقًال عن،عبد الوهاب الك راسات وال ٔول،املؤسسة العربیة  ة السیاسیة،اجلزء ا املوسو

.553بريوت بدون ط،بدون ت،ص
رش، بدون طبعة،بیار دومونیك فاقر، املارسیة  بعد مارس،2 ة وال لطبا شورات عویدات  .37ص،1988م
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ٔثري  ىل الت Sigmendالفرویدي یت Freudلث مضن اخلطـاب النقـد مـن وذااملـاریوزي،ييف مقام 

ى فرویـدـالل لتفسـريات احلضـاریة  ـراز مـاریوز  بات ٕا ـًة لرتسـ كوهنـا ن ٔن نظریتـه تصـف احلضـارة  ،ذا

ي یؤیده ماریوز وستحسنه  ت وهو التفسري ا ـل الـرتاث "الك وٕان فرویـد قـد وضـع نفسـه بنظریتـه هـذه دا

ة  لفلسفة وحتت املعایري الفلسف الفـرد ٕان الفرویدیة مبنظور ماریوز .1"العظمي  ما بقضـا هبا اه قد تضمنت يف جوا

متع وما یعرتي طبیعهتا من  ـا مـن التحرميـات "حتولوا ٔنوا مـن القهـر و ٔلـوا .... ٕان احلضارة مبنظور فروید تفرض 

ٔ الواقـعولكام ازدادت احلضارة منو انترصـ  ـد principe duم real ةـىل ـ ٔ ا ـد principe duم plaisir

ز اوٕازداد  ة ال خيتفـي متاما،ومـع ذالطبیعیة عن طریق الـنظم والقوانني،التحمك يف الغرا ـ ٔ ا ـد وٕامنـا یظـل فـٕان م

ٔ الواقـع ـد لص مـن م ارشة حياول فهيا الت ري م ٕان حتلـیالت فرویـد احلضـاریة تـربز .2."یوحض عن نفسه يف صورة 

ادئ  ٓلیات وم كشف عن  سصريورةحمااكة واقعیة  ة ذاالواقع واليت  ـ ٔ ا ـد ٔ الواقع وبـني م د دلیة بني م ريها 

سري ٔن ة، ٕاالالتقدم ال ٔ ا د ـىل " ىل حساب م مترار بعضـهم ٔنیؤكد فروید  سـ ٕ اقـدون  ـدائیون و رشـ  ال

ـیفام مت متـع  ـة ا بتحول ب ٔن تتحول جوهر ز  ا وال ميكن لهذه الغرا هتم هذه غرزة حمددة بیولوج دائ ٕازاء بعض و

منـو احلضـاري 3"هذا التحول  ٔن تتوافـق مـع ا ـري "ٕان حریة إالشباع یعتقد فروید الميكهنـا و ٕان السـعادة واحلریـة 

یة،ٕان احلضـارة الميكـن تصـورها  ـز احلواسـ ید وبت الغرا ىل إالضطهاد والتق ركز منوها  ني مع احلضارة اليت  فق م

Sigmend Freud يف يس 1856ماي06و ٔعصاب،استعمل التنومي املغناط ٔرسة هيودیة ختصص يف طب ا یا من  شیكوسلوفا ا ب يف مورف
ة ٔكرب قدر من ا ق  سان هو حتق ٔن الفعل عند إال ٔساس  ىل  رویل ویقوم مذهبه  لتعاون مع لیفي  ٔمراض العقلیة واليت طورها  ،تويف سنة لعالج ا

ٔمه كتبه .بلندن.1939 د(و)ضارةبؤس احل(من  لیل النفيس(و)موىس والتوح ل ٕاىل الت ). مد
ٔداب بريوت، 1 رمجة، مطاع الصفدي، دار ا .18،ص2007هررت ماریوز، احلب واحلضارة، 
الواقع ٔ د ة دون إالقالع عن هدفهام ل إالسمتتاع  ٔن نؤ ي جيعلنا يف ٕاعتقاد فروید  هنايئهو ا املعجم الفلسفي،اجلزء مجیل صلیبا،،ٔنظر.ا

لبناين،الثاين، ب ا .    127ص1982دون طبعة،بريوت لبنان،دار الك
ء، هررت ماریوز،د،2 .44مرجع سابق، صفؤاد زر

ٔمحد، االٕ 3 س هادي  .208ص،سان املعارص عند هررت ماریوزق
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ز  لغرا شویه معي  ٔن ...من دون  ة جيب  ٔ ا د رشـیة مـن وم متعـات ال ٔن ختـرج ا ٔرد ٔ الواقـع ٕاذا  دل مببد س

ة ق رشیة احلق ل ٕاىل ال رة احلیوانیة لتد ا .1"ا

ــة لفرویدی ــة  طاق املضــامني النقدی ــاول مــاریوز اســ ة لقــد  ــب الفلســف ــاول الكشــف عــن اجلوان ث  ،ح

عیة  لیالت فروید إالج هتـالت شلك مطلق التحریفات الـيت طا ٕان ،اصـة مـن الفرویدیـة اجلدیـدةفقد رفض 

زتال الفرویدیة ٕاىل جمـرد  ىل ا ٔقصـتٓهذه النظریة تقوم  لهاو الطـابع الثـوري املتضـمن بـدا ـىل بـذا ي  ،فه

شري ماریوز ذنظریة ٕاهنا<< العكس من ذا ٔ دیدة ، ٔبعادات ٔكـرث ممـٕاهناومعاٍن  بق عـن العمـق كشف  ا سـ

اوز الوضع القامئ  .2>>النقدي لها ولعنارصها اليت تت

رخي  سانفٕان  رخي مقعه،إال عي "عند فروید هو  ٔج ىل وجوده ا ٔشاكل القرس  ٔن احلضارة ال تفرض  ذا

ٔجزاء يف الوجود  ي ال حتد من بعض  ىل وجوده احلیوي فه ساينحفسب، ولكن  ه الغرزیة فقط ولكهنا حتد إال بن

ٔويل ده رشط التقدم ا ام هو و ٔو إالر فٕان هذا القرس  ماریوز يف امجلع بني 3."ذاهتا، ومع ذا لقد متثلت حماو

ـانبني، لقـاء بـني  الل ا سـانیة الغرـزياملارسیة والفرویدیة من  ات إال واحلیـوي مضـن فلسـفة فرویـد مـع ا

. ٔوالفرد العامل يف التصور املاريس

كـونيف الـيت حترضـكثافة وتعدد املرجـع عربتُ  ة و ن ی ،اخلطـاب املـاریوزيصـیا اللهـا اجلـدلیني لتقـئ مـن 

ىل الهیغيل واملاريس ٕاضافة ٕاىل التفسري احلضاري الفرویدي لهو دلیل اليت ٕاستحوذها مـاریوز إالماكنیاترصحي 

متـعخمتلفة لتنصـب مكجمـوع يفتیاراتلجمع بني  لـق نظریـة يف نقـد ا ل  ري سـ الیعـين ٔن، وقوفـه عنـد ذا

لیني بزيییه،2 ل،ٕاف ه دو هام ٔولیف ه، رمجة،محمد عرب معجم املصطلفرسوا شالك ٔوىل،ات السیاسیة، .996ص.1997صاصیال،الطبعة ا
ٔداب بريوت، 2 رمجة، مطاع الصفدي، دار ا .24، ص1970هررت ماریوز، احلب واحلضارة، 

.114ص، 1990مركز إالمناء القويم ، بريوت لبنان، دون طبعة، احلداثة وما بعد احلداثة،، نقد العقل الغريب،مطاعصفدي3

 الغرزة "Instinct " : شعر به الفـرد و قـد ٔفرادها و املتعلقة بغرض معني ال  ة و الوراثیة املشرتكة بني مجیع  يه مجموع معقد من ردود الفعل اخلارج
ىل الفطرة و الوراثة  شاط النفيس و طراز من السلوك یعمتد  ىل إالندفاع التلقايئ اخلايل من الوعي و يه صورة ال افع تطلق  ة،الغرزة ٕاذا يه ا البیولوج

لعقيل و يه خمتصة بوظائف احلیـ ىل بقائه،و يه عند بعض الفالسفة الطبیعة املقاب شاط الفرد و العامل احلافظ  ه ل ٔصيل مو اة و يه تعمـل احلیوي ا
ربیة ردد و ال  ٔول،ٔنظر، .بال  ة السیاسة،اجلزء ا الين، موسو رشاملؤسسة عبد الوهاب الك .198ص الطبعة الرابعة، ،العربیة ل
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ٔكرث،لكن مـاریوز یعمـل يف دود س  ق ل ٔنه مجع وتوف ٔساس  ىل  ٔسلوبه  سیحیل ٕاىل تصنیف  ٔن ذا ٔثري  الت

یار مقوالته ي جيره ٕاىل اخ ًا من إالنتقاء ا ث النقدواليت حتمل معانٔسلوبه نو ملقابـل ،هاجوهر من ح ـاوز  ویت

ة الثوریة ز ٔصـیلیة لك  ٔسـلوبیة والت ة ا ة،وهنا ٕاذ تظهر املس ولك فلسفة رجعیة ال حتیل يف جوهرها حنو التقدم

سه لنظریته النقدیة ٔس .   لفلسفة ماریوز يف ت
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.     النظریة النقدیة عند ماریوز:املبحث الثاين

ٔسلوب النقدي لوقوفاملاریوزيمتزي ا في  ك متزي ال  ٔن هذا ا ىل امجلع بني خمتلف التیارات، ٕاال  عند لقدرة 

ر فقط،  ٔ ٔنهحلظة الت ِن  جتاوز بقدر ما  ُرةحظليف مقام  ٔ ه ماریوز لك بناءحنوالت اوز ف ٔصیيل یت فعل نقدي ت

، ٔو التؤسس  لتايل یقمي نقدًا ٔو تاملقوالت اليت التصب يف معىن النقد  ىل النفي فهو  شمتل  اليت ال 

ٔو فروید ٔو مارس  ر هبا سوءا عند هیغل  ٔ ٓراء اليت اكن ت الل صهره لهذه وجتاوزًا لبعض ا ،وحياول ماریوز من 

ة  اوززدواج ٔثري وحلظة الت سلتعقهبا مربني حلظة الت ٔس لكه سوى الت ٔهداف ماریوز من ذا كن  ،ومل 

ه من ظروف مقع المربرة  ت ٔطر واملقوالت النقدیة املوامئة حنو نقد ال معقولیة احلضارة املعارصة ف البحث عن ا

ناهیة ري م ٔشاكلو حثنا هذا ا اول من م ا فٕاننا سن ل ، دا ٔصا اوز وعن معان ا الكشف عن مواطن الت

.نظریة ماریوز

اال وحلظة ماریوز :وزت

ر ٔ دود الت ى  ه النقدي ومل یقف  اللها مهن لمرجعیات السابقة اليت تغذى من  كام یقدم ماریوز ٕانتقادات 

نٔرش أ یيل ٕاستعراض البعض مهنا،سن اولنا فول ف دٕاذا ما  ها لهیغل و ٕاستعراض إالنتقدات اليت و

ل اخلطاب ا حبمك احلضور البارز لفلسفة هیغل دا ري رمبا صعوبة يف ٕاستظهرها وذا ٔ ملاریوزي ودفاع هذا ا

كتور عنه، شري ٕالیه ا ٔسلوبه وهو ما  ي مزي  سب إالنتقاء ا ٔن " بقو) حسن محمد حسن(ٔورمبا  ويف تصور

خرى يف فكر معاجلة ماریو  ٔن ماریوز قد تغاىض عن كثٍري من اجلوانِب ا ادي مبعىن  ٔ ز لهیغل اكنت ذات طابعٍ 

ٔخرى اليت تقول ...هیغل هيا ومل یلتفت ٕاىل النصوص ا فقد اكن ماریوز ٕانتقائیًا يف النصوص اليت رجع ٕا ا و

ه ماریوز لهیغل مضن. 1"عكس ذا ىل بعض إالنتقادات اليت یو ٔن وتت ث  ٔخص ح شٍلك  ٓراءه السیاسیة 

هنایة التارخي اليت یقف  سدة  املطلقة ا و ًا من إالستاكنة مضن مفهومه حول ا ظوِر هیغل یقُمي نو هیغل يف م

.123حسن محمد حسن النظریة النقدیة عند هررت ماریوز، مرجع سابق، صد،1
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رفض هنایته، فال  ه  یك وصريورته لك لك شید  ٔمنا ماریوز  ف و تجسد املطلق يف ا یك ف لك عندها ا

كون حركة التارخي مسرية دامئة خيفي ماریوز ن  ٔ ي یقدم التارخي كثورٍة وكتغٍري  دهشته من التحول الهیغيل ا

ٔن ینحو ٕاىل املردود السليب بقدر ما هو مدعو  یك  لك غي  فٕانه الی ا ٔكرث، و حياول فهيا املطلق التحقق 

لتغیري وذاك مایربزه يف كتابه  القًا  كون ٕاجيابیًا  ىل التفكري السليب هو القوة ") قل والثورةالع(ٔن  ٕان القدرة 

طن ه نقٍض  الل ما ف امل الوقائع من  لیل  ٔداة لت دم  ست لفكر اجلديل اليت  افعة  مزية اجلدل .1"ا ف

زوعٍ ثوري ٔي  ي الحيمل بدا یة اليت متزيه عن الفكر العادي ا ٔساس ٔ -یضیف ماریوز-فالكر اجلديل"ا یبد

الف  ىل  دان  رتاب ویو ٔحواِل ٕا دان يف  سان والطبیعة یو ٔن إال ٔي  ري حر،  ٔن العامل  جتربة اليت ندرك فهيا 

طل طق  طقها ٕامنا يه م عد هذا التناقض من م س لیه، وُلك طریقٍة يف التفكري  فالفكر ال یطابق الواقع ...ما مه 

ٔو یب عن طریِق فهم ب ٕاال بقدر ماحيول الواقع  الیقمي ماریوز رضاه عن تعالمي هیغل السیاسیة . 2"ناءه املتناقضد

لهيا ضد شىت  واحلفاِظ  و تعلق مهنا برضورة حامیة ا ٔخص ف شري ماریوز و د "صنوف الثورة ف ٔ ٔن  ٕاىل 

ايب إالجنلزيي رية وهو یتضمن حبثًا مطوًال عن مرشوع إالصالح إالنت ٔ ن حبثًا واكن یتضم...مؤلفات هیغل ا

عن طریق ٕاقامة ٔنه یضعف سیادة امل لثورة الفرسیة لمرشوع رمغ  ردة  يف مقابل رملان یضع املبادئ ا

و ة  3."السلطة العی

ى هیغل تؤسس ه هیغل هوفالفلسفة السیاسیة  ي وقع ف ٔ ا ول واخلط متجید والق ٔبعد "هنایة ٕاىل مفهوم ا

ٔن نظریته  ة، ذا ٔفاكره الفلسف ٔرفع  ان  ونه قد  ست يف  ة الربوسیة جفرميته ل لَملك ري من متجیده  ك غورًا 

لرضورة   لزنوة واحلریة  لطبیعة والعقل   متع  سمل ا لزنوة والهوىالسیاسیة  ٔن تعالمي هیغل قد ، 4"والعقل  ذا

و متجید  الیٍة من ا ًة  غي بلغت در ي ی عتبارها صورة من صور التحفظ املیثايل ا ٕ فاعِ عهنا و  ومن ا

ىل لتغري والرفض حفني ینظر ٕاىل النظام القامئ  زول معه لك دعوٍة  كون امل ٕاسمتراره و ثالیة  قد بلغت ٔنه عقيل 

.18هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 1

.19، صاملصدر نفسه 2

ة مؤلفني، 3 كفورت النقدیة،مجمو رتاف والتحرر "مدرسة فرا .457صمرجع سابق،،"والتواصلدل إال
.228هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 4
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هتا هتا وهنا احلني ا ذ ذا ٔن متتنع عن تعلمي الناسوم ىل الفلسفة السیاسیة  لیه یتعني  كون  ٔن  غي  ما ی

و ه سوف تدعو بدًال من "ا ٔن فلسف موجودة ويه عقلیة وهذا هو مسك اخلتام، ویضیف هیغل  و ٕان ا

اً  الق ٔ املًا  و رتاِف  ٕاىل وجوِب إال .1"اكمالً ذا

ٔمسى املر  املطلقة  و یك الهیغيل جتعل من ا لك هنایة التارخيیة  ُل التغري واليت ٕان ا ل التارخيیة اليت التق ا

ٔبد مع املطلق  ل الواقع "يف ظلها تتحقق املعقولیة وخيفت الرصاع ٕاىل ا شك ام حماو ه  دح هیغل بو لقد ٕام

لفكر  ساِن،فذا..وفقًا  یاٍز لٕال ٔرفع ٕام دة لتجسیديف رٔیه  الوح قةوهو الوسی ل ..احلق كون م ني  ولكن 

سان احملاهذه  یازًا لٕال ٔصًال بوصفها ٕام ي رحب هبا  متع ا ددة لنفس ا ىل النظام و فٕان هیغل یفضل البقاء 

ٔي ظرٍف من الظروف دٕاٍ ، 2"السائد حتت  ىل م ٔو ینقلب  حول  س د ٔن هیغل مضن  ٔننا نفهم من ذا و

كون ٕاىل الرىض ٔسايس جوهري لیتقمص دور إالثبات من  ٔن  غي  نمای ي الیوافق مبا هو اك ٔن ا ، وهو الش

ٔنه  عتبارها جوهرًا فقد ٕاعترب ماریوز  ٕ ٔدواره النقدیة  ىل رضورة تقمص العقل  تطلعات ماریوز النقدیة واليت تلح 

رخي الفكر "  ٔكرث جرءاة يف  رشیة عن طریق السلب لهو الطرح ا ام العقل بدوٍر ثوري يف احلیاة ال مبجرِد ق

ة املع.3"الفلسفي ارص لٕالیدیولوج ظور ماریوز ٕاىل داٍمع وم ٔمنا هیغل یتحول يف م ٔشاكل ف ارصة وما تفرضه من 

.لسیطرة

خلصوص نظرهتا يف الثورة  خرى و ًا ٕانتقدات لها يه ا ٍن ٕاىل النظریة املارسیة مو قل ماریوز يف مقاٍم  ی

زوال القمع والتحرر من ظروف القمع ٔت  ملا تعانیه من اليت ت عن طریق فعل الثورة املنوط بطبقة الربولیتار

ب يف ظل التناقضات الرٔساملیة ظمل وحرمان  س لفشل ومل تتحقق واقعیًا وذا ءت  ؤاهتا قد  ٔن ت ري 

اللاالٕ  ادة النظر يف النظریةماخ ستوجب ٕا ٔخرى قد بني النظریة واملامرسة مما  ٔن اجلدلیة املادیة يه ا ذا

ي عندها الرصاع  هت ل اليت ی ٔرىق املرا عتبارها  ٕ الشیوعیة  ى بلوغ املر و ل ا زوال القمع دا ٔت  ت

ٍد سواء ىل  از مؤلف من " والتارخي  ٔخرى بواسطة  ىل  ٔداة سیطرة طبقة  للها مارس  كام  و فا

.195ص،هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق 1

.189، صاملصدر نفسه 2

سان املعارص عند هررت ماریوز، مرجع سابق، ص ٔمحد، إال س هادي  . 25د، ق 3
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ال البول ل 1"س وموظفي إالدارة العسكریني ور ني دا سمترار ثنائیة الطبق ٕ ث یعرتف ماریوز مضنًا  ح

واء طبقة  ح متع الرٔساميل وذا ام يف ظل ا ني یغیب مفهو ٔهنا طبق ٕاال  الرٔساملیة الربجوازیة الربولیتار

عتبارها الطبقة املنوطة بفعل الثورة ٕ ي مس وهو ٕاحياء الربولیتار ٔن هذا إالقرار " املارسیة لعجز ا ري 

ٔرضیة ه صوب احلدیث عن مضور الطبقة العاملیة وٕابتعادها عن ا ىل الفلسفي یت دة  الثوریة املارسیة، ز

ىل مصاحلهإاندما ملسار الرٔساميل حمافظة  متع الرٔساميل حىت حتولت ٕاىل طبقٍة ملزتمة  .2"يف شبح ا

ؤات املارسیة حول الثورة فشلٕان  ى ماریوز بوجود تعارض وارتباك ،مكامرسة واقعیةوجتسدهاالت یو

فا دا ه واس غِ ٕاصال لنظریة املارسیة،ی ادت لربولیتارمضن البناء النظري  يف طبقة ثوریة قد فشلت و

سلمتةرها التارخيیادو ٔ ٕاجناز  ا القمع املعارصة،واس شخص لنا ضعف هذه الطبقةح ٔیدیولوج "بقوث 

لٕالنتاج يف  ولو ك وجود تنظمي  زید الطني ب لمجمتع القامئ،وما  النقض احلي  متثل ذا التعود الطبقة العام

ٔخر من احلاجز، ة ...انب التنظمي وإالدارةاجلانب ا ة إالخفاء وراء وا ون طاق ق س املستغلون احلق ویل

لامرسیة 3"املوضوعیة العقالنیة  ة النظریة الثوریة  ادة صیا ستدعي رضورًة حمتیة يف نظر ماریوز ٕال ما وذا

ًة و وتطعميها  ٔكرث جنا ي تغدو معه  ىللشلك ا القدرة  ٔخرى متت دال الطبقة الثوریة بعنارص  حىت ٕاس

القمع، ٔخرى تضم املهمشني ٕاشعال الثورة وٕازا ة  لیه ماریوز ممثًال يف ف ي ٕاستقر  وهو البدیل التارخيي ا

ستلب وعهيم الثوري بعد  ن مل  عیًا ٕاضافًة ٕاىل الطلبة وا ن ٕاج فاملفهوم املاريس "لصاحل قوى القمع واملنبوذ

ٔسطوریة حبمك مفارقهتا الواقعیة وتع ذ صبغة  د مارسفقدذرها عن التحقق،یت الیة و ٔرضیة  العامل جبنة فوق 

ة،الهمينة،وإالستغالل،البؤس من رتابالطبق ٔن یتضمن حفواها . 4.."إال ت جناعهتا  لامرسیة حىت تث فالبد 

ث یوحض ماریوز  دواها ح ت  فلن تث ري ذا غي لهذه رشوطال مضامني نقدیة رافضة ومن  الالزمة اليت ی

يل هبا متثل وتدمج هبا "بقوالنظریة الت النظریة النقدیة الكربى ٕاذا مل  لك ٕان النظریة املارسیة لن تعود ت

.37صمرجع سابق،مارس،املارسیة بعد ر،دومونیك فاقبیار  1

ة مؤلفني، 2 كفورت النقدیة،مجمو رتاف والتحرر والتواصل"مدرسة فرا .487صسابق،مرجع " دل إال
رمجة جورج طر 3 د،  سان ذو البعد الوا ٔداب بريوت، لبنان هررت ماریوز، إال يش، دار ا .67، ص1988الطبعة الثالثة، اب
ة مؤلفني، 2 كفورت النقدیة،مدرسة مجمو رتاف والتحرر والتواصل"فرا .488صمرجع سابق،،"دل إال
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ٔن ٔشاكل ري مارسیة وٕاذا كفت املارسیة عن  طلقات هذا النقد  متع القامئ حىت وٕان اكنت م ة ٕاىل ا النقد املو

احملص ٔو كتب التارخي كون ت ري املتحف  ٓل  كون لها من م .1"النقدیة الكربى فلن 

ة، دة يف ظل امجلا ا عن الطبقة الوا سان يف مفهو ايت لٕال تنكر املارسیة ٕاىل البعد ا الهيمل ماریوز كذا

عئهنأیضاً الحظكام  سانیة تقمي ٕاسهتانٍة بدور العامل الطبیعي يف التغري إالج اول الطبیعة إال ت ، وحىت ح

ا عن الربولیتار متع الصناعي "اً واقعیالجيد جتسیدًا مفهو ة يف ا بعني إالعتبار وضع الطبقة الاكد ذ ٔ فلو 

ٔن املفهوم املاريس عن الربو ٔمكن القول  بعني إالعتبار واقع املتقدم الیوم  ذ ٔ ،ولو ثولو هو مفهوم م لیتار

ٔن فكرة مارس عهنا ٔن نقول  ٔمكن لنا  یة املعارصة  .2"لامً اكنتإالشرتا

ٔن غي إالشارة ٕاىل  س ردها ت لامرسیة ل ،شٍلك مطلقٔوٕالغاء نظرهتا رفضها و ٔهداف ماریوز من وراء نقده 

ایته ٕاىل  اءها و بقدر ما ٕاركزت  ادة ٕاح ٔسطوري وامجلودٕا الطابع ا ذا رب وٕاعطاءها صبغهتا الواقعیةعهنا ٕازا

ٔكُرث ،بني النظریة وتطبیقها الواقعيفالتعارضٕالغاء دیدة  بتطعميها مبقوالٍت  اء الطابع الثوري وذا ادة ٕاح مث ٕا

ة .جنا

ة نظریة ٕان تطلعات ماریوز  ٔسلوبهقد دفعته ثوریةحنو صیا كون مضن  ٔن  ه لك ٕانتقائیًا رمبا  حبیث یضم مهن

لنقد مضمونهما یصب س  ٔس اوز و يف الت ي حيمل بوادر الت لواقع وا ٓن ذاته التقدم،السليب  لك ما رافضًا يف ا

لرجعیة واخلضوع، كرس  ه ماریوز بنقده هو  لامرسیة یتو لفرویدیة معلنًا رفضه جلدلیة فروید حنو ابعد ٕانتقاده 

ث الاحلضاریة  ة،بنيعالقةمن ح ٔ ا د ٔ الواقع وم د ٔ الواقع م د ة م ٔسبق ىل  ين التصور الفرویدي  ث ین ح

ة، ٔ ا د یدت احلضارة واكنت ٕاسمترارهتا ىل م بت زائد لكام ُش ٔنه لكام اكن هناك  فقد والعكس من ذامبعىن 

رخض ٔ " ٕاعترب فروید  ٔن احلضارة  سیة وحنن نعمل  تبقى من حریة  ٔیضًا ف لمجمتع تؤر يه  صادیة  ق ة  ن الب

صادیة، ق لرضورات  بري من الطاقة يف هذه النقطة  سیة ومن قدر  ٔن حترم من احلیاة اجل لهيا  مادام یرتتب 

ٔغراضها، دمه يف  ست بريا يف هذا النفسیة ل ٔهنا قطعت مدًى  ىل  ٔوربیة الغربیة  كشف حضارتنا ا وقد 

د، هررت ماریوز1 سان ذو البعد الوا .22صمصدر سابق،، إال
.31ص، املصدر نفسه 2
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ٔن1"التطور ي الف ذاخبیعتقدماریوزري  رمغ ٕاشادته املبدئیة حول التفسري ا رافضًا املنطلق الفرویدي 

شفه من تعبري ما س ٔ الواقع یضعف من قميهتا وهو ما  د ىل م شدیدها  ٔن  ري  الفرویدیة  ٕان مفهوم "ریوزحتم

ي ال ميكن دحضه ضد احلضارة الغربیة،ويف  ٔقىص ا تق من النظریة الفرویدیة،هو فعل االهتام ا سان املش إال

ٔفضل دفاع لصاحلها الميكن رده  ٔ الواقع،. 2"الوقت ذاته،هو  د ٔولویة م ت و ىل الك شدید فروید  رفض ماریوز 

ة ىل حساب  ٔ ا د ي یعدم ٔسوا ة ماهو ٕاال رشطًا  ٔ ا ٔي مقع ملبد لیة و ام احلضارة املستق اسیًا ورضوري لق

لقمع والسیطرة سان"كرس  دث صادم يف تطور إال ٔكرب  ٔ الواقع هو  ة مببد ٔ ا د فاحلضارة 3"ٕان ٕابدال م

رخي  تاملعارصة ما يه ٕاال  سانیة من امللاكت Refoulementلك ز إال ٔن الغرا ٕاعتبار  لقمع ف كرس  و 

ٔساسیة يف الفرد ٔال مرشوط وٕاطالق العناناحلیویة ا لتحررفقد وجب ٕاشباعها  رشٍط  ة ال "لها  ٔ ا د ٕان م

سلط والكد یادته لكونه یعمل ضد حضارة فهيا یدمع التقدم ٕاسمترار ال مكن4"یزنل عن س وقد اكن هاجس ماریوز 

ه شىت  زول ف م حبیث  ىل وفاق  ة و الواقع  ٔ ا د ه لك من م سري فهيا ف سانیة  متعٍ وحضارة ٕا س  ٔس يف الت

.ٔلوان القمع

ٔیضًا  رفض  مس التقدم وهو  ٕ ٔو مس العقل  ىل متجیِد إالنتصار سواًء  ً الرتاث الغريب القاِمئ  ورفض ماریوز مج

ات معترباً  قار ا ة،ٔن " ٕاح مكن يف عضویته البیولوج ویة الفرد ٕامنا  ٔصل السعادةح ٔن حق ٕاشباعها التام هو  و

بت فعالیهتاواحلریة والتقدم  لتايل  سايم هذه الزنوات والرغبات و رفض  ٔن.5"وهو  دعوى ماریوز ري 

ٔسس غي رضورهتابقدرما يه مطلب واقعي ومعقول بدعوى ،شٍلك عبيثالتحرریة هذه التت ساين ی ٔ ٕا مكبد

ه  ىل ٕاشبا ت دلیل  الك لتحرر ب سبه فإالشباع دال غي  س مطلب ی " la répressionالقمعول

ري،2 كفورت،دل العقالنیة يف النظریة اكامل بوم .102ص،مرجع سابقلنقدیة ملدرسة فرا
رمجة مطاع الصفدي، مرجع سابق،صهررت ماریوز،احلب  .19واحلضارة،  2

.23املصدر نفسه،ص 3

رمجة مطاع الصفدي،  .50صسابق،مصدرهررت ماریوز،احلب واحلضارة،  4

صل عباس، الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة، مرجع سابق،  ص . 736د، ف 5
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ٔرضیة املشرتكة  ٔن السعادة يه ا اصًة و داث نوعٍ من التوازن بني السعادة والعقل  مفاریوز یدعو ٕاىل رضورة ٕا

ٔمل العقيلاليت یتعانق فهيا ما هو حيس وما هو عقيل  يس حبریة الت .1"وتلتقي فهيا حریة إالشباع اجل

ٔیضاً  ٔنالیغفل ماریوز  ث  ني من القمع ح متزي بني نو ٔسايس وفق شلكني ٕاثنني،اوز ه یتا وهناك مقع رضوري 

ٔن لك مقعٍ زائدrépression -Suerمقع ٕاضايف رى  ي  ً خبالف التصور الفرویدي ا شري ،رضوري ح ف

هذا بقو ود اليت جتعلها الس"...ماریوز ٕاىل متثی ىل الق نبغي وندل به  عیة حمتیة، ف ها عن القمع متزي یطرة إالج

ساين يف احلضارة س إال مترار اجل ٓس ز الرضوریة  ٔي عن حتوالت الغرا ٔسايس  ويف إالجامل فٕان ماریوز یقمي .2"ا

لیل الفرویدي ذو النربة  لت مة  رىمعارضة  ت واحلضارة حبیث  دلیة الك ىل  یده  ٔ ة يف ت شاؤم ٔن لك " ال

زحضارة ملز  كران الغرا ىل  راه و ىل إال شید نفسها  ٔن  ٔقلیة ما عن ..مة ب كام ال ميكن إالستغناء عن سیطرة 

موع ٔسايس ،ا ام احلضارةيف التصور الفرویدي  ومالزم فالقمع  ي یتع،لق رض وموقف ماریوز اوهوالرٔي ا

ىل التحرر حبیث یتصاحل  ٔكرث تفاؤلیة قامئة  شف نظرًة  س ي  ٔ الواقعا د ة مع م ٔ ا د .فهيا م

ٔصیل  : النقديماریوز والت

ر  رًة وجتاوٍز  ٍُر ٔ القة ت ٔقامه ماریوز بني العدید من الفلسفات النقدیة يف  ي  اول عقب التنقل ا ٔخرى، ًة 

ل ماریوز  ة من ق ٓلیات القمع املمهن تفكك  اكم ة نقدیة م يف سیاق نظریٍة فلسف زتا ر هذا اللك وٕا ٕاس

متعات املعارصة ومن اوزا ٔكرثَ مث طرح البدائل التارخيیة لت ٔخرى  ٔوضاع ٕاىل  .حترراً هذه ا

ل اخلوض يف املضامني النقدیة لنظریة ماریوز البد من التعرجي  ٔسلوب بدایًة وق ث الفلسفي عنده،ىل ا ح

جلانب العیين رتبط  ٔن الفلسفة  شٍلك وثیق، ذا لنقد  رتبط عنده  ش العميل ٔن الفلسفة  القة مع املع يف 

ِف بذا ك ٔي ال ي لن تغدو مفارقًة جتریدیة  رتبط مبا هو عیين واقعي، ٕاذال حفسبالفردي فه ٔن  نبغي لها  ف

شئ ٔن ت لفلسفة  غي  رسم مضن اجتاهني ی ٔسلوب الفلسفي املاریوزي  لیه فٕان ا مقوالهتا مبعزٍل عن الواقع ، و

صل عباس، الفرویدیة ونق .737صد احلضارة املعارصة، مرجع سابق،د، ف 1

.501ص، املرجع نفسه 2
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ٔخر جتریدي  دهام جتریيب وا ٔ ٔنه فإالجتاه"ٕاثنني، ث  لفلسفة من ح ىل الطابع املمزي  ٔنه یقيض  ٔول یبدو و ا

ٔوسع، ومن مث فهو ٕالستقالالالیعرتف  عي وواقعي  سیاق اج وام  ىل ا ة وربطها  لمفاهمي الفلسف ايت  ا

لفلسفة تطورًا تلقائیًا مستقل كون  ٔن  ٔن ...رفض  لفلسفة قميهتا اخلاصة، إالجتاهري  ٔول ویعید  الثاين یعوض ا

ٔقواه ة و ٔشد حراكت التارخي عی ً يف  د عیة بل ٕانه جيعل الفكر الفلسفي م اة الناس إالج لیة يف ح .1"ا فا

ه جتاههاالفلسفة ٕان  ه ما هو نظري مبا هو معيل مو العیين التجریدي ٕامنا تؤسس جلوهٍر نقدي یلتقي ف

عیة يف ظِل ما تؤسسه من عقالنیة مقعیة، ة إالج ٔن یوسع من نطاق البحث الفلسفي مفاریوز حياول حنو الب

ٔكرث فا ٔن تقریب الفلسفة من العیين وجع اكمٍل بني إالجتاه العیين والتجریدي لتطور املفاهمي، كام  رب  لیة 

ة  الزن اولت ٕاىل ذا هتا،كام  ٔصا اولت posivistismeالوضعانیةالیعين مطلقًا ٕافراغها من حمتواها و اليت 

اعها  ات املؤیدة لامً معلیًا،ٕار ر العلوم والزن ه النقد ٕاىل سا مكن يف توج لفلسفة  ٔخرى  مة  ساق  ومن هنا ت

اة لكشف  ٔیضًا مد متعات املعارصة وضیاعها يف لقمع ولفكر الشمويل  كام يه  ٔصاب ا ي  الزیف وإالحنراف ا

شیؤ  یةغیاهب ال لمجمتع " والهمينة التق دة )یوزیقول مار(ٕان النظریة النقدیة  ٔن املهمة الوح ٔساسًا ب متسك 

ٔساس لنظرهتا، ذ  ٔ ٔیضًا ت ًة،ويه  ٔشد نتاجئ العلوم معوم لفلسفة يه تطور  ىل حنٍو املرتوكة  ٔظهر  ٕان العمل قد 

ىل ٔ دیدة لوجوٍد  ٍت  ِة ٕاماك دمِة تطور قوى إالنتاج وٕا ىل  ٔن هذا الیعفي النظریة من ...اكٍف قدرته  ري 

ل نقٍد دامئ ٔهداف واملناجه العلمیة اليت تد دیدل عي  .2"يف ٕاعتبارها لك موقف ٕاج

اكمالً  ٔن حتصل  ىل الفلسفة  اللقد وجب  ادیة تقزميیة كام تتحرر  ٔ ة  ز ة من لك  لزن سبة  ل هو احلال 

ٔن اليت،الوضعیة كوهناسبق و شلك رصحي الحظنا  ٔ الواقع وتدعو  ة وتغادر الفلسفةكرس ملبد ٔكرث عی لتكون 

لفلسفة  ل هذه النظرة الضیقة  ٔن الوضعیة قد جعلت من العقل قوة "املها املفارق فقد رفض ماریوز م ذا

ه، بل ٕان  ايب م لیه وٕاختاذ موقف ٕا ىل ماهو  ٔوىل يه حتلیل الواقع  مة الفلسفة ا ٔن  حمافظة لكوهنا تصورت 

ٔوىل،عند هررت ماریوز، دار التنور،د، حسن محمد حسن، النظریة النقدیة 1 .151ص1993بريوت، الطبعة ا
ة مؤلفني، 2 كفورت النقدیة،مجمو رتاف والتحرر والتواصل"مدرسة فرا .41ص،مرجع سابق،"دل إال
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 ٔ عاد لك ٕاجتاه فكري رافض وسالب ٕامس الوضعیة يف الوقت نفسه ا ٔي ٕاس ت ، 1"ابیة  ٔن بدا لرمغ من  وهذا 

ة  ی هامجت التصورات ا اض حراكت ثوریة م بعض حراكت الوضعیة قد ٕانطلقت يف بدایة الفلسفة احلدیثة 

ة  ةواملیتافزيیق ضة إالیدیولوج سان من ق لتارخي عندئٍذ "فقامت بدوٍر حترري لٕال وقد منت النظرة الوضعیة 

ٔن حق  ىل  ٔشاكل احلیاة بوصفها دلیًال قاطعًا  سان يف تغري ا عیة والسیاسیة، یتفق مع طبیعة العقل إال إالج

ق "ویضیف يف ذات السیاق.2"وتقدمه ساين فٕان حتق لسلوك إال قي  افع احلق وملا اكن ٕاشباع احلواس هو ا

سان يه الغایة السعادة املادیة  ىل لٕال متع  هيا احلكومة وا سعى ٕا ٔن  غي  الشلك ٔنمن الواحض ٔناحلقة اليت ی

اقض مع هذه الواقعة متع ی لحكومة وا يه هنایة املطاف يه الواقعة اليت هيُ ...السائد  یب هبا وضعیو عرص ت

كونوا التنور، لیة إالجبل هيدفون ٕاىل جممتعٍ حممك التنظمي،فهم مل  ري دعوا ٕاىل الفا ونت ال هتدف ٔ عیة  ن وضعیة 

سلطیة الالحقة، وهو إالرتباط  ة ال بقدر مايه تربر لٕالیدیولوج لیربالیة واحضًا ٕاىل ذا هنیار ا ٕ ٔ یظهر  ي بد ا

ونت ت  ل كتا ونت...لك الوضوح دا هوهكذا یعلن  دمع بتطبیقها ٕاىلٔن السیاسة الوضعیة اليت حيبذها تت

هو .3"العامالنظام  ٔوىل لعرص التنور وبني اليت قامت مع ماریوز یقمي م ً بني الوضعیة ا ٔوجست تفریقًا جوهر

ٔولویة Auguste counet((ونت ٔوىل ٕاىل نوعٍ من املعقولیة وٕاعطاء ا ني دعت ا ٔهداف لك مهنام  ث  من ح

لعقل لفرد ٔولویة  ني دعت الثانیة ٕاىل نوعٍ من الرصامة املبالغة اليت والتحرر من الفكر املیتافزيیقي وٕاعطاء ا يف 

ساين اكفة . حتیط بعنارص الوجود إال

لوضعیة قائًال  اوز يه فلسفة تعرتف مضنا" یضیف ماریوز يف ٕانتقاده  ٔو الت لعلو  ٔهنا فلسفة التعرتف  لك ب

ل تغريه بل وتعد مئ ولك ما هو واقعما هو قا ٔ د من  ٔدىن  ه وال تبذل  ٔهنا ال تقرتب م سیط هو  ب  س  ،

ىل حتلیل عبارا هيا  رص يف را مة الفلسفة اليت تق ا عن  خرو اصذا ه  لغة العلمیة بو لغة وا ٔن ت ا ، دون 

ء، هررت ماریوز،د،1 .20صمرجع سابق،فؤاد زر
.349هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 2

. 344، صاملصدر نفسه 3

ونت * ٔمه مؤلفاته .1857- 1798ٔوغست  ع فريس من  امل ٕاج لسوف و ٔن )نظام السیاسة الوضعیة(و)حمارضات يف الفلسفة الوضعیة(هو ف وهو یعتقد 
رشي هوتیة و الفكر ال ل ويه  ة مث الوضعیةقد مر بثالث مرا الين،.املیتافزيیق ة السیاسة،ٔنظر،عبد الوهاب الك املؤسسة اجلزء اخلامس،موسو

رش بريوت، ل .273ص،،1994الطبعة الرابعة،لبنان،العربیة 
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ته الفعلیة من قریب  ي هذا.1"من بعیٍد ٔوتتعرض ملضمون الفكر وملش لغة هو ا دان ا لفلسفة يف م زتال  إال

ث  ري من ح ك ٔمعق من  ذا ٔمشل و ٔن الفلسفة  ستوظفها ٓلیاترفضه ماریوز معتربًا  رب القمع اليت 

لواقع الراهن وسمل به ٔن الوضعیة تعلن والهئا املطلق  ني  لوعي يف  فارها  ل إ "ٕاس ٔشاكلها تق اكفة  ن الوضعیة 

ً الميس ٕاهنا مقة  ٔ سل ث املبد ً ولو بصورٍة مضنیة، وترتكه من ح ه موقفًا نقد ذ م لیه، وال تت ىل ما هو  الواقع 

سمل  املس إالجتاه إالیدیولو د املسیطرن ...لوضع القامئذا سا لمضمون  لصورة وٕاغفال  م  ٔن لك ٕاه ٕاذ 

لیهىل ٕاحاكم ق ىل ما هو  ٔمور برتكة حملتوى احلیاة  ىل زمام ا .2"ضهتم 

ىل رفضقد ل شرتك فهيا مع لفلسفةالرجعیة واحملافظة ائف وظالتشدد ماریوز  ر الوضعیة واليت  سا

ٔخرى،،الفلسفات الواقعیة ر املبادئ ا ىل سا ٔولویته  ٔ الواقع و د ي واليت تقف يف مجموعها لنرصة م فلسفات فه

وهتمل  لشلك اخلار ات املفكرة هتمت  ٔن الیقني حتتویه ا ني  لیقني يف  ها  ال ملضمون واحملتوى وتدعي ٕام

ات املفكرة " املتعالیة  ٔساس الیقني النظري والعميل يه حركة ا ٔن  ٔكدت  ل قد  ٔوحضنا من ق فالعقالنیة كام 

املا اكن معقوال بقدر م ٔساس شیدت  ىل هذا ا لفرد ويه حتمل طابع و سوده السلطة العقلیة والعملیة  ا اكنت 

ذه ي تت اكن الشلك املوضوعي ا ٔ اتیة  ىل النفي واملعارضة .3"ا دد جناعهتا يف قدرهتا  ٔن الفلسفة ال تت بیدا 

ٔزم، يض جتاوز الراهن املت ة من القوانني ختتلف لك اليت تق شري ٕاىل مجمو الفٕان فكرة النظام الوضعیة  عن إالخ

ة القوا ٔوىل تنظر ٕاىل مجمو ٔساسها سلبیة هتدم الثبات،ا بتًا، يف  شید نظامًا  ٔساسها  ٔوىل يف  نني اجلدلیة، فا

ٔضداد املتنافرة  سق من ا ٔنه  ىل  امل من التوافق الطبیعي، والثانیة تنظر ٕالیه  ىل انه  متع  ٕان فكرة القوانني " ا

اظرة يه النظام التلقايئ،الطبیعیة جتر وراءها فكرة  ساليت تقرتن دامئا بفكرةم .4"مامإا

ةوٕاجامال فٕان لوضعیة كزن ٔسس ٕامناجهوم ماریوز الالذع  عتباره رفضًا لتقزمي الفلسفة ووظائفها التحرریة یت ٕ

ٔن، بني هو نظري ومعيل يف  لتفكريكذابوصفهو اليت جتمع ف ید  ٔ اتت یدا السليب و النقدي النابع من ا ٔ وت

ء، هررت ماریوز، مرجع سابق، صد، .23فؤاد زر 1

.24ص ،املرجع نفسه 2

.349ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، صهررت 3

.347ص، املصدر نفسه 4
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ٓلیة فعا ته  ٔزم،ٔسبق ٔشاكل الواقع املت ى ماتناهض اكفة  النظریة النقدیة  ٔصا ني قوة و ست ریوز وبذا

ث ٕاستقاللیة مقوالته ىل يف من ح عددة املشارب،وهو ما یت هنل من روافد م اولت الرتیب وا النقدیة واليت 

ید ما ٔ كونت ٔن  غي  رشاف ما ی ىل رضورة النفي واس .  ریوز 
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س القمع:املبحث الثالث ٔس یة وت متعات التق .ا

ق النظریة النقدی ـدودوفق تصور مـزدوجیةاریوزاملةتن ٔهنـا ال تقـف عنـد  ، ةاملفارقـةهبـا النظریـواج، ذا

سـاين  ش إال ـامل املعـ ل املبارش مضن جتربة  يض املعاینة الواقعیة والتد ٔیضا واليت تق ملامرسة  بقدر ما يه مرتبطة 

ل  تلفة دا ٔزمة ا ت ا ش ل ث تؤسس نظریته رفضا مطلقا وتصد املعارصة،احلضارةرب جتلیات خمتلفة، ح

رب  ٔزمة  الء مظاهر ا ي تعمد ٕاىل است ٔسباهبا ومصادرها املسؤالكشففه ـىل عن  يف ظل جممتع معارص قـامئ 

هيـا  معا لمـالاكت الفردیـة وسـلب وشـ رب استغالل مفـرط  ته،  سانیة من حسا ات إال ٔقيص ا طق مقعي  م

ٔصيل فراغها من حمتواها ا صـادي، ٕاذ ملوٕ طـق الـرحب إالق ـىل م ـة القمعیـة القامئـة  ٔیدیولوج ريها خلدمـة ا س

تؤ  ٔصی سانیة  یاء جمـردة مغرتبـة عـن ذاهتـا تغدو معاين إال ٔش زتالها ٕاىل  شلك مطلق بقدر ما قد مت ٕا دي وظائفها 

ٔةحتت  ر تتحقـق يف وط ـامل مغـا لـق  ل  يف سـ ت التصـدي وإالزا توج ع مشويل، فٕان لك هذه العوامل ٕاسـ ق

یاهنا  هيا  سانیة ویعود ٕا معاين إال اول مضن املستلبظ ادا ملا سبق سن لیه واس ٔزم، و تحرر من واقعها املت ف

ـه  فصلنا هذا وصف جتلیات وبوادر القمع مضن اخلطاب النقدي املاریوزي، ومن مث الكشف عـن بـوادر الثـورة ف

ٔزمة اوز واقع ا رخيیة لت لول  بدائل و .والیات التحرر 

داد ٔدايت وإالس :العقل ا

ٔسس ا امئـه املعارصاحلدايثمتعیت ٔسـس د ي  ٔنـواري ا لفكر احلدايث ا عتباره نتاج  ظور ماریوز  يف م

ــة  ات الفردی ــة ا ــىل مركزی یــني  ــدم املبن ــه تنطلــق ــىل فكــرة التحــرر والتق ــع م ــة يف مكنب ــه تعــود لك معلی وٕالی

بري عنالتفكري، شلك  ادت واحنرفت  متع املعارص قد  ٔن تبعات ا دى هبـا ري  ٔهداف واملـزامع الـيت اكن قـد  ا

 احلضارة"Civilization:" ـىل ٔخر ذايت،املوضـوعي وهـو ٕاطـالق لفظـة حضـارة  دهام موضوعي وا ٔ ا معنیني  ٔنرتوبولوج لامء ا ى  ذ احلضارة  ٔ ت
طلق رد،ف ايت ا ملعىن ا ٔما احلضارة  د،و ل يف جممتع وا ل ٕاىل ج قل من ج ة من مظاهر التقدم العميل والفين والتقين اليت ت سابقة من ىل مرمجمو

ٔصـبح هنـاك ـه  ان،لك ٔح ـري مـن ا لطت لكمة حضـارة مـع لكمـة ثقافـة يف الك ل التوحش واهلمجیة،وقد اخ ملرا ساين املقاب ل التطور إال نـوع مـن مرا
ىل مظاهر احل  ٔصبحت تطلق  ٔما الثقافة ف متعات املادیة، ىل حتدید لك من مظاهر احلیاة املتقدمة واملتطورة يف ا ة والفكریة يف لك جممتع االتفاق  یاة الروح

لف ٔم م قدمًا اكن  عي،ٔنظر، .م ج رسة يف الفكر الفلسفي و  ة امل .206مرجع سابق، صمكیل احلاج،املوسو
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ٔنوار، ٔ املردود، فهو فكر ا د د وهو م ٔ وا د یطرة الشمولیة واليت ختزتل اكفة املبادئ لصاحل م لقمع والس فهو جممتع 

شیؤ ل كرس  یاز  م رتابوٕاذا جممتع مقعي  .إال

الء  ت رب اسـ لحضارة املعارصة  ه حتلیالت ماریوز النقدیة  متـع بـتت ا ا ٔفرزهتـا ایـدیولوج ٔزمـة الـيت  واطن ا

ــدم مســقطا  ــهالصــناعي املتق ــع الرٔســاميلٔرائ مت ــة صــوب ا ي یؤســس Capitalismeالنقدی ــه ا زت ٔ ــرب 

ش لنظـام إالشـرتايك . ومقع مفرطنيحتت وقع سیطرةومؤسساته لواقع مغرتب م بة  سـ ل هـو واقـع ف والوقع نفسه 

هام یعرب عن مالمح مشرتكة حلضارة صناعیة مقعیـة  ىل نظام بعینه ف رص  النظامني وال یق فاملركزیـة "سود 

ــاك دور مشــرتك ــة وهن ــة ومعقلن ظم ايت واملنافســة م تقالل ا ــ ــردي و إالس ـوع الف ــل املرشـ ــمي حيــالن حم والتنظ

ةلبريوقراطیة  ـالم امجلاهريیـة وصـنا ثلون بفضـل وسـائل إال صادیة والسیاسیة، والناس م سـلیة إالق وسـائل ال

ٔن لنظـام  لیهتـا فٕانـه ميكـن  ـت هـذه الوسـائل فا ٔثب ميقراطیـة دون والتعلمي، وٕاذا ما  ميـنح احلقـوق واملؤسسـات ا

رتاب ٔو ٕاستالب إال سب ٕاىل Aliénationمبعىن ارهتان  املن ا از يه  ٔخر ويف ا ٔو تنازل عن حق ٕاىل خشص  وتعين يف املعىن احلقويق القدمي بیع 
شورات عویدات،الطبعة الثانیة،.ٔخر مملوك لیل،م ٔمحد  لیل  ٔول، تعریب  ا ة،ا ة الالند الفلسف ٔندریه الالند،موسو . 93،ص2001نقًال عن 

ش سان عن ٔما عن املعىن الفلسفي فهو  ٔو موطنه،ويف الفلسفة یعين غربة إال ه  س يف بی ٔنه ل سان ب ٕانفصال واستالب وهو ٕاحساس إال ا ري ٕاىل 
دم التوافق بني املاهیة والوجود ٔو  ه، كون ف ٔن  غي  ي ی عن املقام ا ة،.جوهره وتزن رش املعجم الفلسفي،نقًال عن، مصطفى حس ل ٔسامة  دار 

ٔوىل،والتوزیع، .75ص،2009الطبعة ا
 الرٔساملیة "Capitalism" :ني ٔساسی ني  متع ٕاىل طبق ىل تقسمي ا ركز  صادي ميزي بني منطني من إالنتاج  طبقة ماليك وسائل إالنتاج : يه منط اق
ٓالت إالنتاج "  ٔولیة ،  ٔرض،املواد ا ن "ا ٔو رشاكت ا ٔو مؤسسات  ٔفراد  اهتم،و طبقة سواء اكنت مكونة من  شغیل مرشو شرتون قوة العمل ل

ح هلم العمل حلساهبم اخلاص  ي ی ٔفرادها وسائل إالنتاج و ال رٔسامل ا س  ٔنه ل ىل بیع قوة معلها  ربة  الربولیتاریة ا

ق الرحب وهو ما یفرض املنافسة، فلك مرشوع رٔس م: ٔما منط إالنتاج الرٔساميل رامك فهو ٕانتاج السلع هبدف حتق ٔن  ستطیع  ا،لن  ايل ال حيقق رحبا اكف
ل يهاملزید من رٔس املال و ة عقب احلرب :مرت الرٔساملیة بثالث مرا ة و املتو ولوج الثورة التك لیة مث مر إالمرب ٔوىل مث مر الثورة الصناعیة ا

و، العاملیة الثانیة Capitalism" رٔساملیة ا D'état" : ل يف احلیاة ال تتد و ن اكنت ا ٔ صادي احلر  ٔسلوب إالق ىل  بعدما اكنت الرٔساملیة قامئة 
و ا ل ملعاجلهتا ملشلك البطا التد و ىل ا یيت يف نفسه حمتت  ٔظهرها النظام السوف ٔن العیوب اليت  ري  اءا  صادیة ٕاال است عبد ٔنظر، . لتضخمإالق

الين، ٔول،ة السیاسة،املوسو الوهاب الك رش،اجلزء ا ل رخي،دون طبعة الثانیة،املؤسسة العربیة  .788ص دون 
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ش ا يف معارضة النظام، وال  دا ساءة ٕاست ٕ اطرة  ٔوا ٔممي  ـدلك الت ـة اخلاصـة لوسـائل إالنتـاج يف  ٕالغـاء امللك

ٔي قمية جوهریة  ىل وفوقذاته  ٔ ًا من  ً ومراق .1"مادام إالنتاج مركز

ـل  شًلك واحض دا ىل  ٔشاكلها تت ٔزمة و متعـات احلداثیـةٕان ظروف ا ـرتاب ا إال ـا ـالل  املعـارصة مـن 

شیؤ السائدتني متعـات وال ـل ا لمنطـق املهـمين دا ٔشاكلها معلنـًا رفضـه املطلـق  كشف ماریوز عن  بقوة حبیث 

ل هذه الظروف، ٔنتج م ي  س املعارصة  وا الل مؤلفه الـرئ رتاب من  سـان ذو (ورشح ماریوز ظاهرة إال إال

د ٕاىل بعٍد " : بقو)البعد الوا امل الش قدر ما حتول احلضارة القامئة  سانیني، یصبح مفهوم ف لجسم والروح إال

ازمه إالستالب  م يف سیاراهتم و ٔنفسهم يف بضائعهم وجيدون جوهر رو ىل  ات ٕاشاكلیًا فالناس یتعرفون 

ربط الفرد مبجمتعه قد تبدلت  ٔلیة اليت  ٔدوات طبخهم احلدیثة،ٕان ا ٔنیق و هتم ا ال ويف ب ق إالستق ق التلیفزیوين ا

هتايه نفسها و  ات اجلدیدة اليت و عیة حتتل ماكهنا يف قلب احلا .2"الرقابة إالج

هیغـل مضن و  ـرتاب ومـن قـ رتاب حيیلنا ماریوز ٕاىل تصور مارس حـول إال لظاهرة إال ٔشـار حتلی ـني 

القــات  ــرب ٕادراج ملــاكت الفــرد مضــن  ــرد  ه لعالقــات العمــل ا التــه ٕاىل واقــع العامــل يف خضــو مــارس يف ٕا

ٔیضـًا ٕانفصـال معـل  تالب حركـة الفكـر الـيت تنفـي ذاهتـا بـذاهتا ویعـين  ٕالسـ هیغل فقد عـىن  صادیة حمضة،ب ٕاق

ري سان عن معل املنتج واخلروج عن ٕارادته حىت یصبح  تالب عنـده إال لنـوع الثـاين فاالسـ ذ مارس  ٔ ذاته، وی

ٔن العامل  لغري،املستلبالیعين  ي یصبح ملاكً  امة ا ًة  لق ب قلب ضد نفسه لی ٔن جوهر العمل س بل یعين 

داث الثورة  ىل ٕا ـة الـيت تتحـول فهيـا حتفزه وجتره  ف ـىل الك ٔن الربهنـة  فلقد ٕاستطاع مارس يف نظر مـاریوز 

تعاملیة وسائ ٔولیة ٕاسـ ٕاىل وسی حو ف ىل العامل وٕاستغال " ل إالنتاج يف النظام الرٔساميل ٕاىل وسائل سیطرة 

ٔي حس ٔساس معل  ىل  عي ال یمت  ٔن تقسمي العمل إالج لن مارس  ٔ ة الـلك،وقد  ٔفـراد ومصـل اٍب ملواهـب ا

لسلع حفسـب ومبقبل جت العمـل وهـو السـلعة،ىضـ هـذه القـواننيحيدث وفقًا لقوانني إالنتاج الرٔساميل  ٔن  یبـدو 

د،مصدر سابق، ص1 سان ذوالبعد الوا هررت ماریوز، إال
.13، ص نفسهصدر امل2
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سان حضیة لعالقات إالنتـاج  ىل مضموهنا وههنا یصبح وعي إال شاط  فالعمـل .1"املـادي متامـًا یتحمك يف طبیعة ال

ـرتاب یتخطـى  ٔن حتلیـل مـاریوز لٕال ري  تحول وعیه ٕاىل وعي مادي حمض،  ه من سلع ف شتد ارتباطا مبا ی س

ـدود العامـل ـاوز  يف نظـره تت ٔن هـذه احلـا ىل ٕاعتبـار  ـاح احلیـاة الفردیـةهذا التصور  شـمل مجیـع م ٕان "ف

ة واحلمكة االٕ  ملرة معل الصنا س  ٔمسـى هدفـه الترصف يف املادیة ل اضع حلـمك العرضـیة والفـرد یضـع  ٔنه  سانیني 

یاء، ٔشـ لنـاس وا ٔو السعادة يف هذه السلع جيعل مـن نفسـه عبـدًا  سـمل حریتـه،والرثوة والرفاهیـة الیظهـران  ٕانـه 

ايت، سـان وجـوده لغـرض سمتدان وفق قراره ا لظـروف املهبمـة وهكـذا خيضـع إال الل املصري املتقلب  بل من 

ه موضوع  .2"ار

رتاب ٕان إال ا یـة املفـرط،اليت تفرضها احلضارة املعـارصةمع  غري لك املفـاهمي بفعـل تنـايم التق ٔبعـاد سـ وا

ث يه كذا سانیة من ح ي ال تتعـني ،إال ٔساسها ا ٔ املادي  غدو املبد ٔخرى ف وات ا القهتا مع ا ث  ومن ح

یطرة والنظـام الشـمويل  ـزة السـ ٔ ٔن  ـاز القمـع ذا ي سهل من معلیة الرقابة لصـاحل  ٔمر ا وهو ا ٕاال وفقًا 

ه من ظروف القهر  ِف مبا ی ك ٔبعَد من ذالمجمتعات املعارصة ال  یذهب ٕاىل  ىل تربـر وغ ٔیضًا  فهو یعمل 

ه ط ي یضــف ٓالمقعــه وا ،ابعــًا عقالنیــة یــزنع بــه صــورته  لك قــوى املعارضــة ٕاىل قــوًى حمــا معقــو غــدو بــذا ف

حلریة والرفاهیـة ٔفراد  ي یومه ا ٔ املردود ا د ىل م طقها  متعات املعارصة تعول يف م ٕان التقـدم التقـين "فضة،فا

اضعًا  ةجيعل العقل  ك ٔشی..ینام ٔنفسهم يف ا ٔفراد جيدون  اهتم،وٕاذا اكن ا ف ح ك ـهنم اء اليت  س ذا فل

لون هبـا  سون رشیعة احلیاة بل یق تالبٕان،3"ی ـة aliénationإالسـ ٔنتجـت تـداعیهتا إالیدیولوج ٓلیـة مقعیـة 

دجمـه مضـن واقـعٍ مـن املعقولیـة  ٔخر مزیـف ف ه بـ ً ٕا د قـي مسـ سـاين احلق ـىل الوجـود إال الصناعیة اليت قفـزت 

ٔفراد عوض حمارهتم  ىل ٕاسمترارها،املصطنعة جتعل ا لحریة ممارسـة مبعناهـا لها یدافعون  ٔفراد ههنا ٕامنا ممارسهتم  فا

.278هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق،ص1
رش والتوزیع،رمجة عبد املنعم جماهد،دراسات يف النظریة النقدیة،فلسفات النفي دراسات يف النظریة النقدیة،،هررت ماریوز2 ل الطبعة دار اللكمة 

ٔوىل، .100، ص2012ا
د،3 سان ذوالبعد الوا .47مصدر سابق، صهررت ماریوز، إال
رتاب فهام لكمت .إالشارة ٕاىل معناهام سابقاً تمتوقد ن،ان مرتادفاإالستالب مبعىن إال
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سانیة من حفوهاليب المبعناها إالجيايب،الس ات إال يف ٕافراغ ا متعات املعارصة قد سامهت كذا وتقلیصها مث ٕان ا

ة، ٔمسى مـن ذامضن معان مادیة شی هيا  حـررة مـن ارتبـاٍط بعدما اكنت معا فـٕاذا اكن غیـاب القمـع ميثـل " وم

غي. 1"فٕان احلضارة يه الكفاح ضد احلریة منوذج احلریة، ماریوز،الی خنداع خيرب س ومه احلریة والوفرة لنا  فل

متعات القمعیة،يف جممتع الرفاِه سوى  ته ا ٔتق ي  متویه ا ـوده نوعٍ من ا مل یتحرر مـن ق سان يف هذه احلا ٔمنا إال ف

ٔعّىت من سابقهتا ٔشد و دیدة  ٔخرى  ل ب دادي فعامل احلضارة الصناعیة ا"القدمية ٕاال لیك امل لكي ٕاسـ ملتقدمة هو 

 ٍ ٔي حمـاو ٔي حمــاو ٔد  ــىل و القــدرة ال  ــه وحســب ميـ ـىل جتمیــع وتــذویب ودمــج القــوى ملعارضــته ونف وال 

عیة اليت ٔىن تعارضه وحسب،إالج ٔیضًا ميكن  ـة بل  سان اجلسـدیة والروح فار وتعبئة مجیع طاقات إال ىل ٕاس

ود عنه وحامیته  عیة  .2"ومجیع القوى إالج

قواهـا القمعیـة  متـع املعـارص ٕاذ یعـ هبـاره مبـدى اجلاهزیـة والتنظـمي الـيت یبـدهيا ا ته وٕا ال خيفي مـاریوز دهشـ

سهتدف لتغري فهو  ٔي دعوًى  ىل صريورته ضد  ٔفراد مبا حتویه من عوامل نقدیة لحفاظ  ٔبعاد الفكریة ل ث ا ح

ٔن  متع الصناعي مل "ٕاعترب ماریوز  اته الفكریة والفكر زیفا ا ٔیضًا  سان املادیة حفسب بل زیف  ات إال ا

جتاِه ما  كون ال  ٔن  جتاِه ما  ٔنه ميثل قوة العقل النقدیة السالبة اليت تتحرك دومًا  متع السیطرة  ود  دو  ٔصًال 

ن لق خمطط شـام.3"هو اك ىل  ىل الهائ سم بقدرته  یة الصناعي ی یطرة الـيت ختـدر ٕان جممتع التق ل مـن السـ

قمي معها تصاحلًا طوعیا مع هذه القوى تتومه معـه املعارضـة ممارسـة وظائفهـا لكـن نظـام الـوفرة الـيت  قوى املعارضة ف

ٔحسـن  ـد  س یو دوى من املعارضـة فلـ ٔن ال ة مفادها  ا متع الصناعي من وفرٍة ال حمدودة، ترتخس معه ق یتحها ا

ن یة "مما هو اك ٔسطرة اليت تتضمهنا وحتمهيـا ٕان التق ه ا ٔو لعقالنیة وتغیب بدورها لك  تقوم خبلق نوعٍ من الومه 

دیـد مـن الوسـائل  ٔصبح بوسعها ٕانتـاج  سب تطور الرٔساملیة و رتیـاح وتدافع عهنا،ولك ذا ٔدوات خللـق  وا

ٔزمة الزناع بـني الطبقـات، ٔن حتل  ح لها  ٔكرث مما سبق وهذا ی ة  لـرمغبدر فـٕان الرٔسـاملیة املتقدمـة و مـن ذا

رمجة، مطاع هررت ماریو 1 .23مصدر سابق،صفدي،ز، احلب واحلضارة، 
د،2 سان ذوالبعد الوا .13مصدر سابق، صهررت ماریوز، إال
ة3 .املصدر نفسه، نفس الصف
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شـعر هـذه  ث ال  یطرة،ح ستغالل والسـ ٔنظمة  وتتحول يف حتسني  رسق فائض القمية ويه تتوا زال  هذه ال

لرفاهیة ٔمل بل قد حيس  لیه  سان املستغل واملهمين  ٔنظمة إال .  1"ا

مكـن يف ٕاعتبـاراملفٕان  ونـه ٔن القمـع املـامرس ارقة اليت یقميها ماریوز  مضـن احلضـارة  املعـارصة ال یعـدو عـن 

ٔن ما ميـزي ري  رشي،  متع ال شها ا ا ٔنتجها و ٔشاكل القمع اليت  رخيي من  ونـه شـلك املعـارصال هـذا شلك  هـو 

س القمع لباسًا عقالنیاً  ل ل ف ٔنواع القمع قهرًا وسلطًا من ذي ق ىل مر ال" ٔشد  ً ٕان السیطرة اكنت  عصـور شـ

سـاِن  دیـد اكن يف وسـع إال ه الت ىل و ب طابعها الالعقالين هذا  سانیة وس ٔشاكل العالقات إال ال عقالنیًا من 

س  تتلـ ولـو عیـة يف عرصـ التقـدم التك یطرة إالج ٔن السـ ٍد لها بیدا  ٔن یعقلها ویفضحها ویطالب بوضعِ  دومًا 

اجٍ طابعًا  اعقالنیًا جيرد سلفًا لك ٕاح یطرة بقـو2"ولك معارضة من سال ":ومن مث یضیف ماریوز معرفًا السـ

ذ  ٔ ٔكرث تطورًا، ت لهتا ا ـد يف ٕان السیطرة يف مر ـٍد ورفـاٍه تتو ـاة ر لناس ح شلك ٕادارٍة، وهذه إالدارة توفر 

یطرة لسـ هتا املتعارضات، ذالمك هو الشلك احملـض  ل حام یطرة 3"س املعـارصن هـو ومـا یعـزز قـوة القمـع والسـ

لقمعـه سان وحترره ال وسی دمة إال كون يف  ٔن  ٔوىل  ً اكن من ا ًا حضار یة واليت تعد نتا اد ٕاىل التق "إالس

از  ست املعسكرات إالعتقال وا ریة جمرد ٕانتاكسات ٕاىل عهد اهلمجیة،ولكهنا يه ،رل ابل ا واحلروب العاملیة والق

سان النتاجئ اجلاحمة النامجة عن ا سان عن طریق إال لسیطرة،وٕان ٕاستغالل وتدمري إال یة  لتق ٕالنتصارات احلدیثة 

ىل مستوى من احلضارة  ٔ ستقران يف  4"ٕامنا 

ٔن  ه ماریوز ٕاىل  ة ی ل ٕایدیولوج یاز مسري من ق م ٕ متع املعارص عبودي  قلبت لك املفاهمي  ختزتلها ،ٓداتیةا

سان مستلبًا من اكفة قواه احلسیة و مضن سیاقات وقمي  ٔحضى هبا إال ة  ٔحضى عبدًا لقوى مقعـه،شی فـال املعنویة و

ه ذاته ها ف ة ت ٔداة ٕانتاج كونه  سان ٕاال  دد إال سـامون، ن عبیـد احلضـارة املعـارصة املتقدمـة فإ " یت مه عبیـد م

دیدة،1 لطیف رشارة،هررت ماریوز،حنو ثورة  .32،ص1971دون طبعة،بدار العودة بريوت،رمجة عبد ا
د،2 سان ذوالبعد الوا .11صمصدر سابق،هررت ماریوز، إال
.265صاملصدر نفسه،3
رمجة، مطاع هررت ماریو 4 .19صمصدر سابق،صفدي،ز، احلب واحلضارة، 
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ة وال بقوة الكد لطا دد  ٔن العبودیة التت ٔداة وٕاىل شولكهنم یبقون عبیداً  سان احملول ٕاىل  ٕال فال .1"ح وٕامنا 

ولـو لمجمتـع التك ـذ صـفة سـوى ٕالغـاءمـنایة  ـًا یت اكن مقعـه ممهن لفـرد وبـذا ـيل والتحـرري  ا ـال ا ا

شفه من تعبري ماریوز س بقهتا "الشمولیة وهو ما  ة من الثقافة اليت سـ ٔكرث ٕایدیولوج ٕان الثقافة الصناعیة املتقدمة 

ات ة حتتل ماكهنا الیوم يف صريورة إالنتاج  ٕان وسائل النقـل وإالتصـال امجلـاهريي وسـهیالت ...ٔن إالیدیولوج

ـالم ٔوقـات الفـراغ وإال ة  س وإالنتـاج املتعـاظم لصـنا ـات...السكن والطعام واملل ـف النـاس مـذهبیًا ٕان املنت ك

.2"ورشطهم وتصطنع وعیًا زائفًا 

فارانی تعمل احلضارة املعارصة ٕاذًا مض  ةمطلق ودامئىل ٕاس زهتا إالیدیولوج ٔ ـه مكجمـوعٍ رب  ـد ف وعـي تت

ٔفراد و اللها ات الفردیـة تبقـى حتـت ،بنوع مـن املعقولیـةسلطهااتربر من  ٔةووفـق هـذه الظـروف فـٕان ا وطـ

شیؤ املفرطني، رتاب وال ن یُعمَ إال شمان ا ٔفراد ل ٔبعاده الغرزیة احلیویة،یان ا ه ٕالیه مـاریوزال حىت  وهو ما ی

د(مضن مؤلفه  سان ذو البعد الوا ة اليت تؤدي ")إال ٔمرك ات الرٔساملیة ا اب بعض الزن للت يف هذا الك لقد 

اصة...واخلضوع ٔي حممك السیطرة > مغلق<ٕاىل جممتعٍ  ٔمهیة  متع هلام  جتان لهذا ا ٕادماج القوى واملصاحل :وهناك ن

سانیة الش ز إال لغرا ٓلیتني  لرٔساملیة وٕادارة و تعبئة  ل السابقة  سٍق اكنت تتعارض معه يف املرا املعارضة يف 

سیري ل لمجمتع قاب ي جيعل العنارص املتفجرة لالشعور واملضادة  ٔصبحت إالجا عي، ٕان قوة السلب الرافِض 

متـع تفلـت  ـل السـابقة لتطـور ا ٔن اكنت يف املرا ید بعد  ٔ سك والت ل امًال  ٔصبحت  دید و ٔیٍد من  حمكومة ب

ة ين . 3"شٍلك واسع من ُلك مراق ت سـ س  ىل مقعٍ مشويل لـ ٔساسًا  ة  متع املعارص املب يل مسة ا شلك  تتضح 

ٔبعاد الوج ً من  زه ود الفردي،ٔ ٔخـرى ملعـري إالنتـاج ومتـارس وسـوق وصوال حىت غرا احلیویـة والـيت ختضـع يه ا

ٔهنا س ٔساس  سیةىل  ٔن الطاقة اجل ة،ذا یة لع شی روسـ ٔ تلب وتفـرغ مـن حفوهـا الطبیعـي ٕاذ Erosا سـ

رمجة، مطاع هررت ماریو 1 .68صمصدر سابق،صفدي،ز، احلب واحلضارة، 
د،مصدر سابق،ص2 سان ذوالبعد الوا .47هررت ماریوز، إال
ر،3 اب اجلزا لك ار التوسیة،املؤسسة الوطنیة  ة،ا عیة املعرفة الفلسف لطیف عبادة ٕاج .216،ص1984عبد ا
 روس ٔ ي یقود ٕاىل احلب : " Eros" ا ا ن وهو رمز مزدوج ٕاىل الشوق الرو احلب عند الیو سیة،و قد توسع هو ا ي و ٕاىل الشهوة اجل إالله

ا ىل طلب ا ي حيمل الفرد  ندفاع ا فروید مبعىن  ٔو هوى و ٕاستعم ل  ٔو م ىل لك رغبة  ٔطلقوه  ٔوالعلامء يف استعامل هذا املصطلح ف =ت احلسیة 
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 َ ــغْ ی ــا خيــدم ُق ِل ــمت ٕاال يف ٕاطــار م ــن ت ــيت ل باعها ال ت ٕاشــ ــين ٕامــاك ــع التق مت ٔ ا ــد ــردود م principe de"امل

surpression"لتايل ستغدو القمية اجل یة ههنـا قميـة سـلعیة تبـاع وشـرتىو ـر " ،سـ ٔ صـادیة ا ر إالق ٔ فـٕان ا

غي سانیة، ومن هنا ی ز إال ري يف حترر الغرا رخي –یقول ماریوز -الك باب الـيت جعلـت مـن  ٔسـ ـىل ا القضـاء 

لهمينة واخلضوع رخيًا  سان  صادیة وسیاسیة ومـع هـذا فٕاهنـا تغـري وتـؤر إال ٔصل اق ٔسباب يف ا فقط، ٕان هذه ا

سانیة ز والرغبات إال 1"شٍلك معیق يف الغرا

دمًة ملسارٍ ست ٔفراد  ز احلیویة ل دمة مصاحل صب الغرا د وهو  ة ،القمعوا سام هيا امل حبیث تغتصب معا

س طابع ممزيا، يسـ يف الواقـع الیعـدو فوالواقعیة وتل باع  لناٍس من ٕاشـ ونـه جمـرد وٍمه تنحرصـ ٕان ما یبدو  عـن 

حول ٕاىل جمرد  ة تباع وشرتىقميته مضن ٕاطاٍر جتاري ف دمات املاكتـب "بضا ت والبائعـات " الفاتنـات"فٕان مسـ

ٔما حصبة عشیقة واملدراء الشباب والرجولیني " الفاتنات" برية  سـهل مه بضائع لها قمية جتاریة  ظریفة حمببة فٕاهنا 

لغایة واضع  صٍب م ري م شغلون  اص ال  ٔش سبة ٕاىل  ل ٔعامل وٕان  امل ا ـزتال 2"التقدم يف  هـو ذا طـابع إال

 ً ٔ ــا  ين له ت ســ ــة ال  یطرة مطلق ســ ــو ــيت ت ــة ال ولوج ــع التك ــزة القم ٔ ــل  ــن ق ــهنج م ــن املم ــعم ات دواف ا

سیة ،و الفردیة ز اجل ـة ٕاىل تقلیص الغرا ـه إال سـري ف ي  ـه السـائد،ا ـىل هـذا التو دوافع جتاریـة دلیـل قـاطع 

ب بًا ٕاىل ج ٔفـراد إالرادي وغیـاب "والكدح ج ـوع ا بـٍري خ ـٍد  لبیدو وسیاسته هـاتني تفرسـان ٕاىل  ٕان تعبئة ا

ٔهداف والصـبوات الـيت  ات الفردیة وبني الرغبات وا ام بني احلا س متـع إالرهاب والتحقق املسبق لٕال یتطلهبـا ا

ة الومهیة ٕاقامة نوعٍ من التصـاحل الزائـف والعـريض مـع .3"ویفرضها هتدف ٕادارة القمع املعارصة من وراء هذه إال

ذورها قوى املعارضة، نوٕاخامد بوادر الثورة من  ٔفضل مما هو اك ٔن اليشء  رتخس الومه ب ٔذن "ف ٕان التلبیة اليت ی

ٍري، ك ٔوسع  ال  ٔدىن ریٍب مب متتع بال  لهيا  متع ورغب فهيا وشجع  الل هذه هبا ا ه امن  ة یوا ٔ ا د ولكن م

ة الـيت مـن هـذا  ـ متع القـامئ، ٕان ا ق مع ا لتوف ري قاب كامشًا ویعاين من تقلیص حلرمانه من املطالب  التلبیة ٕا

ٔ الفا=  سمیه فروید املبد يس الشدید و  لبیىل العمل اجل ه احملركة ا سمى طاق رسة يف الفكر الفلسفٔنظر،. دول و  ة امل ي و مكیل احلاج، املوسو
عي، مرجع سابق، ص  .83ج

1 Herbert. Marcuse, Eros et civilisation, Ed de minuit, paris, 1963. P52.
د،مصدر سابق،ص2 سان ذو البعد الوا .110هررت ماریوز، إال
.111املصدر نفسه،ص3
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اخلن ز .1"وعالنوع تو ىل الغرا ن وهو مقع خبـالف تفرض احلضارة املعارصة  ً يف تصور ماریوز ومقعًا زائد ٕاستال

دى به فر  ي  شـوء ا عتباره رضورة يف ال ٕ ٔن ال،احلضـاريوید  غرـزة كـام ٕاعتـرب مـاریوز قـد حتولـت مـن ذا

ة  ل وبعدما اكنت ا باعها الفوري الطبیعي ٕاىل ٕاشباعٍ مؤ دةٕاش حررة ستغدو مع احلضارة املعارصة مق .م

یـد بعـد )الرافض(السليب النقد ٕان قوة ٔ سـك والت ل ـامًال  دت احلكومة  دیٍد و ییٍد من  ٕ ٔصبحت حمكومة 

ـة  متع تفلت مـن لك مراق ل السابقة لتطور ا ـا "ٔن اكنت يف املرا ولوج تعامل التك مكـن يف ٕاسـ جممتعنـا  ٔصـا ٕان 

ـىل متاسـكعوض  لحصـول  ـة الوظیفـة الطاغیـة والتحسـن املزتایـد إالرهـاب  عیـة يف حركـة مزدو القـوى إالج

ـه تصـدر لك سـلطة يف تقرـر 2"ملستوى احلیاة ه جممتعًا مغلقًا م متع املعارص جتعل م فاملعایري اليت خيضعها ویقرها ا

ـًا ٔحاكم الوجود واكفة  اف ٔمـا مـااكن مهنـا م تـه القمعیـة  ،فهو الیقر مهنا ٕاال مااكن موافق ٕالیدیولوج ٔبعاد املشلكة  ا

ٔساسه  جتث من  تـه ال یـؤدي ٕاىل تطـور "ف ٔن تطـور ٕانتاج ـه جممتـع العقـالين  رم متع الصـناعي املتقـدم هـو  فا

متر يف التطــو  ســ ٔن  تــه الميكــن  ســانیة فٕانتاج ــات واملواهــب إال ــىل الــوترية الراهنــة ٕاال ٕاذا مقعــت تطــور احلا ر 

سانیة  ات واملواهب إال حها احلراحلا .3"وتف

تـه مصلحهتا فوق لك ٕاعتباراملعارصة متعاتتضع ا كـون حر ٔوضاع لـن  سان يف ظل هذه ا ه فٕان إال وم

لها ولتربر مقعها عتبارها وسی ٔسس  متعات وٕامنا تت ایة هذه ا د هنـاك ٕاماكنیـة یتحـرر يف " ورغباته  ٕانه ال یو

ل السلع  لیه من ق الهمينة املفروضة  سان ٕاذا مل یتحرر من ت لیه فٕان اكفة املزامع الـيت تعـرب فهيـا و 4"مضهنا إال

یة  متعات التق ق جممتع الرفاه عن دعواها حنو ا ري املمكن " ،تربرًا لقمعهامايه يف جوهرها ٕاالحتق ٔنه من  ني  يف 

ماریوز – یـة –خيرب متعـات التق سوده احلریة يف ظل سیطرة وهمينـة ا ساين  امل ٕا هتدف يف "5بناء  سـ ويه 

ٔول  تقر ٕاىل مقاٍم  زحي التناقضـات وسـ ي  لتحرر والتفكري السالب ا ٔول  عتباره املعیار ا ٕ ٕافراغ العقل من حمتواه 

ـىل النفـي والتحـرر ة،احلقائق املوضوعی متلكه العقل مـن قـدرٍة  ٔساس ملا  شٍلك  سهتدفه  فٕان سلطة القمع  ا

د،مصدر سابق،ص1 سان ذو البعد الوا .112- 111هررت ماریوز، إال
ة، مرجع سابق،2 عیة املعرفة الفلسف لطیف عبادة ٕاج .216صعبد ا
د،مصدر سابق،3 سان ذو البعد الوا .11صهررت ماریوز، إال

4 H. Marcuese, ver la libération, Ed de minuit, paris, 1969. P168.
5 Ibid.p18.
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قة ف رشف احلق س ن اليت  اوزة ما هو اك كون وال م ٔن  غي  ٕان العقـل هـو السـلطة الهدامـة يف املعـاد" ی

قة-العقل( ايت والعامل )الواقع=احلق ناحرٍة،فهو ميثل بوصفه عقًال معلیًا اليت جتمع بني العامل ا دة م املوضوعي يف و

د ٍٓن وا ٔشیاء)سلطة النفي(يف  رش وا سبة ٕاىل ال ل قة  لفكر الغريب ... اليت تقرر احلق ٔول  ولقد اكن املرشوع ا

قة النظریة واملامرسة هذه يه مع ٔن حق ىل ٕاثبات  سـت طى موضوعي و ٔ هو العمل  فهنـا 1"ذاتیـًا معطـىً هنا ل

لوضـع الـراهن ومبـ رشي ٕاىل الرىض  ـىل هـو افقط ويف هذا الوضع یتحول العقل ال معطـى ٕاذ یتجـرد مـن قدرتـه 

ٔدواره من املركز صوب الهامش، تحول  فإ التخطیط ف بتطبیقاهتا حتىض ن النظریة النقدیة ذاهتا لن ويف خضم ذا

ٔدوارهـا  ٔدیـة  عالیـة عـن ت لثورة تغـدو م ٔن القوى املنوطة  عقـب التحـول اجلـذري التارخيیـة الواقعیة ذا وذا

ي یقـمي بـدوره متـع القمعـي ا ـل ا هتا وبفعل املقاومة اليت تعرتیه من ق ي سميس بن ثـورة مضـادة حتمـي وختفـي ا

هایقول مار -ٕان الثورة املضادة "تناقضاته امـة،-یوز معرفًا ٕا بٍري بصفٍة  د  ولكهنـا وقائیـة حبتـة يف وقائیة ٕاىل 

ٔن فال العامل الغريب، ٔفق،واحلال  ٔخرى يف ا ٔي ثورة  لهيا وال  ستدعي القضاء  یة  وجود يف هذا العامل لثورٍة ف

ٔشاكلها  ل الثورة املضادة و ربط شىت مرا بني املصاحل و د مع ذا ي یو .2"اخلوف من الثورة هوا

تعدادمتعات احلداثیةتبدي ا بقاً املعارصة ٕاسـ ٔي طـارئ قـد ملاً مسـ ـة  یاهنـوا ـق اهيـدد  ٔو مينعهـا مـن حتق

ًا وومهیًا ٔهدافها، ً مفر وام تواز ىل ا ي حتقق  فه بني دعوى احلریة وإالنتاج والرفاه والتقدم حبیـث ختتفـي وبذا

ٔییـد من وراء هذا اللك به مـن ت سـ ك ي یـربر وجـوده ٕانطالقـًا مـن مـا  ـد وهـو إالضـطهاد املعقلـن وا معىن وا

ٔن هـذا  ـون  ول،  دمـاج املعرتضـني يف وق ٕ ٔوضـاع،وذا نـاقٍض مـع العقـل يف ا ـري م إالضـطهاد سـوف یبـدو 

متـع،" النظام متع الرٔساميل املتقدم یتحول املعارضون ٕاىل مسهتلیكن لنفس نـواجت هـذا ا كـون هلـم ففي ا وبـذا

ا ٔساسیة وخيلق فهيم  اهتم ا اج ٔنه یليب  ارشة يف ٕاسمترار النظام  ة م ضـهيا دوام النظـام مصل ات مصطنعة یق

مترد اج واملعارضة وا ت إالح لك ٕاماك ستوعب فهيا دا اليت  عي ٕاىل املر الـرىض الـيت .3"إالج ـا هذه 

د،مصدر سابق،1 سان ذو البعد الوا .164صهررت ماریوز، إال
يش، دار الطلیعة بريوت لبنان ، دون طبعة،هررت ماریوز،2 رمجة جورج طراب رخيالثورة والثورة املضادة، .08ص،دون 
ء،د،3 .31صمرجع سابق،هررت ماریوز،فؤاد زر
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ٔن هذا  ث  دجمني مع واقعهم ح متع املعارص واليت جعلهتم م ٔفراد ا ـوًال مت ـًا وق ٕارتیا ثال یو ـة تـوفر إالم حب

لهيـا مـاریوز السعادة ال یصطلح  ـاكد "لضـمري السـعید"ومهیة وهذه احلا ي  ـد ا كـون يف تصـوره هـو الوح

م س  ي ل ةاملهمين يف هذا العامل ا ولوج ري العقالنیة التك ٔن ٕان هذا الضمري"ن بعد  ٔوي وحيمـي إالعتقـاد بـ ی

امتة املطاف  ٔن النظام القامئ یوزع يف  امل الواقعي عقالين وب از إالنتاج  ٔفراد يف  رى ا ًا  ًا فش اخلريات وش

ٔسايس ٔثناء هذا الفكر والعمل ا و ا  ٔن ینصا لهيام  تطیع فكرمه الشخيص ومعلهم الشخيص ویتوجب  س ي  ا

امل  ٔیضًا دور  یؤالتحویل یلعب اجلهاز إالنتا شـ ل ٔمـره  سمل الضـمري زمـام  اليق،وهكذا  یاء .ٔ ٔشـ ـراه ا ٕال

ٔفراد واقعهم الومهي ورضون به حبیـث ال .1"كوين ال شید يف ظلها ا ٔشاكل السیطرة القمعیة اليت  كمتل  وبذا

متع  ٔحمك ا ن فقد  ـدجمال سوى الرىض مبا هو اك ه وٕالیـه تعـود القوا ي تنطلق م لعبة اكملركز ا د ا ، املعارص قوا

الهنا ومن ٔزم و صورة القامتةرسم ت یطرة ا ذهياليت تغلواقع املت كـرس يف مجملهـا ملعـان السـ ـدة  ة مو ٕایدیولوج

ي متلیه اء بعدها ا ست ٔي بعد  ين  ست ست  یة الشمولیة اليت ل سـ ـز اجل ي تعانیـه الغرا وتعینه وما احلرمـان ا

سـايم باعها احلـر وامل ،فقد حرمت من ٕاشـ احلا ىل ت متعات ٕاال دلیل  ي یغـدو مرشـويف هذه ا وهذه طًا،وا

ىل ٕاخفـاء التناقضـات القدرة الهائ مكن يف ت متع املعارص واليت  سود ا ٔمسى املفارقات اليت  ٕان التصـور "يه 

دٍ  ٔقىص  ٔن یصل ٕاىل  يس ميكن  ٔن هـذا التحرـر اجل ٔن نـدرك  غـي  س وی ـ ل ٔن هيدد هذا إالطار القـامئ  دون 

ة النظام ه ویدافع عن الوضع القامئ املزعوم خيدم مصل شكك ف ٔنه ال  عي  .2"إالج

لقمع املعارص ة الشمولیة  سـاين والـيت حتیـل يف جوهرهـا ٕاىل تقفز الزن ٔبعـاد الوجـود إال ٓخـر مـن  شمل بعد  ل

ٔسس معان التحرر، Lالفنحبیث یت Art یقى ال ٔیضـًا، فـالفن واملوسـ بعد مستلٍب  ته  ش الف  خ ٕ ٔخر  هو ا

ي یفقـدهام  ٔیضـًا ا قهتام املطلقة بقدر ما سیطاوهلام الزتییف وإالحنـالل  لیان ٕاال يف حق متـع ،اجلـوهریت ٔن ا ذا

لثقافة املصطنعة املزیفة سمى  ظور ماریوز یؤسس ملا  عـي الواقـع ٕان التنـاحر بـني" املعارص يف م الثقـايف وإالج

لواقـع،يه  ٓخر  شلك بفضلها بعدًا  عة  ،فالعنارص املعارضة املغرتبة،املتعالیة،اليت اكنت الثقافة الرف لرتا ذ الیوم  ٓ

د،1 سان ذو البعد الوا .116مصدر سابق،صهررت ماریوز، إال
صل عباس،2 .581صمرجع سابق،الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة،ف
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ة الثقافة الثنائیة البعد ال تمت الیوم عن طریق نفي  لها ٕاىل الزوال وتصف ة(يف س اوإ )القمي الثقاف بل تـمت عـن ،طرا

ىل نطاٍق واسع ا وتوزیعها  ادة ٕانتا لنظام القامئ عن طریق ٕا .1"طریق دجمها 

امـه تـالفن يف ظل سیاسة القمعیغدوسوف ٔدیة  ازل عن ت ىل النفي واملعارضة فهو ی مستلبٍا من قدرته 

ي تعرض ٕالیه حفولته من قوة معارضة  سلط ا اكلیةبفعل ال ٔن الثقافة یفرتض "ذإاىل قوة حمافظة رجعیةراد

سـمح  ـذور الثقافـة ال  عیة يف  ات إالج ٔن التناط ري  م مبطلب الفرد يف السعادة  اتقها إاله ىل  ذ  ٔ ٔن ت هبا 

شلك جمـرد طلـب هبذا امل صادیة  الل املنافسة إالق ج لنفسه من  طين وعقالين،ففي جممتع ی طلب ٕاال يف شلك 

ٔسعد مترداً  عي  ر وجود ٕاج ـىل تقـد ٔهنـم لـن یقـدروا  نیویة مفن املؤكـد  عة السعادة ا فٕان الناس ٕاذًا قدروا قمية م

متـع صـادیة الـيت حتفـظ وجـود هـذا ا شاط الهادئ والرحب وسلطة القـوى إالق ٕان الفـن يف جـوهره نقـد .2"قمية ال

ٔشاكل الرصاع  ه اكفة  رفض بن ٔن یصبح س"وتعال  ه يف الواقع  ًا يف النضـال الطبقـي عـن طریـق ٕان الفن ميك ال

ٔزمـة حيیلنـا 3"حفز التغريات يف الوعي السائد  ٔخـرى لوضـع ا مـاریوز ٕاىل معـىن الثقافـة ودالالهتـاومن املظاهر ا

ٔخرى مزیفة دل ب هيا احلقة وس ٔنه ال قـوام لهـا ٕاال ٕاذا "بقوواليت حتور معا لتعریف ثنائیة البعد  ٕان الثقافة يه 

الـيت متلكهـا وسـائل إالتصـال امجلـاهريي يف  ٔن الطاقـة الهـائ كونـه هـذا الواقـع بیـدا  ٔن  مزيت بـني مـا اكن ميكـن 

دة  ف من  لها الیوم ٕاىل التخف ة يه يف س ولوج متعات التك عـي عـن الثقـايف والو التناقض بني الواقعا اقـع إالج

ىل نطاٍق واسع وجتاري ادة توزیعها  لثاين وٕا ٔول  .4"طریق دمج قمي ا

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .  92صمصدر سابق،إال

 اكلیة اكلیة ف " : Radicalism" راد اكلیة تعين اجلذریة والفلسفة الراد ة،الراد اكلیون لیربالیون لسفة ٕاصالح لتغري اجلذري والراد ن  اهتا من املناد د
لیربالیة ٔلقاب واكنوا دامئًا طلیعة البورجوازیة ا بار الصناعیني ؤحصاب ا ٔحصاب رٔس املال و یازات  ة،وام اليق عندمه هو ...یعارضون الطبق ٔ والفعل ا

دد  ٔكرب  ٔكرب قدر من السعادة  ي یعود ب ٔقلیة ا ي ال تغفل ا صاد احلر ...من الناس،فه ق حلریة للك الناس و ة  اكلیة الفلسف كام تؤمن الراد
یين سامح ا ميقراطیة وال ات الفلسفة،عبد املنعم احلفين،ٔنظر، . وا بة مدبويل،املعجم الشامل ملصطل .273،ص2000الطبعة الثالثة،مك

رش والتوز2 ل رمجة عبد املنعم جماهد،دار اللكمة  یع،الطبعة هررت ماریوز فلسفات النفي دراسات يف النظریة النقدیة،دراسات يف النظریة النقدیة،
ٔوىل، . 110، ص2012ا

ل سیلرت،3 كفورت،ف رمجة،مدرسة فرا ٔهتا ومغزاها، ش لثقافة،رمجة  ىل  ٔ لس ا .229ص،2004ثانیة،الطبعة ال لیل لكفت،ا
د،هررت ماریوز،4 سان ذو البعد الوا .15صمصدر سابق،إال
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ـذ هویتـه الرصـاع والتنـاقض،وهو يف ظـل  ي ت العـامل املتعـال ا سـان ذا وام لٕال ـىل ا لقد جسد الفن 

حرفًا عنمفرزات الوا ٔو م ري قادر  ٔحضى  سلبه من اجلوهر  ـه املتعالیـة قع املعارص اليت  ق صورته اليت تعكس حق

ة،إ " ٔراكن التجربة الیوم هنار ملكوهتا وهو یبلبل  ٔسامهئا ف ٔهنا زائفة ومشوهة ن اخلیال یدعو الوقائع ب وملن ویبني 

هذه القدرة السحریة  ـة مل متـتالفن ال ميت ـرفض النظـام القـامئ ح كون الرموز الـيت تـدحض و 1"ٕاال عندما 

ة ومضـن  ی ٔن ختـزتل وظـائف ٕاىل معـاٍن شـ لفن بعد  ٔدوار التارخيیة املنوطة  متعات املعارصة ا تقلب ٕاذًا سیاسة ا

ٔبعادًا  ذ  ٔ ـت " جامهريیة قمي سلعیة تباع وشرتى وت الن لك ب ىل نطـاٍق واسـع ویـد رشان  ٔدب ین –فالفن وا

تذًال مبجـرى احل -وهذا حمض زیف جيعل الفن م لتـايل ٕاىل دجمهـا يف النظـام ٔن ذا ـة ویـدعو  ـة الرت یـاة الیوم

لتايل مضمونه 2"القامئ ٔسمل الفن  ـث ت یفام شاءت،وتعبئهسطرهالقمع لسلطةلقد  بعـد ح لغـة بـدورها  ـق ا ن

ٔخرةفين  ادت عن طبیعهتا وجوهرها املتعال يه ا كـرس وقد  ٔصـبحت  ٔدوارها املنوطـة و ٔخرى ال تقوم ب ي ا فه

بقـو ا نهبنـا مـاریوز  الل الفكر إالجيـايب ف تعینان بعنـارص حسریـة،..."لثقافة إالنغالق وٕا سـ لغـة  والفـن وا

دادیة، بغريها ٕاس ارشة املوصو ٔال م ٔلفاظ  م حيرم من ا لواقـع وتتعـاىل ... طقسیة وال متسـك  واملفاهمي الـيت 

لغ ة بیاهنا ا لها ٕاىل ٕاضا ٔصیل،لهيا يه يف س ٔن وي ا لغـة ٕاىل  بغريهـا متیـل ا ارشة املوصو ٔال م ٔلفاظ  وبدون ا

د املبارش بني  ل واملفعول،تعرب وسهل التوح قة املقررة،الفا قة واحلق بـني املاهیـة والوجـود، بـني الشـبني احلق

ه ید لع3"ووظیف عتبارهـا جتسـ ٕ لغة  ٔمهیة ا ىل  ٕاشارات واحضة من ماریوز  ٔطـراف الوجـود ويف ذا القـة بـني 

القة ٕاتصالٍ  عتبارها  ٕ سري هذه العالقة  ي  فه الئقهـا ،الفع ٔدوارهـا وتصـبح  لیة تنقلـب  ة من الفا ر وبنفس ا

لك مضن قمية  غدو لغًة سلعیة وختزتل  رجامننًا لقوى السیطرة ف عتبارها  ٕ هيـا الشـامسلبیة  ة حتد من معا "شی

متعات الغربیة  ل املرشوع احلر واملبادرة احلرة ففي ا ىل عبارات م ید  ٔ لت لغة بطریقة طقسیة  دم ا ٔما يف ...ست

ـل  ىل عبارات م ید  ٔ جري الت ـني(الرشق ف لیلیـة )...العـامل والفال ـة الت الب یاق تـ ـىل سـ ویعتـرب اخلـروج 

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .97صمصدر سابق،إال
ٔمحد،2 س هادي  سان املعارص عند هررت ماریوز،ق .145صمرجع سابق،إال
د،هررت ماریوز،3 سان ذو البعد الوا .123- 122صمصدر سابق،إال



متع: الثاينالفصل س القمع:ثالثاملبحث ال ملاریوزالنقدياخلطابمضناملعارصا ٔس یة وت متعات التق ا

77

ایة املضادة ٔوا  ٔ ًا من اخلط ٔي من النظامني نو ـة وذا1"املغلقة يف  ـىل السـمة إالیدیولوج وٕان دل فٕامنا یدل 

ـٍد سـواء، ـىل  یة  ٔنظمة الرٔساملیة إالشـرتا سها ا ٔس شرتك يف ت لحضارة املعارصة واليت  كـرس لقمع الشمويل  ف

ول ٔیید والق ٔ الت د د هو م ٔ وا د ىل م منیطها  هتا و ساين وتب ٔبعاد الوجود إال ىل  لقفز  زهتا  ٔ.

یة وجممتع دالتق :البعد الوا

ٔدجمـت الفـرد مضـن لعبـة مغلقـة السـائد فهيـا  حلضارة املعارصة قد  لقوى القمع  ٔن التعبئة الشام اكن من الواحض 

ـا  ـىل جنا لعبة واحلـرص  د ا لمسامهة يف ٕارساء قوا اكمل طاقاته  سان املعارص مسخر  طق الرحب وإال شجیع م

تلفة یغد ٔبعاده ا ساين ب يه السـمة و ٕاسمترارها، فالوعي إال و وعیًا زائفًا وجمردًا من معانیه التحرریة الرافضة وتـ

ول ٔیید والق د وهو بعد الت ٔبعاد لصاحل بعد وا لحضارة املعارصة ٕالغاء لك ا دة  .الوح

متع یةٕان ا ٔزمةمریضاتيف تصور ماریوز جممتعةاملعارص ات التق هتا، حبیث تغیب ةوم ٔشاكل املعارضـة، عن بن

رس وفق ٕاندماجٍ مطلق ومعقلنولك ه  متع بقو،بناء ف صف ماریوز صفات هذا ا ٔن نقول كتعریـٍف "ف نا  ميك

سـمح  ـىل حنـٍو ال  القاتـه وبنـاؤه  كـون مؤسسـاته و كـون مریضـًا عنـدما  متـع  لمجمتـع املـریض، ٕان ا مؤقت 

ب شـ ٕ ٔفضـل  لتطـور ا ـة  دام الرثوات املادیة والعقلیة املتا ست سـعت الهـوة بـني ٕ ـات الفردیـة ولكـام ٕا اع احلا

ٔمسیه فائض القمية  یاج ٕاىل ما  ٔحوال والظروف وإالماكنیة والعقلیة،ٕازداد إالح ٔي "surplus répression"ا

متسك مبجمتع قامئ ة املسمترة يف ا ضیه املصل ي تق لهيا بل القمع ا ضیه منو احلضارة واحلفاظ  ي یق ن إ 2"القمع ا

ري مرشوط، ه احلضارة املعارصة مقع زائد و ي ت ات القمع ا ىل ما هو قـامئ وٕان متـايه ا د احلفاظ  تربره الوح

متثـل يف بعـد  ـد  عهنـا بعـد وا هتا،حبیـث یتـو ٔد ٔدوارهـا التارخيیـة املنوطـة هبـا ت الفردیة عن ماهیهتا سیقلص من 

د وإالندماج مع واقع السیطرة إالیدیولو ٔسـايس وهـو البعـد التحـرري التو ـىل البعـد ا ي یقيضـ بـدوره  وا

ي  لوا ٔم ٔفضل وا ٔییده ملا هومعطًى بوصفه ا ه وت اضـعًا " یتالىش معلنا خضو ٕان التقدم التقين جيعـل العقـل 

ىل جتدید عنارص هذا النوع  ىل جتدید عنارص هذا النوعِ من احلیاة وزید من قدرته  لوقائع احلیاة وزید من قدرته 
.194صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،حسن محمد حسن،1
د،هررت ماریوز،2 سان ذو البعد الوا .35صمصدر سابق،إال
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ـة،من احلیـاة بصـورة  ك شـارك،یعاود الیـوم دینام ٔشـاكل البدائیـة ال ي متـزيت بـه ا ٓيل ا ـد املبـارش ا فـٕان التو

متـع ضارة الصناعیة املتقدمة،ظهوره يف احل یري لعملیـات ا سـ ومما یعطي طابعه املبارش هذا صفة اجلدة والتنظمي وال

الل هذا  لفكـومن  يل  ا مكش البعد ا ـىل معارضـة الوضـع القـامئ وزوال هـذا ،رالتطور ٕا البعـد القـادر  ذا

ة ه قوته التقدم سمتد م ي اكن الفكر السالب  د ٕالغاء الفكر التحرري لقد ت1"البعد ا لبعد الوا س  ٔس طلب الت

وات  ـ ٔخـرىوالطاقـة الرافضـة  ـل امللـاكت التحرریـة ا ٔوضـاع الفردیـة و ـىل  لثـورة  ٔفضـل  يف سـعهيا حنـو ا

ـًا  ق س حق ٔن ما هو واقعي ل  ٔ د كرس م ي  لتفكري السليب ا رز  عدو  د ینصب نفسه  احلرمان، ٕان البعد الوا

قـي ومن هنا فـٕان  ـن معقـول وحق ـد یقلـب التصـور لیصـبح معـه لك مـاال هـو اك لبعـد الوا ٕان " الفكـر إالجيـايب 

ة املعارصة ولوج تحیل التك سـ ٔنـه  ـىل  سـان مـن نقـص يف احلریـة،وتقمي الربهـان  ىل ما یعنیـه إال تضفي عقالنیة 

سان سید نفسه  كون إال ٔن  لفعلمعلیًا  اته و ٔسلوب ح ٔن خيتار  .2"و

هنا وبـني قـوى الـرفض  قمي تصاحلًا ب يل ٕاسرتاجتیة الومه املعقلن اليت حتوي تناقضات الواقع ف شلك واحض و تربز 

صـاص قـوى املعارضـة والتحـرر والـيت  ٕام ٔسـايس وراء ذا افـع ا ا ـ ٔ الرفـاه ب د ة م ذاهتا بدعوى التحرر وٕا

ة  ا متع" صودرت من لك ٕاماكنیة م كسـب لنفسـه كثـري فقد ٕاستطاع ا ٔن  ـىل مـن اً املعارص  ٔرض الـيت اكن  ا

ًا،لقد  سـ ٔبعاد الوعي والطبیعة الـيت مل تفسـد يف املـايض ٕاال  متع  هذا ا لهيا، لقد ٕام زدهر  ٔن  احلریة اجلدیدة 

ًا بـه، ىل هـذا النحـو مسـمو ٔصبح  ي  ٔ من التناقض ا ىل صورته وهد رخيیة  ـالل الغـصاغ بدائل  زو ومـن 

ـال احلریـة اتیة واملوضـوعیة  ٔیضًا غزو املسافة ا ٔصبح من املمكن  سان والطبیعة  ميقراطي الشمويل لٕال ومل 3"ا

ا ئة الظروف املواتیة  ٔنه قام بت زحي معارضیه ویفرض مقعه لوال  ٔن  لمجمتع املعارص  مترار كن  اليت تضـمن ٕاسـ

ت ٕاسمتراره، ح ٕاماك ٔفراولكن ذاالقمع وت شارك ا د  دیدة مضن قوا ـدافعون یمت وفق ٕاسرتاجتیة  ٔنفسهم ف د 

ـىل ظـروف وقـوى عن ظروف مقعهم، ـرب احلفـاظ  تقراره  ـىل ٕاسـ ایـة جممتـع القمـع القصـوى احلفـاظ  يه  وت

ٔییده .ت

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .46ص مصدر سابق،إال
صل عباس،الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة،مرجع سابق،ص2 .593ف
.195حس محمد حسن،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص3
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متعات املعارصة، ٔفراد يف ا ٕاذًا يه سامت ا ٔبعـادمه ٕاال مـنت ـث  ن مـن ح ٔ فراد جمرد ـد وهـو ٕاهنم  بعـٍد وا

ضیات حضارهتم، ي متلیه وتفرضه مق ٔفراد عنه وكرسهم البعد ا ي الميكن ٕازالته حبمك دفاع ا وهو نفس البعد ا

ًا مع قوى مقعهم لبقائه، دًا وٕاندما ٔكرث تو ٔي قدرةفغدو بذا ٔوالثورةوملتعد هلم  .ىل النفي السليب 
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.الثورة و بوادر التحرر اجلدیدة:  املبحث الرابع

لنظریة الن ة مضن اخلطاب النقدي  شاؤم يلٍ تبدو السمة ال شٍلك  رب ما تضمنته ،قدیة املاریوزیة واحضة 

لفت جممتعًا استفاضٍة و من  ٔزمة املعارصة واليت  ٔزم،وصف شامل لبواطن ا ً مریضًا وم ذر ستوجب تغريًا 

ٔزمة، امل ما بعد ا كفل إالنتقال اجلذري ٕاىل  رب فعل الثورة اليت  راثني القمع وقطعیة مطلقة  لص من  مت الت ف

اء  ىل ٕاح عمل الثورة  سانیة احلقة وتنفلت من ف وات الفردیة وتعود معان إال العد الفكري النقدي،حىت تتحقق ا

شف ظروف عقالها ٕان  س ن بقدر ما رىض مبا هو اك ي ال لفكر السالب ا اء البعد النقدي  سعى ٕاىل ٕاح الثورة 

ا ٔمال  ٓ .التغیري ویصنع  

.اجلدیدةٕاسرتاجتیة الثورة

ٔسست  یة التقلیدیة يف الثورة واليت النظریة النقدیة ملاریوز بوصفها ت لنظریة املارس  ً وتطع ترم ىل ٕانب

رخيي یقيض  ،بٔساس  ىل ذا دة القادرة  بوصفها الوح ىل ید طبقة الربولیتار ث تفرتض ٔن تقوم الثورة  ح

ق إالنتقال  ىل حتق دة القادرة  عیة الوح الصناعیة يه الثورة إالج ٔن الربولیتار ة  سیك النظریة املارسیة ال

ىل من احلضارة  ٔ طبقة،"حنو مر ة مجیع الطبقات الربولیتار تلغي مع تصف لتايل ٕان الربولیتار وختلق 

ساين  ن ینظمون جممتعون وفق ٕاماكنیات الوجود إال ٔحرار ا رش ا امعة ال ٔال هو  لتقدم  دیدًا  ٔعضائه امًال 

اوز هذا التطابق التاكفة، ٔخر لت  ً ً يف العالقات :ارخييلكن تطور الرٔساملیة الواقعي یربز ش ٔعين تغريًا جوهر

طبقة ثوریة عن الترصف  كف معه الربولیتار ني املتنافرتني  ٔمام ذا1"بني الطبق ي فشل ال و جتسیده ا

ىل قوًى يف تصور ماریوز فقد ٕاستوجب ذااملارسیة مكامرسة،يف الواقع الثورة املارسیة والتعویل  تغري مقو

دید قد ثوریة  ا القمع، فالربولیتار رية قد ٕاندمج وعهيا مع ٕایدیولوج ٔ ٔن هذه ا ، ذا ة تعوض بقة الربولیتار

ي یع داث فعل التقدم ا سبفقدت لك ٕاماكنیة ٕال ٔسايس   ٔ د ال ق الثورة، كام د م ٔن ذا ري  سابقًا،  ٔرش

ٔساس وشلك مطلق، رفض النظریة الثوریة من ا ٔن ماریوز  التصور املغلق یعين  رفض ذا لامرسیة وٕامنا 

اتیة،هررت ماریوز،1 .08سابق، صمصدر املارسیة السوف
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رخيیة  ي وٕان فقدت وظیفهتا الثوریة وفقًا لظروٍف  دة،فه یة واليت جتعل من الطبقة الثوریة طبقًة وح ٔرثودوس ا

شوهاهتا احلضاریة من جراء القمع الزائد  سانیة من  ٔهدافها وحترر إال ق  لت ٕاماكنیاهتا يف حتق ل املمهنجٔ من ق

سٍ  لوظائفها ٕایدی ٔس ادة ت ة صناعیة مطلقة، فٕان حتررها یعين ٕا اع ما فهيا " ولوج فٕان حترر الطبیعة یعين ٕاسرت

اخلصائص امجلالیة د احلیاة وتعظمها وٕاسرتداد ت ال من قوًى مت ٔفسدهتا سلس اٍة شوههتا و ،الغریبة عن ح

ٔ املردود واملزامحة د ٔعامل وشاطات ميلهيا م ناهیة من  ادة 1"م ایة النظریة النقدیة حبیث هتدف ٕاىل ٕا ف

د ٕالیه  س تعادة مركزیة وعیه واليت لن تتحقق بدورها ٕا ال ٕاذا سبقها فكر تنظريي  رب ٕاس لوجود الفردي  ٍس  ٔس ت

هذا الفكر  ٔصا شده هو و ي ت ٔمسى ا لواقع،فغایة النظریة النقدیة وهدفها ا اهض  حرر وم ٔنه فكر م مكن يف 

زحي واقع السیطرة،  ذري  ل لتغیري  عتبارها الس ٕ س مللكة النقد السليب  ٔس - فٕان مرشوع النفي التارخيي "الت

اوز الرشوط القامئة - یقول ماریوز متع القمعي–هو مرشوع لت ٕانطالقًا من سیاق هذه الرشوط - حواجز ا

دید  ه الت ٔمام ىل و ٔننا  ٔن یو ة(وهذا ما ميكن  ل )لقة مفر رخيي دا مفرشوع النفي هو مرشوع 

ٔساس ىل هذا ا دد  ه تت ق حقق وقامئ مطلوب جتاوزه وحق .2"مرشوع م

دیدة هتاج ٕاسرتاجتیة  دیدة ٔساستقوم يف جماهبة احلضارة املعارصة،البد من ٕا س ٕاىل عقالنیة  ٔس ىل الت

ًة  ٔكرث جنا كون  ٔن  لنقد  غي  ٔنه ی ة واليت تعترب مصدر الرصاع،یتصور ماریوز  ولوج اوز العقالنیة التك تت

ىل التناقضات ال ة ویقف  هبا اخلف كشف عن جوا عیة ف ٔعامق الُبىن إالج ىل النفوذ ٕاىل  القدرة  كون  يت ف

ٔي فكٍر نقدي تقف من وراء  ىل  ستوجب  دیدة تغذي وعیه القمع،ومن هنا فٕانه  ٓلیات  ىل مبعایري و ٔن یت

ول، ٕان الفكر النقدي  ٔیید والق ف مبجرد الت ك ي  الثوري فمتزيه عن طبیعة الفكر إالجيايب املنغلق عن ذاته ا

ٔكرث حترراً  كون  ٔن  فٕان الفكر النقمطلوب  ا دي یعد مبثابة متهید رضوري وسلبیة جتاه ظروف مقعه،و

ٓلیات الرضوریة ي ميدها  .سبق فعل الثورة فهو ا

.75صمصدر سابق،الثورة والثورة املضادة،هررت ماریوز،1
د،هررت ماریوز،2 سان ذو البعد الوا .23صمصدر سابق،إال
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لیة ي یضمهنا الفا ً هبا وهو ا ٔن یصاحهبا وعیًا رضور ٔساسیة مبنظور ماریوز رضورة  ٕان من رشوط الثورة ا

ماریوز لیل ال << خيرب لت لثورة،وال ميكن ٕاال  ٔو ممهدًا  ري ثوري  ح ٕاماكنیة ٕان وضعًا  ٔن ی ده  نظري و

اتیة،ٕان الته ٕان الواقع املعطى قامئ ههنا،ومن تلقاء نفسه مدعومًا بقواه ا عاب الوضع السائد وٕاح ي ٕاس ه املضامر ا

ٔثناء سريورة التغرر ً .1>>سمتر يف حتدید النظریة  ذر شد تغريًا  ٔن ت ظور ماریوز  ٕان الثورة البد لها يف م

مت شامًال تتحرر ٔیضًا ف شمل هذا اللك  ٔن  لتغري  ٔن القمع هو مقع شامل فال بد  سانیة فكام  ٔبعاد إال معه اكفة ا

ت والقمع ومن  ًا وٕانعتاقًا إالنتقال من ظروف الك ٔكرث ٕاشبا ٔكرث حتررًا و " ظروف الكدح والسیطرة،حنو ظروف 

ٔن  ٔرس جممتع الرفاهیة الرٔساميل و ٔن تتحرر من  لثورة  اته اليت تؤصل فال بد  ا ته املدمرة،ومن  تتحرر من ٕانتاج

المكي ٕاىل  ولو ٔن حتول التقدم التك ىل  ٔساسها البیولو سالم هذه الثورة قادرة بفضل  ذور التبعیة وإالس

لحیاة خمتلفة نوعیًا  اوز الوضع السائد .2"ٔسالیب  رخيیًا تت ٔسس الثورة بوصفها رضورة ومطلبًا  << من هنا ٕاذًا تت

هنایة  ري املطالبة  مضمون  كون  ٔن  ي الميكن  ٔمناط القمع،هذا النفي ا ستوجب الثورة النفي لاكفة 

الیًا  جزات احلضارة اليت دفع مثهنا  ٔهنا تربر م دها الثوریة يف الوقت الراهن  املطالبة اليت يه و السیطرة،ت

ً من .3>> ل قواها حىتوستوجب الثورة وعیًا رضور ٔهدافها ق ً حمكامً فال متیل عن  تضمن الفعالیة وتنظ

ه ال  ٔفضل م ٓخر  ىل وضعٍ ما وتغريه ب ٔي ثورة هدفها القضاء  ٔخرى وخمية،فٕان  ساق ٕاىل نتاجئ  املسطرة وت

ٔكرث سوءاً  .إالجنرار حنو ظروف 

شلك هنا وٕاحناللها  و لغاء ا ٕ ن یطالبون  قد ماریوز رٔي الفوضویني ا ي ی ٔن ا يئ عقب الثورة وهو الش

ٔن  عتبار  ٕ و"رفضه ماریوز  س ٕالغاءًا مطلقًا، هذا إاللغاء السیايس  ه ل ق يف حق من طرف الطبقة العام

ه القمع وإالضطهاد  زول ف ل الوصول ٕاىل صورة حمك  ٔ شدها 4"بل من  ٔن الثورة اليت ی ویفهم من هذا السیاق 

.43صمصدر سابق،الثورة والثورة املضادة،هررت ماریوز،1
.217صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،حسن محمد حسن،2
د،ررت ماریوز،ه3 سان ذو البعد الوا .266صمصدر سابق،إال
عبد الغين4 اً (، بوسوا ة،)الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز منوذ انفيمجعیة دراسات فلسف ٔول  .125ص ،2014، العدد ا
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ٔكرث تقدمًا ماریوز سیكون هدفها إ  رة، ا مغا ٔوضا لهيا ولكن وفق  وٕامنا یبقي  و تقديم الیلغي ا وصال فا

ٔكرث ت  لحر ح  لقمع وٕامنا ت ٔن التؤسس  .وجودها رضوري لكن رشیطة 

،فغن  ٔفراد وحتو رفع مقعها عن ا ٔن  اليت البد لها  ولو ٔي تصاحل مع قوى القمع التك ٔن تقمي  لثورة  غي  الی

ا فالبداكن ولوج ً سیاسیاً هتی ٔن القمع من طبیعة التك ستوجب ٕانقالا دود الفرد،وهذا ما  ارج  " ذا

ٔن حيرر ال  ستطیع  ي  ده ا ا من خضوعها لسیاسة القوى املسیطرة اليت مفثل هذا إالنقالب هو و ولوج تك

ح ملنطق السیطرة وإالضطهاد يف  ي ی ده ا ٔن هذا إالنقالب هو و ٔداة سیاسیة،كام  ا بدورها  د ست

مقهورة يف الطبیعة  ىل القوى الغامشة  السیطرة  دیدة،مر ل يف مر ٔن تتحول وتد ا  ولوج التك

متع،ال السیطرة  كون حرًا كام هو احلال الیوموا ٔن  ي جيب  سان ا .1"ىل إال

حتمل ٕاماكنیة وظروفٔما عن ري الربولیتار دیدة  ات  ٓمل مضن ف رشف ا س تنظمي الثورة فٕان ماریوز 

وهنا مل تندمج بعد  مكن يف  ٔزم،مفا ميزي هذه القوى  یل هذه الثورة بعد وعهيا لظروف واقعها املت اتقها ٕاشعال ف ىل 

لنظریة الث سعى هذه القوى اجلدیدة ٕاىل ممارسة واقعیة  ث  اوز النظریة املارسیة اليت مع نظام القمع،ح وریة تت

قرت ٕاىل املامرسة الواقعیة، زال هناك " ٕاف ن –یقول ماریوز –مفا  حتت الطبقات الشعبیة احملافظة طبقة املنبوذ

ٔخرى متني، والعروق ا م ميقراطیة... و ارج الصريورة ا كون متوقعون  ٔساس فٕان معارضهتم  ومن هذا ا

ت زیفها ثوریة حىت وٕان مل  لعبة وتث ً فٕاهنا قوة بدائیة خترق قوانني ا ٔشاكل 2"كن وعهيم ثور ٔن قوى و  ذا

تغیاهتا الرفض وقواها التقلیدیة مل تعد ذا مقدرٍة  ق م ة يف حتق ا الن ٔن "ومل تعد لها ت ه  ي یفرتض ف فالنضال ا

ٔشاك ٓن ا ذ بعد ا ٔن یت ٕاىل احلل املوامئ ال ميكن  دادیة اليت یقود طرًا ٕاىل احلل املیول اللكیة إالس ل التقلیدیة،ف

ادي البعد  ٓ متع ا ،.. متزي ا جعة وفا كون  ٔن  التقلیدیة عن  اج ووسائ ٔشاكل إالح بل لعلها كفت 

ىل ومه سیادة الشعب ٔصبحت  ٔهنا تبقي  اج التقلی.3"خطرة  ام قوى إالح دیة فلقد ٕاستلزمت الرضورة ٕاهناء 

د، مصدر سابق، ص1 سان ذو البعد الوا .20هررت ماریوز، إال
.267املصدر نفسه، 2
.266املصدر نفسه، ص3
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ٔت لها النظریة التقلی ة حتمل لواء التغري لواقع ملموس اليت ت ٔكرث جنا مادامت الربولیتار"دیة والبحث عن قوًى 

د  عي القامئ النظام املمكن الوح رسي يف النظام إالج البیة الربولیتار ايت فٕان  جضة لتحررها ا كف 1"ري 

ا مع  ندما ٕ ٔدوار رجعیة  ة ٕاىل  ٔدوار تقدم ٔدوارها التارخيیة وتتحول من  ٔدیة  ٕاذًا عن ت النظام القامئ،فٕان الربولیتار

دة النظریة واملامرسة  سار اجلدید وهو و ي ینادي به ال ٔول ا ٔ ا هتك املبد فالنظریة "حتجر النظریة املارسیة ی

ىل مستوى ممارس كون  ستطیعاليت ال  ٔخرة عهنا،ال كون م كون دلیًال ٔرحج يف ة الرٔساملیة واليت  ٔن  الظن 

ة ٕاىل ٕالغاء الرٔساملیة لمامرسة الرام ي 2"ومرشدًا  ىل النفي فه ها القدرة  ال م ام القوى الثوریة اجلدیدة  ق  تن

كوهنا مل تندمج  متزي  ٔن ها  ري  متع  ق من قلب ا سار اجلدید بقوبعد ویعرف حركقوى تن ٕان املاريس " ة ال

ٔورثودويس ملعىن ا ه ماريس  ٔكرث م دید  اءات،ماريس  ٕالضافة ٕاىل ذا...اجلدید مع بعض إالست و

ساریة القدمية وفق  ٔحزاب ال لثقة يف ا ٔنه یتصف بفقداٍن شدید  دیدة، كام  وًال فوضویة  سار اجلدید م یتضمن ال

س هتا وال القدمية بوصفها العامل ار اجلدیدٕایدیولوج لطبقة العام ري مرتبط  اءات  ٔخرى مع بعض إالست مرة 

د  .3"الثوري الوح

سار اجلدیدة ٕان حركة رب ٔنظمة السیطرة،سلط من طرف املُ نبذ وٕالغاء العنف سهتدفال شمتل وذا ما 

ا ، و لیه من صفات  هناومضن ما تؤسس  ب ستل "ىل مستوى الوعيتقميه ف سار اجلدید  ذریة ال ٕان 

ان ...من التضامن العنیف هذا ات الب ٔ ة  ٔساسیًا يف املعارضة اخلارج ة دورًا  فاع تؤدي الثورة اخلارج يف ا

شلكهذهتتضمن قوى الثورة اجلدیدةو 4"الرٔساملیة  ث ال تلفة من ح ات ا ة،دید الف ث الب وال ومن ح

دة،مبعىنشلك زال هناك حتت الطبقة الشعبیة احملافظة،طبق"حيددها ماریوزطبقة وا ن ولكن ما  ة املنبوذ

متني(و ٔخرى،) م ٔخرى،والعروق ا ٔلوان ا واملضطهدة والعاطلون عن العمل وا والطبقات املستغ

اهتم تعربوالعاجزون عنه، ميقراطیة وح ارج الصريورة ا ة املبارشة ٕان هؤالء یقفون  ة املل عن احلا

اتیة،هررت ماریوز،1 .11صمصدر سابق،املارسیة السوف
.43صمصدر سابق،الثورة والثورة املضادة،هررت ماریوز،2
.211صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هربت ماریوز،حسن محمد حسن،3
دیدة،هررت ماریوز،4 .133صمصدر سابق،حنو ثورة 
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ٔو حتمتل  لرشوط واملؤسسات اليت ال تطاق  ٍد  ٔن الظروف القاهرة اليت حتیط 1"والواقعیة،ٕاىل وضع  مما یعين 

لثورة، رخيیة  عهنا حمتیة  و ش وٕاقصاء س ات من هتم ي ال هبذه الف دجمة فه ري م كوهنا  ات  سم هذه الف وت

ٔي دوٍر يف معلیة ٔو دمعها ویصفها ماریوزسامه ب سامه يف تولید السیطرة  لتايل ال متع و ل ا ٕاهنا "إالنتاج دا

ٔهنا لعبة زائفة وعندما یتجمع  لتايل  لعبة مظهرٍة  ٔولئك الناس وسريون يف الشوارع بال قوة بدائیة خترق قوانني ا

ٔكرث بدائیة  ٔولیة وا حلقوق املدینة ا ٓن ... سالح وبال حامیة مطالبني  لعبة بعد ا دم لعب ا ىل  ولكن ٕارصارمه 

ٔخرى  وبدایة  ٔرحج ٕاىل هنایة مر ىل ا شري  قة  .2"هو الیوم حق

ة الشباب والطلبة  ٔمل مضن ف رشف ماریوز ا بريس ٔخص عقب إالنتفاضات اليت قام ٔیضاً شلك  و

ظرًا "1968ماي08هبا الطلبة بفرسا يف  هنا بوصفه م ت ماریوز ح سار اجلدید ففاكن الطلبة  فقد ذاع ص ل

ٔ حبرف ٔسامء تبد لیه ثالثة  قوشًا  هذا الثالوث اجلدید اكن یضم مارس،) M(يف مظاهراهتم حيملون شعارًا م

القة ماریوز بثورة الطلبة . 3"وماریوز) Mao(ماو خيص  هيا ف غي إالشارة ٕا هناك بعض إالنتقادات اليت ی

ٔن  رى البعض  ث  ته،ح رها نظر ىل ٕا طت ثورة الطلبة وبىن  كن ٔفاكر ماریوز قد ٕام ته هذه مل  ٔن تنظر ٔي 

لثورة وٕامنا الحقة لها، ٔن تعاسابقة  ء  رى فؤاد زر ني  ام يف  شٍلك  ت صداها  ٔبدو " لمي ماریوز قد لق ٕاهنم 

رزًا  ٔن جيعل هلم دوراً  ي ٕاستطاع  املفكر ا بريًا بذا بًا  داث العامل رح ٔ فقد اكن من الطبیعي .... يف حتریك 

لوغوس ىل ا روس  ٔ ت والقهر وسیادة ا هناء هذا الك ٕ لسوف ینادي  رحب الشباب بف ٔما يف ٕاعتقاد4"ٔن 

ؤات ماریوز ت صداها املتبادل حبمك تطابق ت ي یرصح حبمكه فٕان تعالمي ماریوز الثوریة قد لق رى يف " وا ٔنه 

امًال من عوامل التغیري يف العامل  5"وسوف تتحول یومًا ما ٕاىل قوة ثوریة فعلیة ... إالنتفاضة الطالبیة املعارضة 

خلصوص  ة و ٔفاكر ماریوز جعلوا 1968عقب ٕانتفاضات مایوحول هذه الف ٔخرى ٕاعتناق الشباب  ٍة  ومن 

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .267- 266صمصدر سابق،إال
.277املصدر نفسه،ص2
.202حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز، مرجع سابق، ص3
ء، هررت ماریوز، مرجع سابق، ص4 .62فؤاد زر

5Herbert Marcuse, la fin de l utopie, édition paris, p07.
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دون ٕالیه يف طلب اخلالص من  س ٔ فكري  صبًا حنو ٕاجياد مل ً فهؤالء الشباب اكن سعهيم م مهنا مرجعیا فكر

ٔزمة متعات املعارصة احلضاریة الا ٔنتجهتا ا ٔعامل الفكر "يت  سانیة يف ا ام اكنو یبحثون إال ه  واكنت یة،ٕاهنم بو

ٓمل ٔ ٕالیه هؤالء الشباب حبثًا عن ا ي جل د ا ي املالذ الوح ر وسيك، فه ٔعامل ماریوز وماويس تونغ و

لرمغ من 1"واخلالص ه و ة ملاریوز،لك ٔن حركة الطلبة تعرب فعًال عن قوى لك إالنتقدات السابقة املو ٕاال 

ة یعول ماریوز  انب هذه الف ىل واقع القمع، ٕاىل  اج  دیدة لٕالح ٔشاكل  ة و ٔخرى حمددة يف ف ات  ىل ف

مة الثورة التتعلق  لتايل فٕان  ات اليت مل تندمج بعد مع سیاسة القمع،و ر الف ن وقوى العامل الثالث وسا املنبوذ

ٔوطبقة بع  ة  رب بف ٔدوارها الثوریة  ات  ٔ هذه الف هتی ث املركز والوظیفة ف ة من ح نو عددة وم ات م یهنا وٕامنا لف

ٔوًال بظروف  ي یعمل مبثابة احملرك وعهيا  وعُي ا ٔن الوعي "بؤسها مث برضورة التغیري،وسبق ذا ث  ح

لثورة املادیة، ٔساسیة ورسیعة يفالفكري ممهد  ة ویصاحب الثورة تغريات  ة الطبق ٔب وا و مؤسسات ا

ادة توزیع  ٔساسًا ٕاىل ٕا ه  هنايئ یت داث تغريات جوهریة يف النظام القامئ وهدفها ا .2"القمي وٕا

دد ٔن ٕاسرتاجتیة ماریوز يف الثورة،هكذا تت العوائق اليت ميكن  ملقابل ٕاىل مج هبنا  ؤات وقوعها واليت ی وت

لرمغ من ذاتصطدم هبا وتعیقها، اهبة والتصدي فالثورة  ىل ا القدرة  زة احلضارة املعارصة متت ٔ ٔن  ذا

ا ٔكرث حتسبًا  ي ینظم نفسه  ل النظام ا ه ثورة مضادة من ق دیدة من التطور "ستوا ٔدرك العامل الغريب  

ت النظام الرٔساميل  فاع عن نفسه لهذا فقد  متكن من ا دودها مضطرًا حىت  ل  ٕاىل تنظمي الثورة املضادة دا

ٍد سواء  ىل  ا  ار ام هذه الثورةماریوز ویضیف 3"و دٍ "مربزًا  بري بصفة ٕان الثورة املضادة وقائیة ٕاىل 

بني املصاحل...امة د مع ذا ي یو ٔن اخلوف من الثورة هو ا ل الثورة املضادة واحلال  وربط شىت مرا

ٔشاكلها  ت 4"و لصعو شفافه  لرمغ من ٕاس ٔرض الواقع وذا ىل  ماكنیة جتسید الثورة  ٕ خيرج ماریوز ٕاذًا 

ٔوضاع احلضارة املعارصة  ٔي معارضة اليت تعرتي هذا الفعل حبمك تعقد  اهبة اليت تقميها ضد  وقوة التنظمي وا

د(، ٔمحد السعدين1 سان ذو البعد الوا الفكر املعارص،) هررت ماریوز وإال سمرب،59العددجم .1967،24د
عبد الغين2 اً (، بوسوا ة،،)الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز منوذ .121مرجع سابق ،صمجعیة دراسات فلسف
.07صسابق،مصدر الثورة والثورة املضادة،هررت ماریوز،3
.08املصدر نفسه،ص4
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امٍل نقد ىل  رشف ماریوز التعویل  س ة،ووفقًا لهذه إالعتبارات  ساق ٕالیه مضن التجربة ممك ي و ثوري ی

.امجلالیة

:التحرربوادرو وبیاالیوت- الفن

سانیة، وافع إال قًا  ز وحتق لغرا ًا  ٔكرث ٕاشبا حرر و لق جممتع م هتا  ا ٔقىص  جممتع ستدعي الثورة مضن 

ه التناقضات  ي یعلن القطیعة اللكیة مع سقط ف ت،فذاك هو جممتع وإالنعتاق ا ٔسس الفن يف ظروف الك ویت

ٔزمة، ح إالنتقال حنو جممتع ما وراء ا مة ت ٓلیة  ٔسايس لهذا انظر ماریوز بوصفه  ومبا "متع اجلدید فهو مقوم 

سجم مع  لمجمتع(ی ً ) النظریة النقدیة  ا معر ور النقدي لقوة حمیدة ٕایدیولوج اتقه ا ىل  ذ الفن  ٔ مبجملها ی

لعقلیة السائدة وفاحضًا اجلو  ٓلیات التفكري النقدي 1"انب التطویعیة  ٓلیة من  فهو حيمل لك معاين یعترب الفن 

اج  ٔدیة الرفض وإالح ه ت ىل متثیل الوجود فميك مكن يف قدرته  عقالنیة  ٔنه حيمل بدا فقد وصفه ماریوز ب

ٔن عقالنیة الف"ٔدوٍر ٕاجيابیة يف مسار التحرر  ىل وهبذا املعىن نقول  ٔي قدرته  ىل ) متثیل(ن، ىل  الوجود و

ري املتحققة  ىل التطورات  لعامل وتؤدي دورًا بعدسلیط الضوء  ا  ولوج تلقى صدًا ٕاجيابیًا يف التحویل العميل التك

یة معینًا يف التحویل، ٔن یصبح تق ىل حتمل شؤونه جيب  امًال  دمة اجلهاز القامئ  كون الفن يف  ٔن  وبدًال من 

ىل هدمه، د  شلك جزءًا من صريورة التحررسا ً 2"وما دام التحویل إالجاميل  ذر عقب ٕانفالته یتحول الفن 

ته اليت تعرب عن ماهیته ،من عقال السیطرة ا ٔقىص  صبح  ٔكرث حتررًا ف ٔدواٍر  ول حنو  ٔیید والق ٔدواره يف الت من 

ة واملتجسدة يف معلیة النقد،فالفن الیعدو ع ق ٔدوراه السیاسیة احلق ونه بعدًا جاملیًا فقط بقدر ما یلعب  فٕاذا " ن 

اتقه  ىل  ذ  ٔ رخي إالضطهاد فٕان الفن قد  ٓن هو  رشیة حىت ا رخي ال ٔن الفن اكن  ٔن یقاوم هذا التارخي ذا

لقوانني القامئة  اضعة لقوانني خمالفة  قة  حبق . 3"یو

ل سیلرت،1 كفورت،ف ٔهتا ومغزاها،مدرسة فرا ش .228صمرجع سابق،رمجة 
.250صمصدر سابق،الثورة والثورة املضادة،هررت ماریوز،2
ء،هررت ماریوز،مرجع سابق،ص3 .21فؤاد زر
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ٔن یتحرر من جوهریت ىل الفن  والزائفة جراء السلطة القمعیة اليت متارسها احلضارة املعارصة،حفولته ٕان  ه املبتذ

ة ٕاىل قوة مؤیدةمن قوة  لیهف لحفاظ  سلط وهتدف  ث حترره من لك تبعیة ،تربر ال ٔصیل من ح ٔنه  ني  يف 

راها ماریوز  ة فصفات الفن اجلذریة كام  عن "ٔو ٕایدیولوج وضع الواقع القامئ موضع ٕاهتام واستحضار صورة مجی

امل السلوك والقول املتواضع  عي وینعتق من  اوز الفن تعینه إالج ٔبعاد اليت هبا یت ركز حتدیدًا ٕاىل ا لتحرر 

رة وحساسیة ... لهيام  زوغ عقالنیة مغا لعمل الفين ٕاىل  يل  ا ن العقویفيض املنطق ا د رة تت النیة مغا

عیة السائدة ملؤسسات إالج سان فٕان حترر هذا 1"واحلساسیة املندجمتني  ٔبعاد إال رمجة  ٔن الفن هو  ومبا 

یة امجلالیة ٔبعاد الف ري لن یمت ٕاال بتحرر ا ٔ ه نفسه والعامل يف "ا ي یعي ف ىل النحٍو ا ن جاميل  سان اك فإال

دة  اع الو د السرت لها الوح یادة القمي امجلالیة توافق وس ه وبني العامل يه س ىل اخلیال احلرب لفن 2"القامئة  ٕان 

لیة الالزمة يفالقدرة ة والفا ٔزم الاكف لواقع املت تحول الفن ٕاىل بدیًال  شف الزیف ف ىل  ٔثري يف الواقع ویعمل  "الت

ة حتویل مضموٍن معطى  رخيیة،(فالشلك امجلايل هو ن ٔو  ة واقعة حضاریة  ف عیة ٕاىل لكیة مك ٔو ٕاج خشصیة 

ة،قصیدة،: بذاهتا ٓلیة عن متثالت الواقع3"ٕاخل...روایةمرسح تلفة مبا حتتویه من تناقضات كشف الفن  " ا

ٔخرى ٕانه  ٔیة لغة  لتبلیغ ب ري قاب ة لكونه یبلغ حقائق  ٔنه یؤدي وظائف معرف ة لهذا الواقع مك  ق ویبني الهویة احلق

. 4"یناقض

ىل تصور تتغذى ال  ة، مث  یقف ماریوز  ٔسايس ملا حيتویه من عوامل تقدم شٍلك  ىل الفن  نظریة النقدیة 

ل النظریة امجلالیة املارسیة  ٔي فنٍ ،رافضًا تصورها الضیق لوظائف الفنالفن دا ٔن  رى  مرشوط فاملارسیة 

لوضع الطبقي اوز ..."صورٍة ما بعالقات إالنتاج، و ت القصید معرفة هل مثة جوانب من الفن تت لكن ب

عیة اخلالصة عیة اخلالصة وما العالقات اليت تقميها هذه اجلوانب مع الرشوط إالج الحتیل 5"الرشوط إالج

رة تطبط قمية الفن  شرتط وحتدد معایري مغا یة ويه  ىل تقلیص القدرة الف ا هذا ٕاال  ٔدواره اليت املارسیة مبفهو و

ٔوىل،1 يش،دار الطلیعة بريوت الطبعة ا رمجة جورج طراب .18، ص1979هررت ماریوز،البعد امجلايل حنو نقد النظریة امجلالیة املارسیة،
ٔوىل،2 رش بريوت لبنان،الطبعة ا ة وال لطبا ان مصطفى عبد الرحمي،الفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،دار التنور  .119، ص2010ح
يش، مصدر سابق،البعد امجلايل حنو نقد النظریة امجلالیة املارسیة،رت ماریوز،هر3 .19صرمجة جورج طراب
.21صاملصدر نفسه،4
.27صاملصدر نفسه،5
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ة، ا طبق هيا مبصاحل وٕایدیولوج رفضه ماریوز،رتبط  ي  لامرسیة وا زتايل والضیق  وهو یقف وهو التصور إال

ٔصبح املرتمج  رة الرصاع الطبقي و لهتم يف دا ٔد اتیة اليت توظف الفن توظیفًا سیاسیًا و ىل منوذج املارسیة السوف

مات الطبقة الثوریة ٔن ميثل طبقة بعیهنا ، يف لٕاله ٔثريًا من  ٔوسع ت ٔبعد و ٔن الفن هوى  ٕان الفم حبمك "ني 

لحیاة  متي ٕاىل النوع وتطور ملاكهتا احلافزة  ا ت ري التارخيیة والشمولیة اليت یقرت ه ال 1"احلقائق  سا فٕان مشولیة وٕا

سعى ٕاىل حترٍر  رخيیة بعیهنا بقدر ما  ة  ٔو ف  ٍ رص وال تقف عند وضع اتیة تق شامل ومطلق، ٕان الواقعیة السوف

في بتطبیق معایري سیاسیة بواسطة الفن،"یضیف ماریوز ك ل ال عي القامئ بل تق يف )...(لواقع إالج

اوزه ال يف الشلك وال يف املضموناملضمون الفين  ىل ٕافراغ احملتوى 2"وال تت اتیة  وتعمل املارسیة السوف

لفن وستوعبه  ٔصیل  اٍء ضیقٍ ا ل مضن و ٔم ٔن الفن ا ٔهدافها وتطلعاهتا ذا ي " لامرسیة ال خيرج عن  هوا

عیةٕاىل الوضع الطبقي ورجع قدراهتم ٕاىل رد لك ش هتم إالج .3"ماك

شلك قوي عن الفن ضد ٕانغالقنقدیةدافعت ٔفق مضنماریوز  ن یلتفتالتصور املاريسوحمدودیة ا ٔ و ، 

لخروج من جممتع السیطرة حنو جممتع التحرر ٔدوار التارخيیة والنقدیة  ىل ا ٔساس  ٍر لقمية الفن شٍلك  رب اس

لكون،"التحرریة  ىل تصورها  اصة و بقة  اٍمل  ىل  ىن  ٔن ت ه فكونیة الفن ومشولیته الميكن  ٔن الفن یو

ظوره حنو لكي عیين، ري احملتواحنو إالم اصةسانیة  فالقرح ،طبقة مارسالربولیتاروال حىت يف ،ة يف طبقة 

توس والفرح، روس و ٔس ٕا ت رصاع الطبقات والی لتذویب يف مش ري قاب شابك وتالمح  هنام من  4"ملا ب

ت ٔكرث حتررُا واحنومدعوالیومالفنلقد  دیدة  رخيیة  لق ظروف  ات مقعه ومن مث  كون ٕالنفالت من مس

شٍلك عفوي وذا" البعد املادي املهمين ملغیًا امجلايلالسائد فهيا البعد ی ٔيت ٕاىل ا ٕان البعد امجلايل سوف ی

ٔصيل، ٔخوذ مبعناه ا لعامل املادي ٔن مصطلح جاميل هنا م یة احلواس والصیغة اجلدیدة  مبا هو رضوري، ٕانه حساس

.42ص،مصدر سابقالبعد امجلايل حنو نقد النظریة امجلالیة املارسیة،هررت ماریوز،1
اتیة،املارسیة هررت ماریوز،2 .76صمصدر سابق،السوف
ان مصطفى عبد الرحمي،3 .177مرجع سابق، صالفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،ح
.29صمصدر سابق،البعد امجلايل حنو نقد النظریة امجلالیة املارسیة،هررت ماریوز،4
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سانیة ومن مث یقدم هذا  دیدة لعمل الفين واحلیاة إال ٔبعادًا  ة صفاٍت جتع1"املصطلح  سم الفن مبجمو امًال ی

ٔ اسامً وذو بعٍد نقدي  هذا رز مزياته تعالیه ومفارق ٔ متع املاوراء صناعي،لواقعن  ٔفاق ا شلك  فهو  -وبذا

ٔ املردو مقعي، د متع الصناعي احملتمك ٕاىل م ت من سامت ا شده البعد د،فٕان اكن القمع والك ي ی متع ا فٕان ا

ٕالشباع وا سم  قي دومنا امجلايل ت ز ٕاشباعها احلق رس الغرا ساين ف ٔبعاد الوجود إال حقق اكفة  س لتحرر ففي ظ

ه  لص م بت،ولغرض الت ٔو  ٍد  ٔنه ق هبنا ماریوز ٕاىل  ل التصعید "ی دیدة المقعیة تق ستلزم ٕاستعدادًا لثقافة 

Sublimation ٔن جناح ٔسايس هو ٕاماكنیة جتاوز املعطى  لها ا ل وكون م ىل تق رجع ٕاىل مدى قدرته  متع  ا

تلفة عن طریق سبل إالشباع ا يس وذا دیة من التحرر اجل ٔشاكل التحرر، ي ٕانه وبفضل 2"اكفة  إالحتاد ا

شئ ٍد ی ز دومنا ق شد السعادة وتتحقق مضهنا الغرا حررة ت ما بني الفن والغرزة یمت إالنتقال ٕاىل حضارة المقعیة م

عتبارهام املعیار يف حضارة مابعد القمع  ب  بًا ٕاىل ج رس الفن والغرزة ج اسامً "ف امًال  يس یعد  فالتحرر اجل

 ً س مي ورضور ٔصبح اجل اوز جممتع القهر،فقد  الق العمل املفروضة لت ٔ از إالنتاج وستوعبه  ل  تص من ق

لمجمتع  ٔهداف العامة  .3"خلدمة ا

سیة متوضع ز اجل ق ٕاشباعهتاالغرا سعى حنو حتق ي  ت واحلرمان فه لك ٔخرى تصعیدًا ورفضًا  متثل يه ا

مرشوط ح ٕارتواهئا  ةمضن حضارة مضن واقع ی روسطیق )اجلانب امجلايل مع اجلانب الغرزيمبعىن ٕامزتاج(ٕا

دود ٕاشباعهتا ت  ك ً من واقع حرماين  لحریة ولنظام امجلايل اخلايل من " وهرو ٔسايس  ٕان اخلیال هو الطریق ا

سیة، ز اجل لغرا د  ل الوح لیهتا ویتحقق إالشباع الاكمل القمع والس فا ال ومن هنا فٕان4"ستعید من 

س ملقومات حضااحلضارة اجلدیدة  ٔس ٔولوهتا يف الت اساً سوف تتجسد  لبیدو ریة ق ٔ ا د ركزیةبوصفه مىل م

اوز و ٔ املردودواستعالءتلغي مركزیةتت د .م

ان مصطفى عبد الرحمي،1 .222صجع سابق،مر الفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،ح
ان مصطفى عبد الرحمي،4 .157صمرجع سابق،الفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،ح
.164صاملرجع نفسه،3
.165صاملرجع نفسه،4
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شود، ت امل ز يف حسم التحول وإالنتقال حنو جممتع احلر ٔدوار الفن والغرا رشافه  ٔراء ماریوز وٕاس تتلخص 

رسم ماریوز نظریة  ث  لغرزيح ة یلتحم فهيا امجلايل  روسطیق ة ٕا ىل يف نظرته هذه البعد الزن و لرمبا تت

ت الواقعیة لتحققه قر رمبا ٕاىل ٕاماك ي یف ل وا رشاف املؤ س فاحلیاة " املیثالیة املغالیة واليت تزنع ٕاىل نوع من 

ل، ىل كام یتصوره يف جممتع املستق ٔ ة يه املثل ا روطیق سانإال حلب وامجلالوٕا سمتتع   ً سا كن 1"الغد ٕا ومل 

ٔو إالماكنیة اليت  املنطقة  كونه یعكس ت امه  ٔمهیته و ٔدوار اخلیال ٕاعتباطیًا بقدر ما تتجسد  الء ماریوز من  ٕا

ٔ الواقع  هتكهاالميكن ملبد خلیالٔن ی وثیقة جتمع الفلسفة  ٔن هناك ص ث ٕاعترب ماریوز  ستطیع " ح ٕاذ بدونه ال 

ٔنه  ث  القة من ح ة و ف ٓخر قوًة  ل وتبقى رهینة املايض واحلارض،فاخلیال ميثل هو ا رشاف املستق الفلسفة ٕاس

متتع  نیًا ٕانه  س قامئًا و ٔن هذا املوضوع ل رمغ  ىل ٕادراك موضوع ما  الیٍة من إالستقالل عام هو القدرة  ٍة  بدر

ةٍ  امل معطى،وشري ٕاىل در حریة الیٍة من احلریة وسط  رشاف عوامل 2"من  ىل ٕاس لخیال القدرة  ٔمنا  ف

ام،وهذا ماتلخصه النظرة  س ىل إال ه الیوتیويب الیوتیوبیةدیدة قامئة  ق مرشو ث ین ى ماریوز ح

رصح قائًال  لتحقق ف ٓماكنیات  ا رشفًا  ىل ٕالغٕان هناك من املعاين اليت "مس اء الفقر والضیق،ٕانه من تدل 

ٔمسیه القمع إالیضايف .3")الزائد(املمكن ٕالغاء العمل الشاق واملستلب كام هو من املمكن ٕالغاء ما 

ن، ى ٕاعتبار النقد ملا هو اك كوهنا نظریة التقف  ٔسس یتوبیا ماریوز  بقدر ما تتطلع حنو رمس معامل تت

دیدة، لتحقق حضارة  ي تبحث عن ٕاماكنیة واقعیة ملموسة النتاجئ وقاب ي دفع ماریوز فه ٔن ا وهو الش

هنای ا املفارقلترصحي  ل الواقع واستحضار وجود "ة الیوتیوبیا يف مفهو شك ىل  القدرة  فاخلیال الیوتیويب 

ء،1 .55صمرجع سابق،هررت ماریوز،فؤاد زر
.141حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص2
 الیوتیوبیا "L’utopie " : ٔطلقه الیوتیوبیا ه –) الیوتوبیا(مضن كتابه )1533-1478(- توماس مورتوماس مورٕامس  ي یصنع ف اخلیايل ا ىل الب

ات اليت متثل يف لو ىل لك ا ٔیضًا يف معٍىن موسع  متتع هبا،كام تطلق  ً وسعیدًا بفضل املؤسسات املیثالیة اليت  ً قو صورة وصٍف عیين ومفصل شعبًا حك
رشي، متعٍ  عيىل التنظمي املیثايل  ٔو إالج الشلك السیايس  ىل ذا ٔیضًا  ٔن تطلق  انیال وميكن  ًال مدینة الشمس لاكم ري قابل م املغِر لكن 

سان وظروف احلیاة ة لطبیعة إال ق لوقائع احلق ٔي حساب  ه  ة،الالند،ٔندریه ٔنظر، . لتحقق وال حيسب ف ة الالند الفلسف الثالث، موسو مرجع ا
.1517- 1516ص،سابق

3 Herbert Marcuse, la fin de l utopie, op cit, p10.
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ٔو یتخیل، حقذا یتحول االتطابق ٕاىل تطابق وتؤ وهكمفارق وهو یتومه  قة ل  فٕان 1"قة ٕاىل نوعٍ من احلق

ا ا یاز  ٓمل وٕاج ىل زرع بواعث ا ل جممتع القمعالیوتیوبیا تعمل  شاؤم السائدة دا فٕان ٕاماكنیات حتقق ،ل

د ىل حنٍو ج رها  غي ٕاس متع وٕامنا ی ل ا وفرة دا ٕان إالماكنیات "املرشوع الیوتیويب مل تعد مفارقة بل م

یة املتقدمة،الیوتیوبیة موجودة  لرٔساملیة وإالشرتا ة  ولوج ٔننا حنتاج ٕاىل يف القوى العلمیة والتك ٔمر  ولك ما يف ا

ىل البؤس والفقر يف فرتة قصرية شئ لنا القضاء  املي وهذا ی ىل نطاق  دام عقالين يف هذه القوى  تظل 2"ٕاست

ةسبلال  ربسبالً لتغرياملتا ة التحقق  من ال قامئة وممك ةمج ا ٕالزام فاهئا، ويف مقد رشوط اليت یلزم اس

شد السعادة املطلقة مضن استفاقة ا ز وت لغرا ٔخرى تطلق العنان  د إالنتاج ب دال قوا ي یفيض ٕاىل ٕاس لوعي ا

ة  ل هذا التغري يف "...حضارة تقدم ي یفرتضها ه التقدم وج تم عي ا لعمل إالج ٔسايس  ادة التنظمي ا اوز ٕا یت

ماكن تنظمي إالنتاج  ٕ ام اكن  ادًال مسبقًا،و كون  ٔن  لحریة الصناعي   ً دا كون م ٔن  ٔبدًا  وعقالنیًا فٕانه ال ميكن 

لعبة احلرة وإالشباع، ل ا ٔ ٔن حيرر الزمن والطاقة من  ه ميكن  ارج لك سانیة  دان العمل لملاكت إال م

ٔكرب،"املستلب لحریة  ة  ٓيل الشامل لكام اكن ٕاستالب العمل شامًال،لكام اكنت الطاقة الاكم ٕان إالنتاج ا

ل ٔم . 3"سیكون النقطة ا

عتباره رضورة ٕ لیه  لعمل فهو یبقى  ي ٕالسمترار إالنتاج،ٕان یوتوبیا ماریوز ال تبحث عن ٕالغاء لكي وهنايئ  ا

ٔسس دومنا مقعٍ،یعد مطلبًا  ٔن یت داث التقدم ولكن رشیطة  ام ٔساسیًا ٕال س راٍه وكون إال رس إالنتاج دون ٕا ف

ٔ التقدم  د حققًا بني م ٔ التحرر وإالنعتاق)املردود(م د ٔن " ،وبني م ٔن ٕاعتقاد ماریوز یتلخص يف اعتبار  ذا

ٔمر رضوري سیة  سانیة اجل ساحترر الرغبات إال ىل التصور 4"ن ليك یتحرر إال ینقلب  وهو يف ذا

منو احلضاري، فمبنظوره  ت الغرزي يف ا راه والك ة إال ىل ٕالزام ي یؤكد  ساين هو " الفرویدي ا فٕان التارخي إال

ىل  ٔیضًا  عي وحسب وٕامنا  یانه إالج ث  لیه من ح ٔشاكل همينهتا  ٔن احلضارة ال تفرض  رخي لقمعه، ذا

ان مصطفى عبد الرحمي،1 .115ص مرجع سابق،الفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،ح
.141حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص2
ات السیاسیة ، مرجع سابق ،ص3 لیني بزيییه، معجم املصطل ل،ٕاف ه دو هام ٔولیف ه،  .998فرسوا شالك

4 Herbert Marcuse, Eros et civilisation, Ed de minuit, paris, 1963. P 73.
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ٔن وجوده احلیحساب  ه الغرزیة ذاهتا، ٕاال  ساين فقط ولكهنا حتد بی ٔجزاء الوجود إال ي ال حتد من بعض  وي، فه

لتقدم يس  ت وإالخضاع هو مبثابة الرشط الرئ 1"هذا الك

ٔساسیًا حلركة النقد بوصفهالفن حيرض ٕاذاً  عتباره مفعًال  ٕ ل اخلطاب النقدي املاریوزي  ٔساسیة دا ركزية 

هتا، ش الف  ىل ٕاخ داد  ر عوامل القهر وإالس عتباره املالذ والرفض التارخيیني لسا ٕ لفن  ٔسس ماریوز  فقد 

دیدة ٓلیات إالنتقال حنو حضارة  ي مي ل املتاح ا ة ،والس تحول العقل حضارٍة تقدم ٔ الواقع ف د اوز م تت

ن خيضع لك ماهو حيس،ٕاىل ماهو عقيل،ویتحول العقل ٕاىل بعٍد  ٔ ٔ املردود  د ىل م ٔداتیة اليت تتكئ  عن سلطته ا

زال هناك ٕاماكنیات تلغي  باع والتحرر حبیث خيضع القيل ٕاىل ماهو حيس جاميل،فال  ىل إالش جاميل غرزي قامئ 

لوجود وت  ٔشاكل وحراكت التحرر اجلدیدة الوعي الزائف  دة،فٕان ُلك  اته املس الق ٔ ذري لك  شٍلك  نفي 

ٔدواره بوصفه مقومًا ورشطًا رضوري  حلضارة مابعد القمع،حضارة مدعوة لٕالخنراط مضن املرشوع امجلايل وتقمص 

نًا مضن سیاق ٍ حل  یة،وبذا تتحقق ٕاماكنیات بعث املرشوع الیوتیويب بوصفه ممك روس دیدة جاملیة ٕا ساسیة 

ٔمل الثورة اجلدیدة رخيیة حتمل  . وحركة تغیٍري 

1 Ibid. P 23.



 :

.

ــدى  :  ــة ل ــة النقدي النظري
."اجلذور والروفد"هابرماس

.للحداثةهابرماس قارئاً : 

.هابرماس ضد مابعد احلداثة: .

العقالنية التواصلية حنـو تـرميم   : 

احلداثة
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ٔول رماس: املبحث ا ى ها "فدااجلذور والرو"النظریة النقدیة 

ٔسس نقدیة رماستت ـرب وهو ممثها لهـا الثـاين،  ـه ال املدرسـة يف ج نـوع یتجـول ف ره لـرتاث نقـدي م سـ

رب حقول نقدیة خمتلفة  رماس  ة ها نو رب حواریة م ن الفلسفة النقدیة عنـده،و كو رت لكها يف  ستحرضـ ٔ فهـو 

ٔملاين املُ ثالرتا كالنقدي ا ٔسهم يف غىن نظریته النقدیةفمتد من اكنط حىت مدرسة فرا .ورت، مما 

:احلضور الاكنطي

يسـ ومركـزي شـلك رئ كفـورت  ـل مدرسـة فرا لنظـریتجسد احلضور الاكنطي دا ه ،  ملـا جسـدته  فلسـف

رز النقدیة ر  ٔ رشـیعیةعمتدته املدرسة يف بلورة امن  ٔن النقـد مبثابـة حممكـة  ي یعتـرب  مرشوعها النقـدي وهـو ا

، ففلسفة قد حُ  هيا لك ش رماس فقـد سـامهت ظ خيضع ٕا ٔخص مضن فلسفة ها ل املدرسة و یت مباكنة ممزية دا

ة الفكر من شوائب امل  شري ٕالیه تافزيیقا،ی فلسفة اكنط يف تنق -اكنـطٕان التفكري الرتسندنتايل عنـد" وهو تضمني 

شارد روريتیقول  ـن ممتـزين–ری دًا بل دور لفلسفة دورًا وا ات :ال یعطي  ٔي ا عتبـاره حممكـة العقـل  ٔول  ا

شٍلك  ٔنفسنا  اللها نفهم العامل ونفهم  ـدد دورهـا الثـاين، عقالينالعارفة اليت من  ٔول یت ور ا ـىل هـذا ا وبنـاءًا 

ظميها وحتدید املاكن الصحیح للك مهنا  ٔیضًا ب ٔخرى فقط، بل تقوم  ىل نتاجئ العلوم ا ٔن حنمك  ستطیع  ٔنه ال  وهو 

هتا ومهنجها السلمي  1"وجمال مصداق

سلطة مطلقة هو یعرفه  لیـة العق" یعرف اكنط العقل بصفه ملكة جوهریة مت ملعرفـة الق ل هو القدرة اليت متـد

العقـل  ٓ ٔن  لیـة حمضـة، و معرفـة ق ٔي ش ىل معرفة  د سا ىل املبادئ اليت  ي حيتوي  والعقل النظري هوا

كوهنا بصورة واقعیة لیة اخلالصة، و ٔساسها حتصیل مجیع املعارف الق ىل  ٔداته يه مجموع املبادئ اليت ميكن  2"ٔو 

ـدو كام حتا ـث وظائفـه و  ـول فلسفة اكنط فهم العقل من ح ٔسـس لثالث ي  نقـد "النقدیـة هده وقدراتـه وهـو ا

ـة " العقل احملض، العميل، احلمك  لعقـل ويه وظـائف نظریـة معرف باینـة  ـدد اكنـط وظـائف م ـالل ذا مفـن 

لقرن العرشن، 1 ٔبو السعد، احلصاد الفلسفي  دریة عطیات  ٔة املعارف إالسك ش .63ص، 2002م
رمجة عبد املنعم احلفين، الطبعة الثانیة، بريوت، 2 .   54، ص1988اكنط ٕاميانویل ، نقد العقل اخلالص، 
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اتیة اليت وقع فهيا العقل فٕان اكنط یع  ٔما عن سؤال ا ة  الق ٔ ٔ املوضـوعیة  ووظائف معلیة  ـد ٔن العقل جيسد م ترب 

ٔ، لكـن ذا ٔوهام واخلط ٔنه معرضا يف تصوره ٕاىل الواقع يف خف ا ٔو العميل ٕاال  ىل مستواه النظري  واللكیة سواء 

ىل ذاته، فالعقل مدعو يف ال  طو غلقا وم ما یبقى هذا العقل م ا ت او تصور الاكنطي ٕاىل التاكمل مع ایمت يف 

ق التاكمـل واملوضـوعیة والعقول  ل حتق ٔ ٔخرى من  كـون مطابقـا ملسـلمة تصـلح يف . " ..ا ٔن  راع مضـن فعـ

ـالق ٔ بة ل اسـ ي م اك فهـ ـا  اما، ولك مسلمة كف كون قانو ٔن  رمـاس املثـايل 1"الوقت  قـد ها ويف هـذا ی

عـذرة عـن حتققهـا الـواقعي، وذا عالیـة وم ت م ي لفلسفة، فهذه املساعي لكها بق ـه الواقـع نفسـه ا ٔث بفعـل مـا 

ٓلیات و  رماس  ظور ها ٔكـرث مـن تـضستدعي يف م لیـة  لرصامة والفا سم  املبـادئ العقلیـة الـيت وابط معلیة ت

اصـة يف تدعو ٕا ه و رماس اللكي مع اكنط وٕامنـا یقـمي جتـاوزا لفلسـف ال یعين اتفاق ها ٔن ذا ري  هيا فلسفة اكنط 

رمــاس ٕاىل بعــث ميلــبعــدها املیثــايل ال ــث ســعى ها ى اكنــط ح ــىل النقــاش صــوري ملعــىن التواصــل  القــدرة 

اوز واالٕ  ور الفلسـفي لاكنـط،والت رمـاس یعـرتف مضنیـا  ٔخـر، فها اح مع ا ٔمـر ذات املقاصـد نف سـواء تعلـق ا

حلمك امجلايل  ٔو  اليق  ٔ ال العقل العميل ا ٔو مب ٔدمج اكنط بني2"املوضوعیة  ـة والتفكـري مضـن وقد  النقد من 

لحظـة  البیة املفكرن  ینظرون ٕاىل ا ٔن  ق بني ما هو عقيل وما هو جتریيب، ف ة نقدیة هتدف ٕاىل التوف مقاربة فلسف

ٔن  معتـربًا  رمـاس ٕاىل ذا شـري ها الد احلداثة ومرٓهتا ٕاذ  لحظة اليت جسدت م ا ماهیـة " الاكنطیة بوصفها ت

ي جعـل العامل احلدیث ترتكز  ٔنـوار ا ٔن عرص ا و ايت  يف فلسفة اكنط اليت يه ثورة هذا العامل، ونوع التفسري ا

لور يف فلسفة اكنط ً یعبد، ینعكس وی .3"من العقل ص

دیدة لطبیعته حبیث یغدو العقل  ٔعطاه صورة  ٔن  لعقل بعد  ه النقدیة ٕاىل حتلیل  یعمد اكنط مضن فلسف

اته ویؤسس  ة، یقول اكنط قدًا  لیة حىت تغدو التجربة ممك ٔن " الرشوط الق ستطیع املرء  ٕان مجیع املبادئ اليت 

ٔو عقلیة ة  ة النظر، يه ٕاما جتری ملبادئ 4"سمل هبا من و امللكة اليت متد سبة لاكنط ميثل ت ل ٕان العقل 

رش، القاهرة، 1 ة وال لطبا ة   ار القوم رمجة عبد الغفار ماكوي، ا الق،  ٔ تافزيیقا ا س م ٔس . 28، ص1960اكنط ٕاميانویل، ت
ٔفایة2 ن  .56صمرجع سابق ، ،احلداثة والتواصلنور ا
ال، 3 ن عبد العايل، ما بعد احلداثة جتلیاهتامحمد س ال وعبد السالم  .25مرجع سابق، ص، محمد س
رش،4 ل یبل، مومف  حي الشیطي، تقدمي معر  زيل ٕاسامعیل و محمد ف رمجة  الق،  ٔ تافزيیقا ا ٔسس م .301، ص 1991اكنط ٕاميانویل، 
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ته من ىل تطهري عقلنا وتنق لعقل القدرة  كون  ث  ة ح الیط، ومن هذا املنطلق تؤسس املعرف ٔ ٔوهام وا ا

ة بني املدرك العقيل واملعطى احليس ٔن نعطي " فلسفة اكنط النقدیة وسهتدف ٕاقامة مزاو ستطیع  حقًا حنن ال 

ة  ة عن لك جتربة ممك ار ٔشیاء يف ذاهتا  لیه ا كون  ٔن  من هنا ومن هذه إالعتبارات 1"تصورًا معینًا ملا ميكن 

ىل إالستغالل السابقة یق قدرة  ٔن الاكنطیة مت ه النقدیة معتربًا  رس الاكنطي مستلهامً طاق رماس عند ا ف ها

ات والعامل بني ا ن حيدث التاكفؤ ف ٔ دوده  لعقل ومتنعه من جتاوز  ل  ٔم .ا

: احلضور املاريس

سق الفلسفي ل ال يل و واحض دا شلك  ر الفلسفة املارسیة  ٔ ىل  ن حترض املقوالت تت ٔ رماس،  لها

ذ حلظة  كفورت م ٔعضاء مدرسة فرا يق  ىل  ن ميارس مارس حضوره  ٔ املارسیة يف بلورة نظریتة النقدیة، 

لفلسفة املارسیة مضن مؤلفه  رماس الطاقة النقدیة  س، یصف ها ٔس ٔن ) بعد مارس(الت املارسیة " معتربًا 

ٔو ٕاعتقادًا سیا ة  ست ٕایدیولوج ٔن نفصل بني النظریة والتطبیقل ستطیع  لنقد، مفع مارس  2"سیًا بل يه طاقة 

امل  ن حيدث إاللتقاء مع النقد و  ٔ ر فالسفة املدرسة   رماس كام سا ى ها وًال  تتلقى املارسیة ٕاشادة وق

ث قدرة هذه ة عن املارسیة من ح رماس حنو الطاقة النقدیة املتو رية يف امجلع ما بني النفي،ٕاذ یلتفت ها ٔ ا

ٔفعال التحرر وإالنعتاق من ظروف إالستالب ووضع  لق  داث  ىل ٕا ي مينحها القدرة  النظریة والتطبیق وا

رماس  ى ها بريًا  ٔثريًا  وًال وت ً يف الفلسفة املارسیة ق ن یلقى مفهوم الثورة املاريس بوصفه مفهومًا مركز ٔ الهمينة،

ٔیضًا وهو ذات املفهوم ا ٔول  رواد املدرسة من اجلیل ا اولت - النظریة النقدیة–لكهنا "..ي یلتفت حو

ذ يف حسا ٔ ري عقائدیة، زاویة ت ٔلوفة،  ري م ة فهياالكشف عن املارسیة من زاویٍة  3"هتا النظریة النقدیة الاكم

ٍس افقد جتسد  ٔس لامرسیة كت رماس  عیة تق" ستحضار ها سان املعارص لنظریة ٕاج اء ٕارادة ووعي إال ستد وم 

رش، 1 ل یبل، مومف  زيل ٕاسامعیل، تقدمي معر  رمجة  لامً،  ٔن تصري  رید  تافزيیقا  .    151، ص1991اكنط ٕاميانویل، مقدمة للك م
2 Habermas: théorie et pratique (1963), trad par :G.raulet, et payot. Paris, p230.

ات،قراءة يف الفكر الغريب املعارص،مرجع سابق،ص 3 سق ٕاىل ا یبل من ال .92معر 
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رشي لمجموع ال متكن من ٕاجياد طریٍق مالمئ ومرشوع التحرر  وقد جسدت املارسیة رغبات 1"حبیث 

ٔشاكل الهمينة  اهضة اكفة  لتحرر وم الل دعوهتا  متع، من  ات ا ن من ف ات املستضعفني واملنبوذ وطمو

ش وا هتم ٔشاكل ا سعى ٕاىل ٕاصالح واقع والرٔساملیة ونبذ  سالحٍ نقدي  عي، ويه تربز  حلرمان وإالقصاء إالج

متعات املعارصة، ٔن مارس قد موا لفكر املاريس موحضًا  ره  ٔ رماس مربزًا ت ل مصدر ٕابداعٍ وٕالهاٍم یعرتف ها

عي ایه وقد  ت التطور إالج ٔفاكر حول الرصاع الطبقي ونظر ،ستقى عنه العدید من ا ٕانوالنقد إالیدیولو

سان  شیة لٕال حلدود املع هنوض  سانیة حتاول ا ات ٕا الق ٔ س  ٔس سعى ٕاىل ت رمايس  املارسیة يف التصور الها

اٍل من الرص  ساين  ىل بناء جممتعٍ ٕا ة،اوتعمل  ة وإالیدیولوج الق "...ات الطبق ٔ ٔمهیة ا وهذا ما یؤكد 

شت ىل قٍمي  ين  لربولیتارالشیوعیة اليت تن سان من 2"ق وختضع لكیًا ملصاحل النضال الطبقي  ،وتلتفت ٕاىل إال

ملقابل مقوالت التحرر وجتاوز سلبیات العرص الئقه مع مفرزات عرصه، وتقرر  لل مج دیدة ف طلقات  .     م

لرمغ من والهئا املعلن، معلنًا  ٔثري و رماس لفلسفة  مارس وتتعدى حلظة الت ى ها اوز القراءة النقدیة  تت

یة، ذات القراءة الضیقة واملنغلقة داعیًا ٕاىل رضو لامرس رماس جتاوزه  ستغالل بعدها ارة تعدیل مسار النظریة و ها

د ساين املت ر معطیات الراهن إال سا ٔهداف النقدي  ل لول و رمس  رماس ٕارساء معامل فعل نقدي  شد ها دة، ی

لتفات   رماس مدعوة ٕاىل  ى ها ویة الصوریة ٕان الفلسفة  ید والتحقق خبالف التصورات الطو لتجس قاب

سانیة وحبث سبل التواصل  ربط العالقات إال یات اجلدیدة ال " حنو ما  لمجمتع والتق ٔوتوماتیيك  تعين ٕان التنظمي ا

ٔشاكل السیطرة  اللها دوغامئیة  ل من  ٔمل اليت تن ل الت عي وٕامنا حتدد مرا لتايل طریق سريورة التكون إالج

ث  كشف الفعل التواصيل من ح ني  صعد يف  ٔما ضغط إالطار املؤسسايت ف ا،  ٔشاكل إالیدیولوج اوزة و املت

هدف هذه احلركة تنظمي ا ىل 3"متعهو تواصيل ما سبق وكون بذا ىن  س لنظریة ت ٔس رماس الت اول ها

لیل   التصور املادي لعالقات إالنتاج يف الت ىل ذا رماس  مضامني التواصل و من هذا املنظور ینقلب ها

قده ٕالیه املار  ما اف هناض الوعي وحترره، وذا ىل اس ٔزمة مرده ٕاىل املاريس ویعمل  ٔن مكن ا نعدام اسیة ٕاذ 

رماس، مرجع سابق،1 هامير ٕاىل ها كفورت،من هور .96صالء طاهر، مدرسة فرا
ٔوىل، سور2 رش والتوزیع، الطبعة ا ل الد، دار احلوار  رمجة محمد م رماس یوغن، بعد مارس،  .  21ص.2002ها
ٔوىل،3 ٔملانیا،طبعة ا شورات دار امجلل،  راهمي احلیدري، م رمجة حسن صقر، مراجعة ٕا ة،  رماس یوغن، املعرفة واملصل .    71،ص2001ها
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ح سبل التواصل بني التواصل سوده خطاب عقالين ی س جلدٍل جامعي  ٔس نبغي الت متع، ف ات ا ل بني ف والتفا

سوده  رماس ٕاىل ٕارساٍء ملعامل جممتع   ل ها هناض الوعي وحترره، فاملارسیة مدعوة من ق ىل اس متع ویعمل  ٔفراد ا

ل، ستعام"...صور التفا رماس قد جتاوز  كون ها عي وبذا ج لامرسیة حنو تصور التواصل  ل النقدي 

لغة النظریة يف تولیف ٕاجاميل .1"حتتل املارسیة يف وسطه موقع ما وراء ا

لیة وجتدید طاقهتا  ٕاللباسها لباس الفا لمقوالت املارسیة يف حماو داث مراجعة  رماس ٕاىل ٕا ها یدعو

یقول،  ٔمر هن" النقدیة، وويف ذا ادة بناء یتعلق ا مٍج نظري اعتربه مبثابة ٕا ر ة  ل صیا ٔ دٍة من  اوالٍت  ا مب

مًا ذا طبیعٍة  ٔويل اه ني ال  زیفها، يف  ٍ بدائیة قد مت  ا لامدیة التارخيیة فقد تعين لفظة إالصالح الرجوع ٕاىل 

رخيیة دو  سيب)جنلز ا( و) مارس ( غامئیة ال  ة ، وقد تعين لفظة هنضة جتدید تقلید  ست حبا واملارسیة ل

ي  ل بلوغ الهدف ا ٔ دیدة من  كوهنا وفق معایري  ٔن یعاد  ك النظریة و ادة البناء هنا تعين تفك ، فٕا ذا

فذ طاقهتا التحفزيیة  س ٔن النظریة مل  اصًة و دة  كون حول نقاٍط  ٔن هذه املرجعیات  اصًة  رمسته 

رماس تقع يف 2"بعد ن ،فاملارسیة مبنظور ها ٔ ق مطلهبا النقدي،  نوعٍ من إالحنراف عن مسارها ملا حتید عن حتق

دايت  ٔو الفعل  سانیة مضن العمل  لیة ٕا صادیة حترص لك فا القات إالنتاج وقواه مكفاهمي اق ىل تقدمي  تعمل 

یقيص ش، وهو بذا لع د  ل الوح ي جيسد الس سان عند مارس يه العمل ا ٔصبحت قمية إال ٔبعاد وبذا

ىل  رصًا  ة والقانونیة مق ی ة وا الق ٔ ة وا ی ة وا الق ٔ ارج قوة العمل،وهو یُغیُب اجلوانب ا ٔخرى  وقمي 

صادي  ري من" البعد املادي إالق ٔ ٔكد مارس يف نقد الفصل ا نو و نفمي لقد  ٔنه یقف ٕاىل م ا الروح لهیغل ب لوج

صادانب  ٔدرك اق ٔنه  دارتهالوطين احلدیث،  ٔكدت  ي ت سان ا .3"لعمل بوصفه جوهر إال

ـل وفـق  التفا العمل والعمل وقوى إالنتاج مبقـو دال مقو رب اس رماس ٕاقامة تعدیٍل لنظریة مارس  یقرتح ها
لفـرد  سـانیة وانصـهار  لحیاة إال رماس یعترب ٕالغاء  ل وعي الفرد، فالعمل يف تصور ها شك ٔملیة هتدف ٕاىل  معرفة ت

كفورت، مرجع سابق،1 .99ص ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة ملدرسة فرا
رماس یورغن، بعد مارس، مصدر سابق، ص2 .21ها
رماس یورغن، ال3 ا، ها یة ٕاكیدیولوج ٔملانیا، عمل والتق ولونیا  شورات امجلل،  .40ص، 2003رمجة حسن صقر، م
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صاديو  ال إالق رماس قد،مقوماته يف ا یة " فٕان مارس يف ظن ها بريًا لقمي العمل وإالنتاج ودور التق هلل هتلیًال 
وهيُ  ٔمهیة عن ذايف الرفع من ذا رماس  انبًا ال یقل يف نظر ها .1"ٔمهیة التواصل يف العرص احلدیث: مل 

ىل  ٔداتیة والتقدم التقين  لعقالنیة ا داعامً  صادي جيع ىل اجلانب إالق ركزي مارس  ٔولویة و ٔن تقدمي ا ٕاذ 

یة  وات وتعطي للك عقالنیة تق عي بني ا ل ٕاج تطمس املارسیة لك تفا ٔخرى وبذا ٔبعاد ا " حساب ا

ٔن مارس زاد من دور العمل وإالنتاج و  ىل  رماس  یة وهذا ما دفع ٕاىل الوقوع يف الت یؤكد ها اللاق التوازن بني خ

رماس حتمل يف طیاهتا  یة حسب ها ٔول، هذه التق انب ا ل ح الكفة دامئًا  صادي ورج عي وإالق املستوى إالج

وتلغي دوره احل  ٓ ضة  يف ق ٓ ة اليت جتعل من الفرد  ات إالیدیولوج ري مرسح هبا ويه اخللف ة  ق قي ٔبعاد حق ق

متع حترر دون 2" يف ا یة بوصفها وسی ٕاىل سلبیاهتا فمبقدار ما جتسده لتفات، لقد تناولت املارسیة التق

ٔن ماريس یويل  شلكه من اكرثة ال عقالنیة هتدد الطبیعة، ذا سان بقدر ما  یة من دوٍر يف حترر إال التق

لعمل وإالنتا مه املفرط  ىل اجلو اه ٔداتیة،ج مركزًا  ىل قراءهتاانب ا ًا من السطحیة  س نو ٔل ما  الضیقة وذا

ني من العقلنة متزي بني نو ىل رضورة ا رماس مشددًا  هتمت بتوسیع نطاق الفعل عقلنه" نظریته، وبذا یربز ها

ٔدايت يف جماالت إالنتاج املادي والتقين،  رب توسیع نطاق الفعل وعقلنها سانیة  ٔخرى هتمت بتعمیق التجربة إال

ات العقالنیة بتطور  سنة النتا ٔ سانیة و ث یمت جتسید إال عیة، ح الق واحلیاة إالج ٔ ٔدايت يف جمال ا ا

لمجمتعات ساق املعیاریة  ٔ .3"ا

:احلضور الهیغيل

رس النقـدي لها ة ا رمـاس هیغـل رائـدًا ميثل احلضور الهیغيل يف صـیا ـن یعتـرب ها ٔ  ،ً رمـاس حضـورًا مركـز

ن یقـمي هیغـل  ٔ ٔ اجلدل  د ىل م ٔسس  ي یت داثة نظرًا ملا جسده مرشوع هیغل الفلسفي وا ل لخطاب الفلسفي 

متثـل ٔنوار يف اعتقاد هیغل  لیه فلسفة ا ٔ قامت  د رز م ٔ ٔمه و ، فٕان  ٔنوار واملفاهمي املؤسسة  يف ٕاجعابه بفلسفة ا

ٔ احلریة  د ٔي النقـد وحریـة العمـل، فـمل " م ٔو املعارضة،  ٔو الشخصیة، حریة الرٔي  ي نلمسه يف احلریة الفردیة  ا

. 109ص النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق،،حسن مصدق1
رماس، مرجع سابق،2 هامير ٕاىل ها كفورت،من هور .146الء طاهر، مدرسة فرا
كفورت، مرجع سابق،ص3 .110ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة ملدرسة فرا
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 ٔ مـا يه ٕاال متظهـر وجتـيل ملبـد سان عبدًا لها بل حترر مهنا عـن طریـق ٕارادة العقـل والـوعي ومـا یـيل ذا یعد إال

ا ٔ ا اتیة، فهیغل یقرن مفهومه ملبد ٔي احلریة ا شـلك عظمـة الـزمن احلـدیث  ٔن  ٔنـه یعتـرب  لتفكري  حلریة و تیة 

ٔ احلریة  رتاف مببد ه هَو هو إال داثـة،1"زم ل رماس هیغل املرجع والبعـد املعیـاري  ٔن هیغـل قـد ، وینصب ها ٕاذ 

داثة بواسطة مرشوع النقدالضوابط الالبدءدد من  ل ٔن ، فهو عامة  العقـل حيـمك " یعـرف هیغـل العقـل معتـربًا 

اضع لهذا العقل اللكي واجلوهري  زال حيمك التارخي لكه، ویبقى لك ش ٔن حمك وال  لتايل فقد سبق  العامل، و

ـدة الـيت  لو ـدة  قـة الوح ٔلف احلق ـه وتتـ كـون ف بني یدیه، وهذا العقل اكمـن يف الواقـع التـارخيي و ٔداة ووسی

ات ايتحتصل بني اللكي املوجود يف ذاته و ٔو ا ن الباحث عن مقدمات اخلطاب الفلسـفي ٔ ، كام2"ه وبني الفردي 

لعالقة اجلامعة لـني احلداثـة والعقلنـة  ال ا بغیة كنه ت لرجوع ٕاىل هیغل وذا لیه  رماس  داثة مبنظور ها ل

دم مفهوم احلداثة مضن سیاقات" واليت تطرح الیوم بوصفها موضع حفٍص ونقد  ست رخيیة بغیة إالشارة ٕان هیغل 

ٔن یقـــول  ـــة احلدیثـــة " ٕاىل فـــرتات بعیهنـــا  ٔزم ـــة اجلدیـــدة " " ا ٔزم اتیـــة عنـــد " ا هیغـــل ویقـــرتن مفهـــوم ا

subjectiviteة 3"حلریة والتفكري ٔمهیة هیغل الفلسف ٔن  ٔسس، كام  ٔن تت ـالل  رمـاس وتـرتخس مـن  مبنظـور ها

ًا  ــه هیغــل احلداثــة مرشــو ي حيــدد ف ــاحإالعتبــار ا ــيل تؤسســه لالنف ــرب ٕارشاف دا ل  تق هــاب ٕاىل املســ وا

رماس  ٔول " احلداثة ذاهتا موحضًا ها یة، و ٔساسـ تت احلداثة عنده قضیة  ي  ٔول ا لسوف ا كن الف ٔن هیغل مل 

ٔلیف احلداثة ووعي العرص والعقالنیةما یظهر يف نظریته هو الش ي یعید ت .4"لك املفهويم ا

عتباره رائد القـول الفلسـفي  النقدي واصفًا هیغل  خلصوص مضن فص رس الهیغيل و رماس حنو ا یلتفت ها

هتـا مث ٕان ه  ايت لبن ـىل النقـد ا قـدرهتا  حلداثـة الـيت متـت ید هیغل وٕاشادته  ٔ ث ت داثة من ح یغـل ال یقطـع ل

ٔمهیـة جيسـدها درس  اللهـا ا الل وقفة یربز من  رماس ٕاىل هیغل من  ٕالرث الفلسفي السابق،  یعود ها صلته 

ٔ احلریـة، التقـدم  اتیـة مببـد ة احلدیثة وقد ارتبطـت ا ٔزم ًا ل ي یعد نتا اتیة ا ٔ ا اطه ملبد الل است هیغل من 

ن افایة ، احلداثة والتواصل،1 .127صمرجع سابق،نور ا
ة، مرجع سابق، ٔنظر، 2 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم املصطل .293-292ص الل ا
داثة، 3 ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .  83صمصدر سابق، ها
رشـفوت،سامل ی4 ٔحبـاث وال ري، الرشـكة العربیـة ل ابد اجلا ة مؤلفني، ٕارشاف، محمد  اب الثالث، مجمو فكر ونقد، الك یة، سلس التق ٔ رماس ومس ها

. 83ص
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ىل مزيتني" والتفكري  رماس  ني هـامولقد توقف ها لفردیـة احلـق يف التعبـري عـن مطاحمهـا، ولهـا -:ٔساسی ٔصـبح 

ٔسس لكیة،  ٔن التت ٔن ال خيضع إ احلق يف  ة و ـري تفكـريوسلبیًا يف امجلا ٔ -.ىل السلطة من  ـد احلـق يف النقد؛ٕانـه م

ين ومؤسس ٔنه مسوغ وم ٕاال ما یبدو  ش د  ٔ ل  ٔن ال یق رمـاس قـد ،ٕان هیغل مبنظور1"العامل احلدیث، و ها

سـاقها،  ٔ هتـا و ٔبن ايت  ـرب النقـد ا احلداثة وعهيا بذاهتا  ال لكت من  ي ام ٔسس ٕاىل التنظري العقيل النقدي،ا

رمـاس  ث ٕارسائه ملعامل فلسـفٍة نقدیـة فٕانـه یقـول ها ٔمهیة هیغل من ح ي " وهنا تربز  ٔول ا لسـوف ا كـن الف مل 

ٔول ا ه ا متي ٕاىل احلداثة، ولك ٔول ما یظهر من نظریته هوی و ٔ یه مس تت احلداثة  ي ي  الشلك املفهـويم ا

.2"یعید جتمیع احلداثة، ووعي العرص والعقالنیة 

ٔثري املدرسة :ت

ىل هذا  لها الثاين،و كفورت مواصًال مسارها حبیث ميثل ج رماس املرياث النقدي ملدرسة فرا رث ها

ن ینطلق  ٔ ٔدايت،  لعقل ا ه النقدي،وحتدید يف نقدمه  رماس مع رواد املدرسة مضن التو شارك ها إالعتبار ی

داً  ٔول مس ٔعامل اجلیل ا رماس من  هتم، وهو حيور نحنوها ظریته النقدیة حنو استكامٍل ملرشوع املدرسة نظر

عیة ٔبعاد احلیاة إالج اكفة  ا  ث ٕاه ة من ح لیة وجنا ٔكرث فا ٍة لنظریٍة نقدیة  ادة صیا .النقدي وٕا

يف احلني ذاته،  مكیلیًا ملرشوع املدرسة وكذا جتاوزًا  ًا  رماس النقدي بوصفه مرشو ٔسس مرشوع ها یت

الل  من  رب تقویة و موصوذا هنج النقدي لكن  هنج،اا هناض مواطن الضعف يف ذات ا م القد س نصب ٕاه

لیربايل مل  رماس حول مسار الفرد ا صادیة وها ة إالق ًا ٕاىل الب عیة املُ تف ىل ؤطِ ج رماس  معل ها وبذا رة 

ٓلی ي یدعوه حنو تقویض املیتافزيیقا ونبذ  النقد ا ات اجتدید مقو ا نواریة،فٕان ات الفلسفة الوضعیة ومساء

ٔصبح  یة مضن جممتع  ل حملها قمي ٕاسهتال ىل مفاهمي التقدم وإالنعتاق، مت حتریفها وتغیهبا لت ٔنوار القامئة  قمي ا

ال السیايس مضن  ميتد حنو ا سع جمالها  رية ی ٔ یة، هذه ا ا التق ود إالیدیولوج دًا بق ه مق سان ف ة إال الزن

وقراطیة ود الهمينة وتعمميهاالتك ق لغ ٔ حتالف بني املعرفة العملیة والساسة العامة حنو  ش ن ی ٕان التطور " ٔ

.50مرجع سابق، صمابعد احلداثة والتنور،الزواوي بغورة،1
. 41املرجع نفسه، ص2
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مكمي الواقع س هو  ه الرئ ٔدايت تو لعقل ا ات الفردیة 1"الرسیع واملذهل  ا يف ٕاقصاء ا سهم هذه إالیدیولوج

ٔن  ه  الل ٕایضا رماس من  ي یصوره ها ٔن ا شها وهو الش سان من " وهتم ٔمام إال ائقًا  شلك  ا  ولوج التك

ٔ الل سیطرة ا ٔداة طیعة خلدمة املؤسسات الرمسیة من  ٕاىل  .2"الل حتوی

رماس عن رواد املدرسة من  شاؤيم  جلیل یفرتق ها الرمغ من الرفض واملوقف ال الل املوقف من احلداثة ف

ٔثري  ٕاىل ت ٔسباب ذا ٔوائل مرجعًا  ة لرواد املدرسة ا شاؤم ىل الصیغة ال رماس  ث ینكر ها ٔول،ح املدرسة ا

رشاف احللول، ووجب تغري النظرة وٕالصال ىل فعل النقد دون ٕاس رص  تق ىل هؤالء، ويه بذا شه  ا نی

قة،  ٓلیات بلوغ احلق س لوعي ميت ٔس رب الت لعمل النقدي  دیٍد  رشاٍف ملفهوٍم  ر رب ٕاس یقف موقفًا سمافها

ٔن احلداثة جت  لتصاحلیًا وتفاؤلیًا جتاه احلداثة، مربزًا موقفه من  رس حنو إالك قص  غي العمل سد مرشوع  ، وی

عقالنیة يف ا رممي القوانني  ساين وعن طریق ٕابدال ىل ٕاصالح و ٔثري العقل إال اضعة لت ٔخرى  متع ٕاىل 

د، وهيدف مرشوع  متع الوا الل عقالنیة تواصلیة تقمي التقارب والتفامه بني ذوات ا ٔداتیة القهریة وٕا العقالنیة ا

الق تواصلیة ٔ دًا، مضن  ٔ عي وسیايس ال هيمش  سقًا ٕاج لنظام العقالين مضن  ىل التواصيل ٕاىل فهٍم  نیة  م

سان مضن ما  ٔغراض إال ري املعرفة خلدمة مصاحل و س رماس برضورة  رى ها ث  لغة واملعرفة، ح ا

سمیه "سمیه الل ما  ٔویل وتؤدي ٕاىل التحرر وإالنعتاق ومن  ة العملیة اليت بدورها تؤسس فلسفة الت ملصل

ٔي العقالنیة التحرریة وكذا العلوم النقدی ث 3"ةلعقالنیة النقدیة  ىل من ح رماس النقدي  ٔسلوب ها ،ميتاز 

ىل غرار  دیدة  ة  رب مجعه لروافد فلسف سقه الفلسفي والسوسیولو عاب فلسفة یقوم بناء  قدرته ٕاس

ٔدورنوفالسفة املدرسة،  هامير و ٔنوار مضن مؤلفهام املشرتك افقد هور رماس نقدهام ملرشوع ا دل "ستحرض ها

ي یعربان"التنور ي وا ٔنوار نظرًا لعامل النكوص ا مرشوع ا ٔصا ن  نتاكسة وإالحنراف ا ه عن ت ف

ات  رتاٍب  رتب عنه من ا متعات الرٔساملیة وما  ٔداة خلدمة إالنتاج الصناعي يف ا ٔصاب العقل ملا مت توظیفه 

لسیطرة  رماس نقدیةعن املوضوع، فعقل التحرر والتقدم التنوري قد حتول ٕاىل عقٍل  ستحرض ها والقهر،كام 

ن،احلداثة والتواصل، 1 .67صمرجع سابق، ٔفایة نور ا
رماس، مرجع سابق،ص2 هامير ٕاىل ها كفورت،من هور .37الء طاهر، مدرسة فرا
ن،احلداثة والتواصل،3 .48صمرجع سابق،ٔفایة نور ا
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الل مؤلفهماریوز  د"لمجمتعات الغربیة من  سان ذو البعد الوا سربسٕاضافة ٕاىل نقدیة " إال ، و بلوخ واكرل 

رب  س ف عددة ما ة م الل مللمته لروافد فلسف رماس النقدي من  عاب ملرشوع ها ىل سعة إالس دلیل  وذا

رماس ت"املشارب ون ها سه لقد  ٔ ٔس ي الفلسفي الضخم بدراسته املوسعة  هت لك تیاراهتا، لی صول الفلسفة العاملیة 

ٔساسیة وجُ اسة ٕاىل درا ات ا رخيها، مث حملاور املوضو ٔملانیة و لفلسفة ا عابیة اكم هتا انرهتا، اليت شغلت بِ وهَ س

سیة، ٕالطالع املوسوعي التخصيص لت الرئ ة  ً دراساته الفلسف سیيك واحلدیث قار ع ال مل إالج یارات 

صاد .1"وبدراسة معمقة لعمل إالق

ىل ما سب ةبناءًا  ق رماس التوف ٔسس نظرة ها لنظریة النقدیة،لتربز قوة ق تت دیدیة  ي والت ه النقدي ا طر

ٓلیات  ه ميت رماس بصف متوقع ها س البدائل، وبذا ٔس اوز وت ىل الت ث قدرته  عاب الفلسفي ومن ح س

كفورت ومرشوعها النقدي .  الوریث الرشعي واملمثل الثاين ملدرسة فرا

رماس، مرجع سابق،ص1 هامير ٕاىل ها كفورت،من هور .80الء طاهر، مدرسة فرا
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داثة:ينالثااملبحث ل رماس قارئًا  .ها

لیة النقدیة :الفلسفة والفا

ىل فعل  ٔساسیة  هتا ا ا يب وظیفهتا املركزیة و لعودة ٕاىل الفلسفة، اليت ت رماس  ى ها تنعكس وظیفة النقد 

سلح  رماس حنو ٕاعامٍل لنقٍد ی ٔن تنفصل عن ممارسته، فالفلسفة مدعوة من طرف ها غي  ث الی النقد، ح

ىل ٕارساء نقٍد جيمع بني ا القدرة  لیة والقوة حبیث ميت شف لفا عي هدفه  لفكر النقدي وبني الواقع إالج

ش تقمي رشوًط  ىل العامل املع ٔیضًا ٕاضفاء صفٍة عقالنیة  هتا،كام وحياول  عي وٕازا النقاب عن تناقضات الواقع إالج

ٔن تفكر  ىل الفلسفة  ٓة اليت تعكس واقع عرصها وتعرب عن وعیه  كوهنا جتسد دور املر تواصلیة، فالفلسفة ملزمة 

ٔدوار الفلسفة يف رماس  ٍة بني الفكر والواقع، وستلهم ها رب مزاو ىش وعرصها  ج مفاهمي ت زمهنا وست

ٔول ويه  سیة جلیل املدرسة ا ة شامت ثالث كتب رئ دٍة معرف ىل قا رب بناٍء یؤسسه  دل " اجلدیدة، 

ٔدورنو" التنور هامير و سان ذو ال " ؤدورنو" دل السلب"و لهور دإال موع ملاریوز،" بعد الوا مفهنذا ا

كوهنا مدعوة ٕاىل ٕاعامل نوع من املامرسة العقالنیة  رية  ٔ ٔسس هذه ا ن تت ة،ا رماس نظرهتا الفلسف طق ها س

قل من جمال النظر ٕاىل  ست س لعالقة بني النظر والعمل بدءًا بنقد " الربا دیدًا  ددت منطًا  فالعقالنیة احلدیثة 

ات ال ت لعقل النقدي م ٔو املتعايل ويه ٕانتصار  وغاميئ  رتاٍف حبدود العقل النظري ا عقل ذاهتا، ٕاهنا حتددت اك

ٔسطوري .1"ضد الفكر ا

ة  نو مات م رمس معامل فلسفٍة ذات ٕاه ٔن  ریة خلطاب النظریة النقدیة  ة والتطو ق رماس بنظرته التوف سعى ها

خ  متع  ات ا ىل ف رماس سحب خطاهبا  ه ها ٔن یرص سبة يل یتلخص يف" الفها، وهو ش ل ٕان الرهان 

عددة س مرشوعٍ قد یتفرع يف اجتاهاٍت م ٔس عیة 2"ت ىل حتلیل الظواهر إالج رماس النظریة النقدیة  ،حيمل ها

ة مفهوم العمل يف رماس صیا ٔحاكٍم قميیة عهنا، یعید ها ٔو ٕاصدار  لظواهر  في مبجرد الوصف  ك ٔن ال النظریة و

يل، ذا سانیة وبني الفعل التواصيل والتفا ة ٕا ا ي یعد  ى مارس، ممزيًا بني مفهوم العمل يف ا عیة  إالج

ة، العدد 1 ٔوراق فلسف وي،  اف املرشوع احلد ، فوو وٕاست .  111، ص2010-2009القاهرة، 26نعمية الر
2 Jürgen Habermas: théorie de l'agir communicationel, édition, fayard,paris.1987. p 09.
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ل الرضوریة  غي تدعمي بعنارص التفا عیة،وٕامنا ی ادة ٕانتاج احلیاة إالج ده لغرض ٕا ري اكٍف لو ٔن العمل يف نظره 

لغة امل ا ر  ىل ٕاس سانیة اليت مت والقامئة  لعالقات إال غي التنكر  عیة،فال ی لحیاة إالج ٔحسن  ، بغیة تنظٍمي 

س النظریة النقدیة عند  هيا، ومن هنا تتل ادة إالعتبار ٕا رها وٕا ٕاقصاؤها من طرف مارس بقدر ما یلزم ٕاس

دد مبا یصفها  رماس يف منطها املت ا" ها م  ىل ال ذاتیة مؤسسة  رخيي يه نظریة ب ن  اك سان  ٔن إال صًة و

ريه رشي دومنا  ىل النوع ال اصیة مقصورة  ي یعترب  شار ٕالیه بواسطة احلدیث والتلكم ا ٔنرتبولو ، 1"و

وات تمت معلیة  سانیة وبفعل التواصل بني ا ٔدوات ٕا ش بوصفه مربًا یضم ثقافة وجممتع و امل املع رماس جيزئ  فها

ن یقدم ٔ ادة إالنتاج  ىل ٕا ٔن تت لفلسفة  ات الفردیة، كام جيب  بدیل عن ا ل  ات امجلعیة وفعل التفا ٔولویة ا

ظور  العقل يف م قة ب لحق ٓلیًة ومعیارًا  رد بوصفه  ات وا ا املطلق والنابعة عن مفهوم الوعي ا قة مبفهو عن احلق

رماس ٔي دوغام" ها اصة مبعطیات التجربة و قدرات حمدودة  ري مربرة عقلیًا وال مي ئیة يف هذا إالجتاه يه 

اً  2"جتری

، ويه  ا اوز سلبیات احلداثة وتطرح البدائل  امئ نقدیة تت رماس ٕارساء د رشف البعد النقدي عند ها س

ة و  شاؤم سلمي مبواقفها ال قدها ورفض ال ة، فهو ی ات العدم دود النقد،خبالف الزن لوقوف عند  ف  ك اليت ال 

داثة  ل ي یقميه نقدمه  ٔساس ٕاىل اخللط ا ائد  ٔ فالسفة مابعد احلداثة  توحض جعزها عن تقدمي البدائل،ٕان خط

ة  شاؤم زعهتم ال ما یربز  هبا القمعیة، وذا هبا التحرریة وبني جوا رفضون وحسب " ما بني جوا ٕان هؤالء ال 

ٔیضاً  ات، بل  دًا مل یوىف بعدالنتاجئ املنحرفة لعالقة متوضع ا اتیة قدميًا بوصفها و ٕاهنم ...لك املعاين اليت محلهتا ا

دید  ات والت لطبط ما سعت ٕالیه احلداثة اليت تبحث مضن ذاهتا عن مضناهتا اخلاصة مبفاهمي وعي ا رفضون 

ايت ٔ 3"ا ذ عرص ا لفت م اجزة مبفردها عن فعل إالدراك، فقد ٕاخ رماس  شري ها ات كام  التفسريات نوار، فا

رة  ٔوهام وسیطرةالطبیعة و ٔرس ا رشیة من  مس حترر العقل وال اتیة، فاكنت  ة ا ات ومتظهرات الزن لفلسفة ا

1 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité-trad Clnristian Bouchindhomme –Raian Rechlitz
–ed. Gallimard- paris- 1988.p156.

.72النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، صحسن مصدق، 2
3 ibid. p 398.
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داد، ٔرس القمع وإالس رشیة وانعتاقها من  مس حترر ال رمايس هو خروج " ٔخرى اكنت  من هنا فٕان املرشوع الها

اتیة والتقوق اتعن سلطة املركزیة ا ىل ا ة 1"ع  ته املتعددة سواءاً املعرف ساين يف مستو رخي الفكر إال فاكن 

ٔن  رماس  لمعرفة ومن هذا املنطلق یعترب ها ات بوصفها مصدرًا  عیة ال خيرج عن ٕاطار ا ٔو إالج ٔو السیاسیة 

نیة ٔ ذ ا الغربیة ب ٔ لتايل یمت هتذیب ا ٔخر، و ضان ا ه یزنع حنو اح الفردیة والعنرصیة، وبواسطة فعل مرشو

ردة  ىل فلسفات الوعي املنغلقة وا ل حنو الثورة  التفا رماس ٕاىل ٕادراج مقو سعى ها فلسفة الوعي " التواصل 

ضنتا مفهوم العمل، وهام  ل بقدر ما ٕاح ني، مل حتتضنا مفهوم التفا ربت عن التارخي يف فلسف كون قد  هاته 

لیربالیة و  ة، الفلسفة ا ی ٔو  ٔاكنت فردانیة  رة الوعي سواء  دًا ال خيرج عن دا ٔفقًا مو لتان متلاكن  املارسیة وا

دى صوره يف مفهوم احلریة، فقدت معدت لك من  ىل ٕا ي تت داثة يه العقل ا ل املركزیة  ٔن املقو ومبا 

ي ٕاىل الفشل يف حتدید امل هت دیث عن احلریة مبنظاٍر معني ی ل ني  یار الفلسف ٔي قمية حلریة إالخ قي لها، ف عىن احلق

لتايل فقدان  ة و من توفري الوسائل ٕاذا اكنت حریيت مو ر ٔي فائدٍة  ؟ و ق ذا ٕاذا مل تتوخ الوسائل لتحق

یار .2"حق إالخ

يل ات واملوضوع حنو فعٍل تفا رماس يف بناء فعل تواصيل یتحرر من ثنائیة ا رشف ها س لقد جتسد مسعى 

ات  ثل والتطابق قامئ بني ا لغة، واكنت فلسفات الوعي تعتقد بوجود نوعٍ من ال ملوضوع قوامه ا ات  یصل ا

ني  اكنط وهیغل وصوًال ٕال هورسل ، مد ات،مث مرورًا  تو ا اكريت لكوج الن ا ذ إال م واملوضوع، وذا

قة الك احلق ات وامل" بفلسفهتم ام ث تظهر دعوى هویة ا قةح ٔهنا الفرضیة الرضوریة لوجود احلق ىل  ، 3"وضوع 

ٔن  ني  اضعة لتحوالت التارخي وصريورته، يف  ٔداة  ه  سق الفكري قدرات العقل وجعلت م لقد قوض ال

قة  ن ال ميكن احلدیث عن وجود حق ٔ ارج املامرسة العملیة،  ماكنه بناء نظریة  ٕ س  ٔن العقل ل رماس یعترب  ها

سانیة مستق رماس يف مقدمة كتابه ٕا ٔكد ها ملنفعة، وقد  ة<< بذاهتا دومنا ارتباطها  حماولته >> املعرفة واملصل

طلق قصده املهنجي املمتثل يف حتلیل ٕارتباط املعرفة  ىل م رخي الوضعانیة احلدیثة، وهذا بناءًا  ل  ادة بناء ما ق ٕال

راهمي، املركزیة الغربیة،1 ٔوىل،عبد هللا ٕا ات، املركز الثقايف الغريب، بريوت لبنان، الطبعة ا متركز حول ا . 959ص. 1997ٕاشاكلیة التكون وا
.13صالنظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق،حسن مصدق، 2
كفورت، مرجع سابق،ص3 .31ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة ملدرسة فرا
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ٔمل الفلسفي لت ىل رد إالعتبار  دًا  ة ٕاع ة قميهتا ...ملصل حركة فكریة وكفعٍل فلسفي یعطي العلوم التجری

هتا الفعلیة يف تقسمي العمل النظري عیة ماك ة ولعلوم إالج ق ع لعملیة تفكك نظریة املعرفة " إالجرائیة احلق ٔن املت

لتفكري ات خمتلفة من ٕاهامل التفكري، فالوضعیة يه نفي  رب در لت حمل نظریة العمل  .1"اليت 

: نقد الفلسفة الوضعیة

بل جتدید نظریة املعرفة وتفعیلها، وترتمس ٕارساءبغیة لبحث مضن س رماس  سعى ها ة النقدیة  ا لیة والن الفا

ة الوضعیة بنظریة املعرفة، لزن ٔحلقهتا العلمویة  الشوائب واليت  ة وٕازا رب تنق رمسها املهمة  فالنظریة النقدیة كام 

یات الفلسفة العلمویة اليت  ٔساس امكة نقدیة  ام مب متثل يف الق فٕان دورها  ا ٔملیة  ست نظریة ت رماس ل ها

ة الوضعیة اليت جسلت  لزن ٔساس  ٔ ا ، " تعترب املبد لمي وٕایدیولو ٔدوارها اليت جتمع بني ما هو  نظریة املعرفة ب

یةوتنطبع بوٍمه ٕایدیو  ة التق اه الوضعیة والزن و الل 2"لو قة الوضعیة من  رماس اكشفًا عن حق ع ها ،وست

ة" مقدمة كتابه  ع لسريورة ٕاحنالل نظریة املعرفة اليت ترتك ماكهنا لنظریة العمل " قو" املعرفة واملصل ٕان املت

نی یار هذا الطریق  د ٕاخ سا ٔمل وسوف  ل مرتوكة من الت ظور یعود ٕاىل نقطة إالنطالق یتخطى مرا ة من م

كون الوضعیة ٔمل  ث ننكر الت ٔمل، و ح لت سیة  طلق 3"ٕالستعادة التجربة امل ٔسس مصطلح العلمویة من م ،یت

ه من طرف  ٔو مو ة،  شوائب املصل  ً كون مشو ٔن  لمي، فالفعل العلمي ٕاما  دم وجود صفاء  وهنا تعبري عن 

لتايل یت ٔن هذا إالندماج لن خيلو من الطابع السلطة السیاسیة و ري  یة،  ٔسس تصاحل بني العمل والتق

لفعل العقالين عن مضمونه السیايس، ورمبا اكن العقل " إالیدیولو عیة  ىل العقل التقين ملنظومة اج ال یت

ا ٔة الوضعیة اليت صاغت نظریة املعرفة،4"التقين ذاته ٕایدیولوج ش ة ل ٔت العلمویة ن ش ر حبیث وقد  مبنظوٍر مغا

لمهنج التجریيب يف دراسة خمتلف  ٔولویة  رب ٕاعطاء ا رتبط مبا تنجزه العلوم يف الواقع  ٔصبحت نظریة املعرفة 

تفسارات، والعلمویة نتاج  ابة عن اكفة إالس ىل تقدمي احللول وإال تؤمن بقدرهتا  سانیة، ويه بذا الظواهر إال

ن، احلداثة والتواصل، مرجع سابق، ص1 .63ٔفایة نور ا
2 Jurgen Habermas: connissance et intiérèt –Ed : Gallinard , 1976,p101.

ة3 رماس یورغن، املعرفة واملصل ولونیا،ها ٔوىل،  راهمي احلیدري، الطبعة ا .     07، ص2001ٔملانیا .رمجة حسن صقر، مراجعة ٕا
ا،4 یة ٕاكیدیولوج رماس یورغن، العمل والتق ٔملانیا، ها ولونیا  شورات امجلل،  .44ص.2003رمجة حسن صقر، م
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ٔن احلداث رماس  ٔن دايث یصفها ها لعمل  ٔلغت التصورات القدمية ومسحت  ٔساسیة ويه العقالنیة اليت  ة مبقوهتا ا

عتباره قوة تضفي املرشوعیة  لقدر " كون البدیل  ٔسسة التقدم العلمي والتقين  لمجمتع مب رتبط العقلنة املتقدمة 

لتايل  لمجمتع و ٔسسة  االت املم یة ا ه لك من العمل والتق ي خيرتق ف هتا، وتلغى الرشعیات ا حتول املؤسسات ذ

ٕامنا هو  لكیته، لك ذا لفعل وعن املوروث الثقايف  ة  نیویة، وتنزتع السحر عن صور العامل املو القدمية ا

عي لفعل إالج ناهیة  ٔخر لعقالنیة م ح 1"اجلانب ا ز ٔمام ٕا ٔن یقطع الطریق  رماس من هذا املنطلق  رید ها  ،

ٔزم الفلسفة، اليت یدعوها ٕاىل رضورة قطع الطریق الكشف عن الرتابط الفلسفة الوضع  یة اليت اكنت وراء ت

ة، ٕان الوضعیة ىل 2الرشعي الوثیق بني املعرفة واملصل ٔسس  ي ال یت من إالقصاء العريف ا ا متارس 

ة مبنظور  ٔن العلوم التجری ني  ي تؤسس نوع من الوعي اخلاطئ واملؤدجل، يف  ٔو عقلیة فه لمیة  اعتبارات 

عیة، ويف ذات الصدد یؤكد  س مبقدورها فهم الظواهر إالج سوى قمية تفسريیة حمدودة، فل رماس ال مت ها

رماس لنظریة ٔن ا" ها ٔن املضمون العلموي  دیدة، وهذه مفارقة  ٔرخي  لوضعیة نظهر حتدیداً يف هتیئة فلسفة ت

ة سق العلوم التجری ة فقط يف  كون طبقًا لها معرفة رشعیة، ممك ، ٕان ممكن اخلطورة الناجتة 3"الوضعیة واليت 

ة وإالقصائیة فلك ما تت ش زعهتا امل ة العلمویة اكمن وراء  ٔن لك ميكن مالحظته ال عن الزن ة هو  اه التجری و

یاء، وتدعي الوضعانیة وقوفها ضد املیتافزيیقا ٕاذ تعلن  ٔش كون حمض  ٔن  ة ال معىن لها " یعدو  املیتافزيیق ٔن القضا

ة بني اجلوهر والظاهر، وبني لكیة العامل واملعرفة ٔن تتحرك مضن التناقضات املیتافزيیق ني جتد نفسها ملزمة ب يف 

ات .4"املطلقة، بني التنوع احملسوب واملعرفة رب ٕاقامة إالستقالل بني ا لموضوعیة  قها  كام وتدعي الوضعیة حتق

ا،مصدر سابق، ص1 یة ٕاكیدیولوج رماس یورغن، العمل والتق .44ها
 الوضعیة "Positivisme" : ٔسس يف كتابه ي  ونت ا ٔوغست  ٔوىل ظهرت مع  دیدة،ا ة و سیك ان  حمارضات يف الفلسفة الوضعیة " و يه نو

ة مث الوضعیة و " و النظام الوضعي  الالهوتیة مث املیتافزيیق رشي و يه املر ل الفكر ال ي ميارس مرا ٔحوال الثالث و ا ىل قانون ا و تقوم نظریته 
ىل مر ٔ ىل ما هو نفعي وواقعي  يه  ٔن یبلغها العقل و يه قامئة  ة : "Néo Positivisme" الوضعیة اجلدیدة ٔما .ممكن  لهيا امس التجری و یطلق 

ٔن الفل  ٔهنا تعتقد  لفلسفة ورفض املیتافزيیقا ، كام  دیدة  لغوي مكهمة  لیل ا ىل الت ینا و قامت  لقة ف ه  ٔطلق ة و يه مذهب  ل يف سفةاملنطق ال تد
رتبط به ٔنظر،تضارب مع العمل ، بل يه  ٔطلس و. 127املعجم الفلسفي،مرجع سابق،ص مجیل صلیبا، ، دمان، ویزنمان، بیرت بوراك رد،ف بیرت 

ة،ص  بة الرشق رمجة جورج كتورة،املك .165الفلسفة،
ة، مصدر سابق، ص 3 رماس یورغن، املعرفة واملصل .85ها
رماس یورغ4 ة، مصدر سابقن، ها .95، صاملعرفة واملصل
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ٔن معیار الصدق وحصة املعرفة اكمن يف التطابق مع الوجود  لوعي عن طریق احلواس و ي هو معطًى  واملوضوع ا

.الواقعي

ٔدوار حموری ٔدیة  رماس الفلسفة بت ة ومركزیة يف معلیة املعرفة عن طریق حترر طاقهتا النقدیة،فمل تعد یلزم ها

ة  اء الشمولیة وإالطالق لخروج عن سیاق )اكنط،هیغل(لفلسفة القدرة ٕاد لفلسفة ميثل دعوًة  ٔي ٕاقصاٍء  ، فٕان 

ٔال عقل لخروج عن سیاق العقالنیة حنو  ة ٕاهنا دعوة  ويف حتدیده املعرفة النقدیة هو دعوة حنو الفوىض والعدم

ٔملیة حمضة وفلسفة  ن تبعًا لطبیعة وشلك لك مهنام، بني فلسفة ت ش ني هبا ت متٍزي بني وظیف ملهمة الفلسفة یقوم 

لیة  اتیة " واقعیة تفا دودها ا ل  ٔمر دا لو ٕاحنرص ا كون ذات معطًى ٕاجيايب ف ٕان الفلسفة احملضة قد ال

ٔن منط التفكري الفلسفي مب...فقط دلیة تدرس الواقع بیدا  ا نقدیة  ميومة بفضل سوسیولوج قدوره إالسمتراریة وا

ٔن یتحقق ٕاال وفق طریقة  ً من هذه التنظريات الميكن  ٔ ٔن  الص تنظريات لعنارص التجریدیة، و بعد ٕاست

عیة...التفكري الفلسفي  دان العلوم إالج ٔخرى من البحث يف م عوة ، ٕان الفلسفة مد1"عن طریق وسائل 

ٔمل والبحث املیتافزيیقي، فالفلسفة يه  ٔن تتحرر من سامء الت ٔوضاع الراهن و عیة وب إالج ٔ ملس لٕالرتباط 

ث  ٔبعاد ح شمل اكفة ا طاق  رب ٕاس لعودة ٕاىل ذات العامل  ج مقوالهتا  ست ش ويه  ملع یتوجب " ٕارتباط 

قد املعطیات اليت –ىل الفلسفة  ٔن ت رماس  ل یضیف ها ج عن العلوم املعارصة نقدًا حتلیلیًا بعد التدا ت

ري عقالنیة  لعلوم وٕاال فٕاهنا ستغدو  ق من الطریق العلمي والعقالين نفسه يف نقدها  ٔن تن لهيا  املفهويم معها و

ة من حمتواها النقدي رماس تغدو معها ذات 2"ومفر ل ها دید لوظیفة الفلسفة، من ق یعید حتور  ، بذا

عيوظ  ج لواقع  هنوض  هتا ا ا ٔقىص  .    یفة مركزیة جتعل من 

رماس، مرجع سابق،ص1 هامير ٕاىل ها كفورت،من هور .92الء طاهر، مدرسة فرا
.92ص ،هسنف رجع امل2
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رماس:لثالثااملبحث .ضد مابعد احلداثةها

رب حواریةستعرض ها لواء احلداثة واملدافعني عهنا ایقميهرماس موقفه من احلداثة،  مع الفالسفة احلاملني 

س  ات املرشوع احلدايث، ولعل كتابه الرئ ٍن من الفالسفة الرافضني  ة، وبني قطب  القول الفلسفي << من 

داثة ه ميكن َموقَعمسةیربز>>ل رماس، وم انٍة وسط بني هذه احلورات اليت یقمها ها رماس مضن  ُة ها

شلك مؤقت،كام ال یعلن رفضه  داثة وٕان  ل ٔییده املطلق  ح ت لمرشوع ٕاال يف جتاهني، فهو ال ی التام 

ته  عقالنیةمستو ة  ٔصاب مرشوع احلداثة، من هنا یؤسس حنراف ي  ب إالحنراف ا س لعقل،  واملتنكرة 

عدد موقفه من احلداثة معلناً  ساين م ٔمهیة احلداثة مكرشوعٍ ٕا ىل  كمتل بعد، فهو یؤكد  قص ومل  ٔهنا مرشوع 

الل  حلداثة من  رماس البالغ  م ها ن یظهر ٕاه ٔ ٔبعاد  ربهحواراتا ة، فهو وتنقالته املتعددة  احلقول الفلسف

رب من حتدید  ٔضفاه ف الل ما  داثة من  ل ٔساسیًا  عتباره مرجعًا  ي یصفه  رب ا س ف رس الفلسفي ملا شید 

ٔوربیة مع ب هنضة ا رماس ٕاىل عرص ا ظور ها ذور احلداثة يف م ىل ماهیهتا، وتعود  دیة تداول لفظ وقراءات 

ٔول مرة مث ا مدیث  لقرن الثامن عرش، مث سع إاله ة  لنقاشات الفلسف ٔن حتولت ٕاىل موضوع  حلداثة عقب 

ذ وحتدد معیارهتا من ذاهتا  ٔ ي " ٕان احلداثة مكرشوع ت ستعري املعایري –فه ٔن  رید  رماس ال تقدر وال  شري ها

ٔن  ٔخرى، ٕاهنا مضطرة  رخيیة ٕاىل  ه من مر ٔساسها تتو ىل  ستعانة من ذاهتا وبدون اسمتد معیارهتااليت 

رجع ٕاال ٕاىل ذاهتا  ة فاحلداثة ال  ه 1"ممك ي یطر ث إالعتبار ا رة من ح ٔشاكًال مغا رب  ى ف ذ  ، فاحلداثة تت

رب يف حماولته  ائیاً هئعطالعقلنة احلداثة، وإ ف .ا بعدًا 

ة والرجعیة خلطاب ما بعد احلداثة و  شاؤم رماس السمة ال الفهالرافضة لها مربزًا رفض ها مع فالسفة ما اخ

ٔول  من  لجیل ا رماس العقم النقدي  قد ها شه وصوًال ٕاىل دریدا، ويف السیاق ذاته ی بعد احلداثة بدایة من نی

رماس  ن یصف ها ٔ ة ، ة والعدم شاؤم دود النقد بفعل النظرة ال ي مل یتعدى  كفورت وا فالسفة مدرسة فرا

كونه مل یتعدى النقد إالیدیولومعل ٍلك من هور ٔدورنو واصفًا نقدهام  ة " هامير و لصیا فاكنت لك حماو

داثة،1 ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .10صمصدر سابقها
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لهيا  زالقنظریة قد حمك  مؤسسال ذ،1"حنو  ة خطاب الرفض یت رماس يف موا ر اخلطاب النقدي عند ها

ایته  ي تطلب  لعمل النقدي ا هناضرب تفعی فانطالقًا من رغبة "..الوعي وٕارساء مقوماته التحرریةاس

رائعیة  ات الوضعانیة ا ه الزن رص ف امل ت ٔكرث نقدیة يف  ٔكرث التصاقا بواقعه و رماس يف جعل النظر الفلسفي  ها

ه ٕاقصاء لك فكٍر نقدي، لمع ویمت ف ٔكرث  ستجیب  شٍلك جيعلها  ادة بناء النظریة النقدیة  رماس ٕا طیات ٔراد ها

.2"اجلدیدة 

ىل  ٔو احلمك  ٔ إالعتقاد  ٔنه من اخلط داثة معتربًا  ل دايث یعلن دمعه  لخطاب املا بعد  يف مقابل موقفه الرافض 

ٔنواري ٔو ) احلدايث( املرشوع ا سویته ٔاللفشل  لیة ما ٕان متت  حج ذو فا ٔنه مرشوع  ني  ة، يف  جنا

ع  ٔسس داف ستدعي تنظریة نقدیة وتصحیح مساره وتقوميه وتت دیدة لها  رب فهمیة  رماس عن احلداثة  یة ها

laتواصلیة théorie de l'agir commination ٔدايت ٕاىل العقل رب إالنتقال والتحول من العقل ا ٔي 

س بن ٔس بغیة ت لغة والتفامه وذا ىل فعل ا د قامئة  ٓلیات وقوا ىل  ين العقالنیة التواصلیة  اء التواصيل، وتن

و ميقراطیة مضن مؤسسات ا ة ا ىل ٕاشا سانیة وتعمل  ة إال راعي الزن عي مدين وسیايس مضن عقالنیة  ٕاج

يل عن احلداثة وٕاقصاهئا  دًال من الت طلبات الواقع، ف ن تتوامئ النظریة النقدیة مع م ٔ لیة تواصلیة،  متع مضن فا وا

ته من الشوائ ىل مسارها وتنق ه، ويف یلوم الوقوف  ٔخفقت ف ٔخطاهئا وتفادي ما  ىل تصحیح  ب وكذا احلرص 

زع غطاء  هنام ومن مث  یة وٕاصالح العالقة ب الفجوة بني العمل والتق ت رماس ٕازا اول ها ذات السیاق 

رابط العمل  هنایة  ا ففي ا ىل هذا –إالیدیولوج ٔو التنكر لقميهتا،  س یعين مطلقًا رفضها  ة ل ٕالیدیولوج یة  التق

ىل مساره والسري وفقه  لعقل العمل  ي  دايث حمددًا إالطار ا قد العقالنیة ٕاكفراٍز  رماس ی ٔن ها ٔساس جند  ا

ًا  دود لالحنرافتوخ ا هذا التقدمعقلٔال ٕاىل  ٔ رز ولعل التقدم العلمي والرفاهیة  ٔ ربط احلداثة ب رماس  ، فها

ٔهنا متثل  من العنارص اليت " سامهتا ويه العقلنة مث یصف احلداثة معتربًا  ع مج اج ال مصطلح یقصد من 

1 Jürgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité-trad Clnristian Bouchindhomme –Raian Rechlitz
–ed. Gallimard- paris- 1988-p153.

یة،سامل ی2 التق ٔ رماس ومس ٔول، - فكر ونقد- فوت، ها .                                                      39،ص1997العدد ا



یةاحلداثة و سؤال:الثالثالفصل لالتق رماسالنقدياخلطابدا رماس:لثالثااملبحثلها ضد مابعد احلداثةها

113

كون  ٔنظمة سیاسیة مركزیة و ة كام تعين وضع  منمية القوى املنت مثني املوارد وتدعميها، و هنا ویقصد هبا  ب تتظافر ف

ت الو  منیة حقوق املشاركة يف احلیاة السالهو ىل  ٔشاكل احلیاة املدنیة العامةیطنیة وتعمل  .1"اسیة ويف 

ٔن مارس یعمتد  رماس  عیة بناءیعتقد ها ٔبعاد ىل ربط املامرسة إالج منو مضن  عیة  ٔن املامرسة إالج ىل  ًا 

عي، مفضمون العمل املاريس  الطبیعة         -1: طبیعته من جوانب ثالث ويهسیغس الزمن التارخيي والتغري إالج

وات ة يف العمل واملرتبطة به-3. الطبیعة املوضوعیة-2.املعاشة اليت حتیاها ا .الطبیعة املقرت

اتیة  ىل رضورة حتدید مضمون ا رماس  ة مضمون احلداثة وحتدید معیارهتا یؤكد ها ادة صیا ٕا وحملاو

فٕان فالعق" ومعیارهتا  لرمغ من ذا ة ٕاىل قسمني و الق ٔ ج جتریدات تقسم اللكیة ا ات ی ىل ا ل املمتركز 

ده  ايت و س، افرتايضالتفكري ا س هو فلسفة الربا ين ذا ي ت ماكنه حتدید ذاته بوصفه قوة مصاحلة وا ٕ ، ٕان 

الل هذا فٕان املضمو اقومن  ه اس داثة ال ميك ل ٔدوات ن املعیاري  ٔو املفهومةا ٔزمة  شخیص ا سمح ب اليت 

ٔفراد وكذا 2"جتاوزها  متع، وا شمتل ا ي  ش ا رتباطها مع العامل املع رماس  عیة لها دد النظریة إالج ، وتت

ا دد وفقًا  داثة یت ل فٕان املضمون املعیاري  ا ة وفقًا  متع، العتبارنٔبعاده الثقاف ٔو ٕارادتني تتحراكن يف ا

متع هو ما ميزي  ل ا ن إالرادتني دا وهام ٕارادة التحرر والزنوع حنو السعادة وٕارادة السلطة وإالنتاج، وتقابل هذ

ىل رضورة التفامه  رماس یؤكد  ٔن واالتفاقاحلداثة، ومن هنا فٕان ها غي  وات مكعایري ی والتواصل امجلعي بني ا

.        ةسود احلداث

دیدة، وهذا  رخيیة وحضاریة  ي متثل مر لزمن، فه ايت ووعهيا  وعهيا ا كوهنا متت متزي  ٕان احلداثة 

ة املعارصة  لتیارات الفلسف الل تقده  ه عن احلداثة من  رماس دفا الوعي هو مصدر معیارهتا وقميها، ویؤسس ها

الوعي االٕ  ٔ وطة عند ، واليت مل تلتفت ٕاىل مس ٔمهیهتا م ه اكن دور احلداثة و ساين الفردي وامجلاعي، وم

ًا حنو  هنایة احلداثة تؤسس وجودها بوصفها مرشو عي وحترره، ففي ا فاع عن الوعي إالج رماس  لها ، ك

1 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité, optic, p03.
ت وتطبیقات،2 ة مؤلفني، التواصل نظر فكر ونقد ( مجمو ٔوىل، بريوت )سلس رش، الطبعة ا ٔحباث وال ري،الشبكة العربیة ل ابد اجلا ، ٕارشاف محمد 

. 86ص 2010
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لهذا  لص من ك رب الت متركزالن یمت ٕاال  تتا قدرهتالها هتا واحلداثة متت ٔصا يل اليت  ا دید ا ىل الت ا 

هتا .       لبن

ة  : ما بعد احلداثة مرشوع حنو العدم

دايث ل ٔصابت مرشوع متزي اخلطاب املا بعد  ى حمطات الفشل اليت  سهتدف الوقف  ًا  ك ً تفك كونه خطا

سانیة ٔبعاد إال ت  ٔقصته، وغی سان و ٔبعاد، مهشت إال عددة ا ٔزمات م لق  ي  سانیة، احلداثة،وا ة ٕا ز القًة   ،

ٔبعادها، فقد جسدت  اقشة مصادرها و ٔزمة وم ٔسباب ودوافع ا رز خطاب ما بعد احلداثة لینقش وحيلل  فقد 

مركزیة يف الفلسفة املع ٔ سانیة مس ة إال ي جنم ع ارصة، فقد أزمة الزن لفشل ا َم مرشوع احلداثة  نه تصدع ُهتِ

ىنوٕاهنیار مضن القمي اليت ا ٔسس لها ذات املرشوع، كقمي الوعي والعقل وإالرادة وحتت شعار العقل ن لهيا و

ٔزمة اوالتقدم والسعي حنو  دِة ا زید من  ويهنقالب هذه املفاهمي الشعاریة ٕاىل ممارسة ضدیة،التحرر، وما 

الل ٔسباب وعوامل ا سانیة من  ة إال لزن عتبار  ادة  سا" جمتعت بغیة ٕا ٕال م  ٔولویة إاله ىل  ید  ٔ ن والت

املبادئ  ىل ت  ً ذر ً حبیث یمت إالنقالب  ً جتاوز سانیة،ٕاعترب خطاب ما بعد احلداثة خطا الوعي وإالرادة إال

العجز والقصور ا .واملفاهمي املعربة عن 

ي یعلن جعز احل شه ا شلك هذا اخلطاب ٕاىل نی ت  ٔصول وبد ري من املفكرن  ام رجع الك داثة وهر

سلق اجلبال والقمم قاِدمًا من " وشیخوخهتا، سان مریدًا وتواقًا حنو  ه إال لیًا، یلوح ف ًا مستق شه یقرتح مرشو ی ف

ي حيدد  ٔخرن فهو ا ىل ا ىل نفسه و رتقي دون شفقٍة  ٔن  ٔن حيقق ذاته و ه  ة الوعرة، وواج ن الفسی ٔما ا

ٔي  القه، وال یؤمن ب ٔ دث 1"مصدٍر سوى ٕارادته، ٕارادة القوة معتقداته و ٔ لیل النفيس الفرویدي  ٔن الت ، كام 

لوعي وإالرادة احلرة، بقدر  سان املوصوف  إال سان ذا رة ، فمل یعد إال سه ملفاهمي مغا ٔس ذریة بت بدوره ثورًة 

دوان  سیة و ً خيترص رغباٍت  ً شعور ي حيوي خزا ن ا الاك سان ذا كون إال شاط النفيس ما  یة حترك ال

 ً و عتباره اكئنًا ح ٔساس العقل وٕامنا  ىل  ینونته  ٔسس  سان مبنظور فروید ال تت ه، ٕان إال وحتدد الوعي وتو

ٔوىل 1 رش، بريوت لبنان ، الطبعة ا ة وال لطبا سان يف اخلطاب الفلسفي املعارص، دار الطلیعة  اوي، موت إال .  08،ص 1992عبد الرزاق ا
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طلباته الغرزیة، فإال ٔكرث من اتدفعه وحتركه رغباته وم ٔوىل  ٔكرث من سان مرتبط ا الشعور  لوعي و رتباطه 

ٔكرث من ال عقل  ىل مستوى إالبداع " عقل الشعور  و ر الطابع الواعي حىت  ٔننا نبالغ يف تقد ىل  ویؤكد فروید 

ة من غیاهب  لیة مو ٔن الفا لیل النفيس، یدرك  الم، ومارس الت ٔ حتلیل ا ع الفكري والفين، فلك ما حتم

لواالهو رتاف  سان إال ي یعين وجود رصاع عقيل یربر رفض إال ت وا لك ه فٕان مما ميكن 1"قع املرتبط  ، وم

داثیة  الیط وظیفهتا التضلیل وتربر ) العقل الوعي إالرادة احلرة التقدم( ٕاعتباره مفاهمي  ٔ ٔوهامًا و وهنا  التعدو عن 

ملنظور احلدايث هو الوعي  ه الوعي  ٔزمة،فٕان مو ًا لبناء احلضارة " وضع ا ٔمنوذ فٕان فروید یعلن فكرة التصعید 

ت وتیاره املتدفق ملا ىل املستوى ا ة الك ٔنه لوال نظام .2"اكنت هناك حضارةلعلمي، الفين، والفلسفي، فهو یعتقد 

ٔساس سريه حنو  ىل  ي فرسته احلداثة  قد فالسفة ما بعد احلداثة نظریة التارخي يف شلك سريورة تقدم وا ی

كون التارخي ذو م  ٔن  سانیة، رافضني  ة إال الء الزن ىل فلسفة احلداثة التقدم وٕا رماس  ح ها سار حمتي، وینف

ة جتاه  ىل مزامع هذا التیار ورفض تصوراهتم العدم ه حنو الرد  عددة ساق ح حوارات م الل ف حملًال خطاهبا من 

رماس تیار ما بعد احلداثة بقو ٔعترب بدءًا ما" احلداثة اليت مل تُنجز بعد مكرشوعٍ مكمتل البناء، ویصف ها - ٕاين 

ست - دبع ٔنیة، ول اة  ة اجلدل حول ٕاماكنیات ح ة روح العرص ویف س مثة تغیري يف ب ة واهیة فل ٔطرو احلداثة 

لطبط طوىب حمددة تبلورت يف  ویة يه اليت ترتاجع عن وعي التارخي ، ما شارف هنایته هو  الطاقات الطو

فاعیة3"املايض حول طاقة جممتع العمل ه ا ٔطروح رماس  س ، ویربز ها القول"عن احلداثة مضن كتابه الرئ

داثة ل كمتل بعد"و"الفلسفي  ٔصدره "كتاب مرشوع مل  ي  اب ا ىل الك رد فعٍل  رماس  ٔصدره ها وهو كتاب 

رد  سوا لیو دايث" فرو رماس 1971والصادر سنة "الوضع مابعد  رد نقدًا لفلسفة ومرشوع ها ن یضمنه لیو ٔ  ،

.النقدي

ىل معارضة رماس املبدتت املركزات ها رٔیه مواقف معادیة لت ن اختذوا  ئیة لفالسفة ما بعد احلداثة وا

اج والنقد  ٔن إالح ة فوضویة، ذا ز ٔفاكر العقل والتقدم واحلریة، فهم ال ميثلون سوى  ىل  احلداثیة القامئة 

ٔوىل، دار الفكر العريب، بريوت1 سان واحلضارة، الطبعة ا دلیة العالقة بني إال سان،  صل عباس ، الفلسفة و إال .  264ص -لبنان-ف
. 121ع صفدي، نقد العقل الغريب، مرجع سابق، صمطا2
ٔبو السعد، قراءة يف كتاب احلداثة والتواصل  3 عطیات 
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ر، وهؤالء جيسد نقدمه املعىن الثاين، ويف ظل ٕانتقاده لمرشوع یعرب عن معىن والنفي والرفض یعرب عن معىن مغا

رماس عند املرجعیات املؤسسة لهذا اخلطاب وا شوي ولهذا التیار یقف ها يف إالجتاه النی جتاه الهایدغريملمتث

ٔثريها  شه مريزًا ت ى نی ة  شاؤم ة ال قدًا الزن داثة  ل لیل مضن كتابه القول الفلسفي  لت ن یتعرض هلام  وا

اصًة فالسفة املدرسة  ٔدورنو ماریوز ( ىل الفالسفة من بعدها و هامير  ٔسس اخلطاب الفلسفي ملا ) هور فقد ت

رب ٕاجتاهني  ٔول الباحث" بعد احلداثة  سعى ٕاىل الكشف عن اإالجتاه ا ي  ب ا حنراف ٕارادة القوة، ثورة املر

دمًا طرائق  ات مست ىل ا كون العقل املمتركز  ٔنرتوبولوجقوى الرد و مل النفس والتارخي جيد يف اا طاي و

و لفاء  اصة ویعید : جتاه الثاينوالاكن وفوو  ي یطالب مبعرفٍة  لمیتافزيیقا املمترس ا كون قد  رمس 

ٔصولها السابقة لسقراط فٕانه جيد يف ه ات بدءاً من  .1"یدغر ودریدا ورثة افلسفة ا

رماس واحملافظني اجلدد :ها

رماس عن ين مرافعات ها الل حمورات واتن رزها مرشوع احلداثة من  ٔ داثیة ولعل لنصوص املا بعد  نتقاد 

ي مجعه مع  احلوار ا ردان ذا سوا لیو ٔن خطاب ،فرو ىل إالرث احلدايث معتربًا  ري  ٔ ن ینقلب هذا ا ٔ

رماس يف  رد لها ده، ویعد نقد لیو ىل بو ٔ ٔن  وبلغ هنایته بعد  لن فش ٔ ورُد " وضع ما بعد احلداثة " احلداثة قد 

لیه يف  رماس  ل واحلوار ا" القول الفلسفي ملا بعد احلداثة " ها ٔملانیا نوع من التفا لفلسفي بني فكرن يف لك من 

ٔخصب احلورات الفكریة يف القرن العرشن"...وفرسا  ٔمه و فقد هامج فالسفة ما بعد احلداثة ...كام یعد حوارًا من 

داثة،1 ل رماس یورغن،القول الفلسفي  . 195ص مصدر سابق،ها
ر سوا لیو بفرسا مبدینة فرساي درس الفلسفة والتحق ):Jean Francois Lyotard )1924-1998:جون فرا ٔیضـًا، و لرسبون واليت درس هبا 

ٔستاذیة سنة  ل شهادة ا نة 1950وقد  ر مـا بـني سـ جلزا لتدرس  ـرز كتبـه . 1954-1950، وانتقل  ٔ ـا" ومـن  نولوج نوم ٔنظـر الفلسـفة ".الف لمزیـد 
شفري املزدوج،( الغربیة املعارصة،  ة العقل الغريب من مركزیة احلداثة ٕاىل ال ة من امل) صنا ـيل حـرب، مجمو ـيل عبـود احملمـداوي، تقـدمي  ؤلفني، ٕارشاف 

ٔوىل، ص ر، الطبعة ا الف اجلزا شورات إالخ .1146-1145اجلزء الثاين،م
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سان ومفهوم  ًا، ونظروا ٕاىل فكرة إال تافزيیق اتیالعقل واعتربوه تصورًا م ٔهنا ال متثل 1Subjectivityةا ىل 

ة ٕاال  ىل العقل حتت مسمى ، Egosismٔنویةز رماس  ٔخر دافع ها ىل اجلانب ا ات، و ىل ا وحفاظًا 

ىل الرمغ من  ىل إالسمترار  زال قادرًا  كمتل وال  ًا مل  عتبارها مرشو العقالنیة التواصلیة وعن احلداثة الغربیة 

.2"سلبیاته

مناء فكرة الكونیة  ٕ عن ٕان املرشوع احلدايث القايض  ق البعد العاملي حتول ٕاىل مفهوٍم وتصوٍر حمطم ودل وحتق

ات اليت شهدها القرن العرشن  داث والرصا ٔ ا ت ٔوىل والثانیة ( ذا مفقوالت )ٕاندالع احلربني العاملیتني ا

ویة واملتاف ً من الطو رد جتسد ش ريها يف تصور لیو تقدًا احلداثة حول التحرر وٕارساء معامل التقدم و زيیقا، م

ال  ت التحرر وهو بذا ماك ٕ ه عن احلداثة فهو یقدم روایة كربى، يف ظل ٕاعتقاده  ي یصف دفا رماس ا ها

اتیة  ة والسیطرة وٕاقصاء ا لطبق كرس  رخي  ت ُلك من مارس وفروید، فالتارخي احلدايث مبجم خيرج عن تعم

ت التارخي ذا ات، ٕاذ لقد حمك ل " وقد صاغت نظر ٔهنا ٕایدیولوج ت العامة يف التارخي ب ىل لك النظر رد  یو

قة واقعیة .3"يه زائفة ال تقابلها حق

رماس عن احلداثة ً من فلسفات التارخي واليت یصنفها الميثل دفاع ها ًا رسد ٔخر مرشو ، ٕامنا ميثل هو ا

رخيیة حاكئیة و رد، ٕاىل  ي تقمي حاكئیة فردانیة، ومن هنا اكنلیو ت فه ني من النظر النو رماس وریثًا ل ها

متع  ً بني تطور الفرد إالدرايك واملعريف وتطور ا شلك " تواز ٔن مسعاه ال  رماس  رى ها رد  ىل لیو ويف رده 

سهتدف انظریة يف فلسفة التارخي بقدر ما یعترب نظریة يف الت عي  اه مسار العقالنیة طور إالج ستك

ر 4"الغربیة رماس تنكر لیو داثة مكرشوع قد حقق ارفض ها ل ىل العقالنیة د املفرط  ًا تعمتد  نتصارًا معرف

ٔشاكل الهمينة،  وات خيلو من اكفة  س فعٍل تواصيل یضمن تواصًال بني ا ٔس رية تفرتض ت ٔ التواصلیة، هذه ا

اتیة ة ا اص یطلق هذا تمعومًا يه:le subjectiaism:الزن ٍه  ىل املوضوعي وبو ايت  ات وتقدمي ا ٕاىل ا ريم ٕاىل رد لك ش ة اليت  الزن
ىل رد لك وجود ٕاىل ا لفظ يف املیتافزیقا  لفظ هذا ا ده،ا لفكر و ة، ، ٔنظرات وتقدمي وإالعتداد  ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم املصطل الل ا

رش، توس، دون طبعة،  ل .205ص . 2004دار اجلنوب 
ة ، العدد 2 ٔوراق فلسف رماس،  رد وها صور، ما بعد احلداثة بني لیو .  31، ص52001-4ٔرشف حسن م
.31املرجع نفسه، ص3
.32املرجع نفسه، ص4



یةاحلداثة و سؤال:الثالثالفصل لالتق رماسالنقدياخلطابدا رماس:لثالثااملبحثلها ضد مابعد احلداثةها

118

ما ینك رد معلنًا اوذا اره لیو ام فعٍل تواصيل بني ا ق ا ٔخر ست رد " ت وا ٔصًال هو التنازع ا د  مفا یو

سمیه  ٔو ما  ل إالبداع  ٔن إالجامع يف رٔییه یق بع إالبداع  رى فهيا م الف اليت  ىل فكرة إالخ واقعیًا، مؤكدًا 

ىل ٕالره ونه یقوم  داد الفكرياب العقالين يف  .1"س

الف من  ٔكرث فكرته عن رضورة إالخ رد  العمل یعزز لیو اكره لوجود ٕاجامع يف قضا ث ٕا ٔن هذه " ح لكون 

ٔسس العلمیة ىل مستوى ا ٔزمات  ت  تعرضت لهزات سب رد 2"القضا ٔن تصور لیو رماس یعترب  ٔن ها ري   ،

ًا حنو  ًا صار زو شرتك فهيا ا ،trationalitéعقالنیةهذا ميثل  ويه تؤدي ٕاىل التحجر الفكري ويه مسة 

ني ال جيب  ري من الفالسفة الفرسني يف  يل عن ٕاجيابیات العقلنة و الك ٔنوار الت سهتانة مبجهودات عرص ا

ه الثورة الفرسیة لفكر 3" وما حقق ه  رماس من موقفه جتاه الفلسفة  والفكر الفريس واصفًا ٕا شدد ها ،

رد عقال طق لیو ها،وس ٕالماكن تدار ت  ىل ٕارث احلداثة وٕان ختللته ها غي احملافظة  ين، ففي هنایة املطلق ی

ٔن وضع املعرفة یتغري ب"مصطلح  ٔكرث تطوراً مؤكداً  متعات ا داثة لغرض دراسة وضع املعرفة يف ا مابعد 

ٔن وضع املعرفة ٔكرث تطوراً مؤكداً  متعات ا ل ا ة تد متعات ما یعرف بعرص ما بعد الصنا ل ا تد یتغري ب

لعرص ما بعداوالثق .4"فات ما یعرف 

ٔخرطايیعمد  اللهو ا ةمن  ٔنرتوبولوج س  ٔس شویه حنو ت اللها عودته ٕاىل الن قد من  ة ی فلسف

سانیة ویضع  ات إال ة وعنف جتاه ا ش ة من  القاته إالنتاج ه  زته البريوقراطیة وما سب ٔ املرشوع الرٔساميل و

یرصح  ته ح ٔولو طاي مضن  رماس حتلیل فلسفة  ٔخرة " ها ٔسعى ٕاىل النظر مضن فلسفة هایدغر املت س

ص... خيص إالق ٔخرى ف ة  طايومن  ى  طاي5"اد العام  اتیة  ، حتاول فلسفة  جتاوز ا

Subjectivisme س ٔس اوز الت داثة وجب الهروب مهنا وجسد هذا الهروب والت ل ة اليت اكنت نتاج  الزن ت

ا الرشق، املغرب، :واصلدود الت–فرانك مانوید 1 رمجة عز العرب حكمي بناين، ٕافریق رد، رماس ولیو .    27،ص 2008إالجامع والتواصل بني ها
.24،ص هسنف رجع امل2
. 21، ص ،صهسنف رجع امل3
رد،4 سوا لیو ات ان فرا ٔمحد حسان، القاهرة، دار الرشق رمجة  املعرفة،  ا .  40، ص1994الوضع ما بعد احلدايث تقرر عن 

5 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité, op cit, p126.
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ٔن هذا إالنتقدات جممتعة عند ه ري  شویة ال املا بعد احلداثة،  لنی طاي واليت تعرب عن والٍء شدیٍد  د یدغر و س

قة .ٕاىل جحج دق

ة احلداثة ك :اك دریدا وتفك

ٔلیة  ىل  ت النقدیة ملرشوع احلداثة الغربیة، حبیث یعمد  رز اخلطا ٔ یصطف مرشوع دریدا النقدي بوصفه 

ة ك ٔزمة، حبیث تبحث فلسفة دریدا التفك ك لتقویض عنارص ا لعقالنیةالتفك ق فهٍم  لوم " ٕاىل حتق ٔنتجهتا  اليت 

ر  ٔ رة شدیدة الت ٔ الفلسفات املت ملادیة املارسیة لهیغلیةالعرص وطورهتا فلسفات القرن العرشن ت و

ي یبحث بوسائل  یلعب هنا دریدا دور املفكر ا ث س وعي الفرویدیة، ح شویة وبفلسفة  لفلسفة النی و

دیدة عن ا ة  ه فالسفة القرن العرشنفلسف ي سار ف يف نفس الطریق ا سري بذا مركزي ف ، 1"ملعىن 

قة املطلقة وٕاىل رضورة حترر املعىن،  يق فالسفة ما بعد احلداثة ٕاىل نقد فكرة احلق ٔن  ٔنه ش رماس ش سعى ها

الف والغريیة، رافضًا دریدا الفلسفات  ىل فكرة إالخ ى دریدا  ٔسس التفكري  حول مفهوم املركز، املمتحورةویت

ٔقصت واليت تؤسس ال لفكر الغريب واليت  ٔسس واملفاهمي الكربى املؤسسة  نبغي البحث مضن ا ا، ف یدیولوج

لیهتا وٕابداعها، وهنا یلتفت دریدا ٕاىل ثنائیة  ت فا ٔن تث لفلسفة  دود الوعي، ومن دون النقد والهدم ال ميكن 

ابة  ٔهنا مي " ...القول الصويت والك مكن يف  ریدا  ة جلاك د ك لفلسفة التفك ة إالجيابیة الثوریة  ٔن الو نا القول  ك

ىل  ٔمهیة الغرب، بل  ىل  سانیة ال تقوم  دیدة لٕال ونیة  ة  ادة صیا ل يف ٕا ٔرضیة صلبة لتتد لغريیة  تعطي 

.2"مفهوم الضیافة

قة املطلقة وفكرة امل ة ٕاىل نبذ فكرة احلق ك ربط تبحث التفك الئق  رب ٕارساء  تلف واملتعدد  تؤسس ا ركز ب

ه  ي یو رماس ودریدا ٕانطالقًا من مضمون اخلطاب ا ال الفكري بني ها ٔ الس ش ٔخر، وی ات وا بني ا

رماس رداً  ٔو ما ها حملافظني الشبىل تیار ما بعد احلداثة،  قولساممه  ٔخص الفرسني مهنم ف مسحوين ا"اب و

ٔفر  حملافظني اجلدد ٔن  داثة اخلاصة  ل ة املضادة  صار بني الزن خ ميتد هذا إالجتاه يف فرسا من جورج ...ق 

ة، العدد 1 ٔوراق فلسف الف،  حي الرتيك، نقد فلسفة املركز عند فوو وفالسفة إالخ .   94، القاهرة، ص2010- 2009، 26ف
.96املرجع نفسه، ص2
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رس هامبرماس فصلني من كتابه 1"بطاي ٕاىل دریدا مرورًا بفوو داثة"، وقد  ل لنقد فلسفة "القول الفلسفي 

ٔن رماس  ث ٕاعترب ها هنام، ح ه دریدا، رمغ وجود نقاط نقاط تقارب ب رزتني يف فلسف ٔدرج حلظتني  دریدا قد 

من فلسفة  جتسدت الثانیة يف ٕانتقا ٔداة لنقد املیتافزيیقا، ب سانیات احلدیثة وجعلها  ل ٔوىل يف تطویع ا متثلت ا

لغة  ابة(الوعي ٕاىل فلسفة ا ابة Grammatologie)مل الك لغة وماهیهتا وفق منوذج الك ىل فهٍم  وهو مهنج قامئ 

ة، سواء  ة املعریف ٔب ك اكفة ا وب واملوثوق، ومن هذا املنطلق یدعو دریدا تفك ىل حساب املك س املنطوق  ول

ة املتعددة، ويف حتدیده مل  ات املعرف ريها من الب ٔو  ٔو مؤسسة معینة  ٔو قصیدة شعریة  ٔمر بنٍص  فهوم تعلق ا

ك یقول دریدا  ٔو الهدم، بل حتلیل البىن املرتسبة اليت " التفك د إالحنالل  ي یف ملعىن ا ك  ٔن النفهم التفك جيب 

لها  ة كفكر دا ٔو اخلطابیة الفلسف شٍلك رصٍحي حنو ٕالغاء الثنائیات اليت 2"شلك العنرص اخلطايب  دعو دریدا  ، ف

ه اخلطاب الفلسفي الغريب واخل الف والتعدد طبعت تو ي حيمكه إالخ لمعىن وا د  منوذج الوا روج من سیاق ا

رماس  رب نقد املیتافزيیقا كام ٕاعتقد ها تغاها  ة حتقق م ك ٔن املقاربة التفك ٔن دریدا " ري  یقول –فالربمغ من 

رماس ٔن-ها رث نقاط ضعف املیتافزيیقا، ذا ٔنه  داثة ، ٕاال  ل شارك مضن اخلطاب الفلسفي  ه مل ینجح يف ی

ٔصل ٔن حيقق هدف هیدغر املمتثل يف " ، ویضیف قو3"التحرر من القصد املتعلق بفلسفة ا ریدا  ال ميكن 

ٔن الفرق بني الفلسفة  ان،  ٔسايس ٕاال ٕاذا مت ت شٍلك  ل بواسطة مقاربة بالغیة  ا ٔشاكل املیتافزيیقا من ا ري  تف

ٔدب سوف یتالىش .4"وا

ة د ك لمفـاهمي املركزیـة تعمد تفك رب حفٍص وهدٍم شامل  ٍ ملورث الفكر الغريب  ٔ امئ نقٍد ومس ریدا ٕاىل ٕارساء د

الف املغیـب وهـو بصـدد الكشـف عـن بـواطن  شلك حولها العقل الغريب، ویلتفت دریـدا ٕاىل سـؤال إالخـ اليت 

ة ٕاشاكلیة  ته ٕاىل زعز ك ن تعمد تفك ٔ ٔزمة احلداثیة،  ابة"ا ن" الصوت والك ـىل ٔ اكنت مركزیـة الصـوت مقدمـة 

ریـدي  ودها فالعقل يف التصـور ا ًا نقدًا حيارص مركزیة العقل ویتحرر من ق ة بوصفها مهن ك ابة، وتنقلب التفك الك

ٔحب1 ون النبواين، املركز الغريب ل رمجة وتقدمي،  اك دریدا،  رماس و وفاين بورادوري، الفلسفة يف زمن إالرهاب، حورات مع یورغن ها اث ج
ٔوىل،  .     13، ص2013ودراسة السیاسات، الطبعةا

رش-دریدا-فوواك دریدا، مضن حورات ونصوص2 الد، دار احلوار ل رمجة محمد م شو،  ، بال ٔوىل، سور .  143، ص2006والتوزیع، الطبعة ا
3 Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité, op cit,p 202.
4 Ipid, p 223.
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الك  ـاءه امـ ـة العقـل يف ٕاد ـث اطالق رزهـا فكـرة املیتافزيیقـا وكـذا مـن ح ٔ لق متركزات كثـرية  هو املسؤل عن 

قة، وبذا فٕان الس  لوغوساحلق ثاث ا ٔساسه يف اج مكن  ى دریدا  ٔزمة  د املطروح ملغادرة ا .ل الوح

ٔن دریـدا ینقـد  ـث  ٔنـه یفـرتق معـه مـن ح رماس وٕان اكن قد ٕاتفق مع دریدا يف مطلـب نقـد العقـل ٕاال  ٔن ها ري 

ٔدايت ٔن ینقد العقل ا ٔحرى به  ٔن ا ني  ىل ذاته،يف  ٔنالعقل املمتركز  ري  رماس،  ىل دریـدا حمدودیـة رینكها

وهنا متثل بعـدًا  ظور  لغة من م ٔنه ال یلتفت ٕاىل ا ني  ىل البعد الشعري وامجلايل فهيا، يف  رصًا  لغة مق دامه  ٕاست

ٔن لغـة  دید امجلـايل والشـعري، ذا ىل الت رص  ٔن تق لغة  لغة املتعددة، ٕاذ الميكن  ه ا ٔو تواصلیًا خمزتًال بذا

س ون ل ٔدب والف لغـة التواصـلیة، والـيت ا ى ا لیـة  نفـس الفا ي ال متـ ـا، فهـ ثا مبقدورها اقد املیتافزيیقا واج

لیة ة وفا ىل طاقة نقدیة ذات جنا .تنضوي 

الف شال فوو السلطة وإالخ :  م

ٔقطاهبا، ويف هذا السیاق یعترب  ٔدرج  ٔن  دايث بعد  لخطاب املا بعد  رماس خطابه النقدي  ٔنف ها ست

ه حنو  رب نقد مركزیة العقل والتو ت ما بعد احلداثة  رز خطا ٔ ٔن فوو جيسد  رماس  ن Arcyolgieاحلفر ها ٔ

ٔنوار؟ داعیًا ٕاىل رضورة الك  ٔشاكل الوصایة واهلمینة والتحرر یعید فوو طرح السؤال الاكنطي ما ا شف عن اكفة 

متفصالت اخلطابیة، " مهنا راز ا مته املهنجیة يه ٕا لیل بل  لت ٔو  لوصف  في  ك مهنج ال  ٔریولو فاملهنج ا

ذ صفة العلمیة ٔن یت رفض  ٔنه مهنج  ٔویل كام  ٔو الت اته احلمك  س من صالح سهتدف الكشف عن ت1"كام ل  ،

يف فرتة ما وحيمكها نظام حمدد العالئق ا ميولو س رابط ٕا ساق تعرب عن  ٔ ة فهذه ا ساق املعریف ٔ ة وراء ا لاكم

لیه فوو ميي وهو ميثل یصطلح  س ٔطر اليت تتحرك فهيا املعارف يف " ٕال ي حيدد ا رشط إالماكن املعريف ا

ا1 ٔریولوج ٔزق ا اش، فوو وم ة، العدد نورة بوح ٔوراق فلسف ٔفق املعیاریة،  . 123، القاهرة، ص 2010-2009، 26، يف 
شال ٔستاذ يف الكولیج دو فراس):Foucault Michel )1926-1984: فوو م رس، معل  ه وتويف يف  يف بوات لسوف فريس و ، واكن مهه ف

ابة ٕالهنا مل تتعر  ستدعي رضورة الك ة جوهریة  سانیة وفلسف ابة عن ٕاشاكلیة ٕا ذري يف إال كون للك مؤلف من مؤلفاته موقع  ٔن  لكشف الفلسفي  ض 
رز مؤلفاته ٔ ل، و سیيك : " من ق ٔشیاء. " 1961"رخي اجلنون يف العرص ال ا املعرفة . " 1966" اللكامت وا ٔنظر مكیل احلاج، . 1969"ٔریولوج

بة لبنان الطبعة الثانیة،لبنان، عي، عريب اجنلزيي، مك ج ة املسرية يف الفكر الفلسفي و . 428، ص 2002املوسو
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دد حتته لك املعارف وهو ا دان من لك عرص من العصور، وهو ٕاماكن تتو م يف م ىل ال ي یقدم القدرة 

شف املغالطات والزیف 1"هذه املعارف اط املايض املعريف والفلسفي بغیة  ا فوو ٕاىل ٕاست ٔریولوج ، تدعو 

سیة يف  رئ ة، وتربز السلطة مكقو ت الفلسف سلط القابع وراء اخلطا شف ال ا احلارض و ات اليت یطر وإالد

ٔریولو لیل ا قة هو الت حلق ٔن ما ندعوه حنن  قة، فقد الحظ فوو  لكشف عن معىن احلق س  ٔس مضن الت

لواقع  سمى  ٔن ما  لهمينة والسیطرة  لرصاع، ومن مثة  سم  القات خمتلفة ت نتاج لرصاع القوى ودخول قوة يف 

ه ب ًال من اخلارج ليك یؤر ف ظر فا ي ی ن والهادئ ا ال السا ا س ذا ات اليت ال ل لرصا ل الواقع یعج 

هت  ى فوو تلتفت صوبت ىل املهمش وي، ٕان الفلسفة  لنقاش والبحث ومركزًا  ه مركزًا  ًال م ا ه  مفكر ف

حلارض  رب ربطها  دد يف التارخي ٕاال  قة ال تت لتايل ٕان احلق حلداثة والتنوع و سم  ٔن احلارض ی معطیات احلارض 

د يف عقول الفالسفة وال " وذاك ما یقره فوو  ي ال تو لتايل فه ت قطعة من التارخي  و قة بن ىل فاحلق يف قدرهتم 

.2" إالبداع واخللق 

شخیصاٍت  ن یطرح مرشوع فوو النقدي ٕاجراء  ٔ داثة،  ل شال فوو فكرة القمع والسلطة املركزیة  رفض م

دم قدرته  مكن رمبا يف  ٔن ٕاخفاق فوو النقدي  ري  لكشِف عن نقائض وسلبیات احلداثة الغربیة،  موسعة وشام

ٓالن توران فٕان فوو ىل طرح البدائل واحللو  شري  ،فكام  ة "ل عن ذا رخي اجلنون ٕاىل املراق ذ  ة م قد بني بربا

املها  احلداثة اليت  ي متث موع ا سان، لكهنا فصلها فصًال خطريًا عن حتول ا ىل إال والعقاب تطور السلطة 

ري شك من  و يس هو سلطة ا ٔن ٕاخفاق ... الرئ هو  قى من مع لبدائل واحللول وما س ه  دم طر فوو يف 

.عن ذا

ٔمالت، وٕامنا ینطلق مما یقع فعًال ومما ميارسه فعل الواقع،  ي ال تؤسس بواسطة الت ى فوو فه قة  ٔما احلق

یدعو فوو حنو ا شلك ٍ خمتلف، و ه  لاميض وتفكري ف كون مهها " فاحلارض ٕامنا هو ٕاستعادة  ت  شاء حفر ٕا

ٔخرون، مركز إالمناء القويم،1 رمجة مطاع صفدي، و ٔشیاء،  شال، اللكامت وا .   58، ص 1990فوو م
رمجة محم2 شال، نظام اخلطاب،  ٔوىل،فوو م رش، الطبعة ا ة وال لطبا ال، دار التنور  .   77، ص1997د س
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ب عن ریة التنق ٔ ب و ال 1"النصب ا ٔلیات احلفر والتنق ة تعمتد  نالوج كون املامرسة التارخيیة ممارسة ج ث  ، ح

قي املسترت،  شف عن املعىن احلق عتبارها  ٕ لسوف  مة الف ٔسس  ٔو الوصف، وتت ٔنه يف " كف عن البحث  كام 

ٔن ی لسوف  لف غي  ٔساسیة اليت ی ر فوو فٕان من بني املهام ا شخیص احلارض، وهو تقد ضطلع هبا الیوم، يه 

ىل القرن العرشن، يه تضخم السلطة ٔن السمة الغالبة  ضاه  قة فٕان 2"شخیص یدرك مبق عن احلق ، ومضن سؤا

ٔسس  ه یت ا كنتاج لرصاع القوى خمتلفة واليت یعج هبا الواقع حبیث تعمد لك قوة ٕاىل الهمينة والسیطرة وم فوو یدر

ساين مفهوم السلطة، ان إال ٔزمة اليت متس الك ا ا ن ینقد فوو مفهوم السلطة من املنظور احلدايث بوصف  ٔ

ل هذه  ٔن ق ي ميثل عتبة احلداثة، ذا طلقًا من القرن الثامن عرش ا م ٔزمة ت بفعل احلداثة واصفًا وضع ا

صباً قد ساد العامل النظام، كام اكن االفرتة حنو البحث يف رشوط ٕاماكن املعرفة وفكرة شتغال الفكر املعريف م

ال  سان حمكوم سلس ٔحضى إال ن  ٔ ات عند القرن الثامن عرش،  ٔسس خطاب ا ٔن یت ل  ق العامل، وذا

ه دم التومه بوجود واقع ال سلطة ف ىل الفرد  ن  ٔ ناهیة عن السلطة احملیطة به، وشٍلك دامئ ومسمتر ،  .م

رس الاك ادة طرح نفس السؤال حننطي ستحرض فوو ا ن یعود فوو حنو ٕال ٔ ٔنوار،  ة ا س مفهوم ٔس و ت

داد "ما التنور " الاكنطي  احلارض بوصفه خمتلفًا عن املايض وبوصفه ٕا ٔ ٕاذ یطرح النص يف اعتبار فوو مس

ة وجتدید املوقف الفلسفي ادة صیا متثل يف ٕا لتنور  ربطنا  ه فٕان العالقة اليت  دیدة، وم س لفلسفٍة  ٔس جتاه وت

الل لحظة الاكنطیة متثل حلظة الولوج ، ٕاىل احلداثة، من  ٕاىل الزمن احلارض، ٕان لتفاتذات املرشوع، فا

مبثابة العودة والتدارك من  رماس واصفًا ذا ل ها نقدیة من ق ٔ ل فوو یطرح مس لنص الاكنطي من ق إالشادة 

داثة ٕاىل موقف تصاحلي ل ري موقفه من " طرف فوو ملوقفه الرافض واملناهض  مه  ٔ ٔواخر  ٔن فوو يف  فالعجیب 

اد ٕاىل  ث  ه الشهري لنص احلداثة ح الل رش سب " اكنط" حظرية التنور من  ما هو التنور وعندئذ راح ی

ٔول مرة رماس من تذبذب املوقف الفواك3"نفسه ٕاىل مرياث اكنط النقدي  ادهوي یلقي ، مفوقف ها من طرف اس

ت املعرفة،1 شال، حفر .09ص مرجع سابق،فوو م
انفي 2 ٔول، ة، العدد ا ت فلسف ا احلارض، مقار ٔنطولوج شال فوو، و ن الشايب، م امعة مستغامن، ص2014ٔنظر نور ا  ،13      .
ال وعبد ال 3 ٔوىل، املغرب محمد س ن عبد العايل، ما بعد احلداثة جتلیاهتا، دار تویقال، الطبعة ا . 68، ص2007سالم 
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ب فوو ما نصه ك ث  اتیة ح رخي الفلسفة ، فٕانه ٕاذا اكن فوو یصنف يف " فوو ذاته، مضن نٍص حول سريته ا

لفكر لتارخي النقدي  ه  سمي مرشو ٔن  ٔسسه اكنط ، وميكن  ي  1"یصنف يف التقلید النقدي ا

ٔنتجتـه  ٔدي، فهـو یبـرت لك مـا  ً و كونه خطا رماس،  ظور ها ٔسس يف م دايث یت ٕان اخلطاب النقدي املا بعد 

معرها املمتد، ٕان هذا اخلطا ه طی ـري احلداثة وما حقق داثة الك ل ٔن  اكر ذا ري من إالحجاف وإال ب حيمل الك

بة  رمـاس حماسـ ـدايث  يف تصـور ها لخطاب املـا بعـد  در  ٔ دد، لقد اكن من ا ه وستحققه مكرشوع م مما حقق

ٔن تنعـدم جتـاه  غـي  ـدوى ، ٕان الثقـة ال ی ٓ ة ودعـوى ا ذوره حب دامه وٕالغاء  ٔن یمت ٕا ٔخطائه ال  ح  العقل وتنق

ر  ي مرشـوع سـا ىل طـرح البـدائل، فهـ ٔزماهتا و ىل جتاوز  غي رضورة الوثوق بقدرهتا  رماس وی نا ها احلداثة ین

لیه ل يف احلمك  غي مطلقًا التع ل ال ی ك .  حنو 

سمرب 1 التدون، العدد الرابع، د ة التارخيیة يف الفلسفة الاكنطیة، الزاوي بغورة، جم ٔنطولوج .   ، وهران2012ٔنظر ا
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رممي احلداثة:رابعالاملبحث .العقالنیة التواصلیة حنو 

یة رماس وسؤال التق : ها

رماس الرب ٔدات یقمي ها یة والعقالنیة ا یة ٕاىل ط بني التق ن تتحول التق ٔ لثانیة،  ٔوىل نتاج  ٔن ا یة معتربًا 

ث ینظر  ٔسلوب التفكري العلمي والتقين احلدیث ح ة مضن  رية اكم ٔ ٔن هذه ا ا سائدة ومسیطرة معتربًا  ٕایدیولوج

 ٔ لتحمك، ٕان مفهوم العقل ا لوسائط ومادة  ٔسلوب ینظر ٕاىل الطبیعة ویتعامل معها بوصفها جماًال  دايت یتفق هذا ا

ىل الطبیعة وكذا  لسیطرة  ًا  ا تعكس مرشو یة ٕایدیولوج ن تغدو التق ٔ رماس مع مفهوم العقل التقين  كام یربز ها

ة وسعى ٕاىل  ا معهام قوى ٕانتاج ٔصب ة  یة قد تعاظامً ٕاىل در ٔن العمل والتق ساين موحضًا  عي إال ىل الواقع إالج

رماس یدعو الفلسفة يف ٕاجراءاهتا النقدیة ٕاىل حتلیل عوامل التالؤم بني نتاجئ ال  ة ضعیفة، ٕان ها علمیة وٕایدیولوج

ٔفق السیايس  عیة وا ٔن تدمج العلوم إالج القة بنيلنقد، فقد ارضورة  رماس وجود  املعرفة ستصاغ  ها

سعى ة، يف سیاق  یةواملصل ه احلداثة التق داث نوعف يه بني املعرفة والسلطة بٕا ني املعرفة والسلطة، من ال

متع احلدیث بل يف زمٍن  لهيا ا ين  یة والعمل" بني الفكر وخمتلف املصاحل اليت ین ه التق س فقط القوة ..ٔصبحت ف ل

ا تضفي الرشعیة  دیداً من إالیدیولوج  ً دت ش ٔوىل اليت توفر رشوط وجوٍد سامل ومطمنئ ولكهنا  ة ا املنت

.1"ىل العنف إالداري

هيا عقالنیة  ىل الطبیعة، اليت دعت ٕا یة ٕاىل دوافع السیطرة والناجتة عن الرغبة يف السیطرة  شري التق

سان ذاته  ىل إال حنو السیطرة  ىل الطبیعة وحسب وٕامنا تعدت ذا شري ٕاىل السیطرة  ي مل تعد  احلداثة، فه

ه،  َ ه ٕاىل املو ِ دوره من املو ٔدات " لینقلب بذا دهام مفصطلح ا ٔ ث حيمل  رماس مضمونني ٕاثنني، ح یة عند ها

ً لرؤیة املعرفة النظریة  ٔسلو ً لرؤیة العامل، واملضمون الثاين ميثل  رماس البحث مضن 2"ٔسلو شف ها س ،

یة والكشف عن الومه التقين ومضمونه،  ٔدوات " مضامني التق ٔشیاء صفة ا ىل ا ا تضفي  ولوج ٔن التك ذا

ٔفایة، احلداثة والتواصل، مرجع سابق، ص 1 ن  .154نور ا
ا،2 یة ٕاكدیولوج رماس یورغن، العمل والتق .47صمصدر سابق،ها
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ٔداة وحتولها ٕاىل  سان ذاته ٕاىل  ٔمام التحرر ٕاذ یتحول إال ائقًا  جمرد وسائل لتكون  صبح بذا ، 1"جمرد وسائل ف

رخيي وا یة مرشوع  رشفالتق ل ٔن تفع متعات و املصاحل املسیطرة  ات وٕارادة ا عي یعكس تو ٔشیاء ج و 

ة التق لزن ه هنا تطلب رضورة البحث عن مضامني الهمينة  رماوم رية كام یعرتف هبا ها ٔ قد " سیة فهذه ا

ش وا ىل العامل املع ىل ٔطبقت  ش عرص الرٔساملیة املتقدمة القامئة  ٔننا نع تفردت به من مجیع اجلهات، فهو یقر ب س

ٔطال ت املايض و دار ل ٕاذًا ٕاىل الهروب مهنا ٕاىل  ٔصبحت مسمتدة مهنا فال س یة بل ٕان رشعیهتا  ، 2" التق

هتوتبدو یة وصال ىل النفوذ وقوة التق ث قدرهتا  ىل ا من ح القدرة  ي متت اكك رشعیهتا، اسمتراریة، فه ف

ر  ٔهنا تتصف ببعدها العاملي والعا ل تربر رشعیهتا كام  ٔ ات التقلیدیة من  ٔهنا ختتلف عن إالیدیولوج ث  ح

ٔسس معها ٕاذ يه قوة دود ٕاهنا قوة تت شئة مضن ماهیهتل ٔن ختلق مصاحل مرتبطة فقد ا" ا سیطرة  ستطاعت 

تلفة، بل ابوجوداهتا بني مجیع ول الطبقات والرشاحئ ا دود الطبقات وا ٔمم، مجیع  ا وا دود اجلغراف رتقت 

ات  ن واملعتقدات وإالیدیولوج ٔد دود ا ث 3"و لعمل ح ا بفضل ٕارتباطها  یة بلباس إالیدیولوج س التق ، تتل

اً جيسد تالمحهام امن نو ، فقد حتول العمل يف زمن احلداثة ٕاىل قوة ٕانتاج ذات وظائف تعددیة، ما خيول إالیدولوج

یة  ىل عقالنیة تق عي والسیايس احلدیث املؤسس  لنظام إالج كون قوة ایدیوجلیة متنح املرشوعیىة  " ٔن 

یة مضن كتابه  لتق ي خصصه  ٔسايس ا رماس مضن نصه ا اول ها ة"وقد  یة و العمل ٕاكیدیولوج ٔنف ٔن"التق ست

ٔدوات ٔشیاء صفة ا ىل ا ة تضفي  ولوج ٔن التك ٔال ويه إالعتقاد ب ة دافع عهنا ماریوز ویناقشها  ٔطرو رز  ٔ"4.

غدو  ن تفقد هذه املؤسسات ف ٔ ه  ٔبن متع و ىل اكفة مؤسسات ا معات الغربیة ممتدًا مداها  یة يف ا تزناح التق

ة تتضمن قوة سیطرة  ولوج ك ة، ولك عقالنیة  متوضع فوق لك مصل ة اليت  كرس إالنتاج د  طقها الوح بذاك م

ٔب ة،وتغیب  ٔبعاٍد شی ٔبعاد ٕاىل  لها ختضع اكفة ا سان وقميه الوجودیة و التحرریة دا متعات " عاد إال ففي ا

ٔن تفقد طابعها القمعي الهميين لتتحول ٕاىل نوعٍ من السیطرة املعقلنة  ه السیطرة ٕاىل  الرٔساملیة املتقدمة صناعیًا تت

ا، مصدر سابق1 یة ٕاكدیولوج رماس یورغن، العمل والتق .48، ص ها
ٔفایة، احلداثة والتواصل، مرجع سابق،ص 2 ن  .107نور ا
.107نفسه، ص عاملرج3
ٔبو النور حسن4 الق والتواصل،محدي  ٔ رماس ا رش والتوزیع، بريوت لبنان،،یورغن ها ة وال لطبا .76ص.2012دار التنور 
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ٔو تفقده  عن طابعها السیايس  ىل مع ذا ٔن تت ر  من القمع املعارصة ٕاىل نوعٍ ٓلیات، تتحول 1"من دون  مغا

اللها ٕاىل اجتلیاهتا  ٔفراد من  ن خيضع ا شلك ٔ ه فٕانه یتو رب إالندماج يف سلطة إالنتاج والتوزیع، وم اهتا  ز

ىل ما یعانیه  ات املعارصة صیغة عقالنیة  ولوج اللها التك ذ صفة الشمولیة اليت تضفي من  من السیطرة یت

ىل ما یتالقاه م سان و ٔوسع راهن ضغوط واإال ت  ساب حر ك سان  یة اليت تومه إال فٕان العقالنیة "ات التق

ي یقود  ة العقل ا ٔدايت الوسیاليت لزن ٔفق ا ة ال تضع رشعیة السیطرة موضع ٕاهتام وٕامنا يه حتمهيا  ولوج التك

لیه الصفة العقالنیة  ٔضیفت  د وقد  ٔشاكل الهمينة اجلدیدة تتو 2"ٕاىل جممتع لكیاين مس ور واملاكنة ، ٕان  بفعل ا ا

ٔمر مطلوب من  یة  ل التق ادة ٕاسنطاق مدلوالت الهمينة دا لتايل فٕان ٕا ة، و اليت ینالها العمل بوصفه قوة ٕانتاج

ٔالعقالنیة فهيا ٔبعاد العقلیة من  طوق فهيا ومتزي ا ٔال م شف  ل  ٔ      .

ة : املعرفة واملصل

رماس من داءه الشدید لزنعهتا احملافظة واملتصاحلة مع یتحرر اخلطاب النقدي عند ها  ً د ة الوضعیة م الزن

ٔمل الفلسفي وٕالتفاهتا  واعي حلدود الت یة مضن ٕاحتادها مع العمل، ويف ٕاقصاهئا  لسیطرة التق عقالين  إالطار 

دود املعرفة العلمیة، ٕان التق  ه فٕان یة ال تؤسس ااملبالغ حنو الواقع و ت السیاسیة وم ارج احلسا ستقاللیهتا 

ًا  یة، فقد وجب السمتراریةالوضعیة تقمي دعامً ٕایدیولوج ٍل لتفاتاحلداثة التق س ٕاىل الوضعیة وٕاثبات هتافهتا 

ة یة ٕایدیولوج یة اليت حتیل لك من املعرفة العلمیة والتق ة التق ٔن ما جع" حنو ٕالغاء الزن رماس ٕاىل  ل من یذهب ها

متع املعارص املتقدم، االعمل قوة ٕانتاج ذات ش ة احلربیة والتصنیع املدين والٔن يف ا یة والصنا لتق سري رتباطه 

لام جعل السیاسة إالداري ومعلیة صنع القرار وا یة، م س هو والتق س ختاذه وهذا ما جعل العمل یتعرض لعملیة 

ٔصبح التقدم الع لمنة، فلقد  ات تتعرض لعملیة  ٔطرو رس ا قي لتوسع قوى إالنتاج، مما  لمي والتقين احملرك احلق

لعمل ومماههتا به  املعرفة  ىل ت3" الوضعانیة اليت تصب مجیعًا يف مماث س الوضعیة لباس الرشعیة  ، تُل

لفكر الفلسفي املعارص، دار الطلیعة بري فوت،سامل ی1 اجلدیدة  ٔوىلاملنا .94ص .1999، وت لبنان، الطبعة ا
.95املرجع نفسه، ص2
.101، ص نفسهرجع امل3
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یة حتت ذریعة ال ٔال املامرسات  ىل العقالنیة التق عي القامئ  لنظام السیايس وإالج ٔساس عقالنیة  ة، ولهذا ا ا ن

ت القمية  یُث ميولو س س لسؤاٍل ٕا ٔس لوضعیة والت لنظر الفلسفي املناهض  اٍء  ادة ٕاح رماس ٕاىل ٕا دعى ها

ا اٍل من إالیدیولوج لعمل  ة  .املعرف

وافع ا مضن ت لیًا ذا ة م القة مؤسسة جتمع املعرفة واملصل اِم  رماس مضنیًا بق ت والغایعرتف ها

اة من املعرفة وا ٔصناف من العلوم املتو رتبط بثالث  رماس ثالث مصاحل  دید، یصف ها نطالقًا من هذا الت

یة :لوم جتریبة حتلیلیة- 1: ويه ة تق ة معرف Sciences empiricoوتتضمن مصل – analytiques .2 - لوم

ة نوطیق لمیة: رخيیة هريم ة  historicoويه اليت تتضمن مصل – herméneutiques.Sciences3 - لوم

وهنا . crtiquesSciences:نقدیة دد هذه العلوم ٕانطالقًا من  ة وتت ٔداتیة ويه اليت تنظم العلوم التجری ٔوىل  ا

ٔویلیىة رش وحقلها العلوم التارخيیة والت الها یتضمن التواصل بني ال ٔما الثانیة مف لٕالستغالل التقين،  اليت قاب

ل التحرر وجمالها العلوم  ٔ ٔما الثالثة فٕاهنا تتضمن مصاحل من  ت،  ٔویل النصوص واخلطا تنطلق من فهم املعىن وت

عیة النقدیة، ٔمل " إالج ٔن الت عتبار  ٕ لفرضیات النقدیة  ل إالنعتاق توفر إالطار واملرجعیات  ٔ ة من  فاملصل

ٔوهام ٔصنام وا ات من سلطة ا هتا واليت 1"وقوى امجلودالنقدي حيرر ا ة التحرریة جتد الفلسفة ماك ففي املصل

ٕاىل  ىل حتوی ساين وتعمل  البعد إال ش یة اليت  ٔشاكل الهمينة التق رماس ٕاىل رضورة التصدي لاكفة  یدعوها ها

لواقع والريق  ٔطرفه املؤسسة  متع و ة ا ٔب شئ حوار مع  ٔن ت ٔیضًا  ٔن سلعة، فعلال الفلسفة  عي، كام  إالج

شاط العلمي والتقين وتنظميهام،  ه ال رماس ٕاىل ٕاعامل نقٍد یو ى ها فٕان مجمل املسائل احلامسة " الفلسفة مدعوة 

ٔهنا خترج عن  لیل التجریيب والتحمك التقين،و  ً من شؤون الت ٔ متع الصناعي املتقدم مل تعد ٕاال ش املتعلقة بتطور ا

ٍد لعقلنهت ٔي  ٔو ٕالكتفاهئا بطبطٍ ذايت تلقايئ نطاق  سب خضوعها لقرارات ٕاعتباطیة  ،ویعمل النقد 2"ا وذا

ة العلمویة وتدمعها، مث  ها الزن دة حتر ىل قا وقراطیة اليت تتكئ  لامرسات التك الغطاء املؤدجل  ىل ٕازا الفلسفي 

جراء  ٕ شاطه  اوزًا بذالوم العملیة وخمتلف العمعتحورٕان النقد الفلسفي مدعو حنو توسعة  عیة م ج

لفكر الفلسفي املعارص 1 اجلدیدة  .104، مرجع سابق، ص سامل یفوت، املنا
ٔوىل، املركز الثقايف العريب، بريوت 2 اهل، الطبعة ا رمجة نظري  هيودي،  ٔملانیة والتصوف ا رماس یورغن، الفلسفة ا .   43، ص 1995ها
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لوضعانیة  ٔهنا السؤال" النظرة الشمولیة وإالقصائیة  ش د : فٕاذا قدر لفلسفٍة ال یطرح  ٔن تو ما الفائدة من الفلسفة 

لمویة حول العمل؟ ري  كون ٕاال فلسفة  الل املامرسة السیاسیة، ذا1"فلن  ة ٕاال من  اىم القمية الفلسف ، ال ت

ٔكرث نبًال ٔن ٔشاكل التفكري النقدي فاملهمة ا ً من  ملامرسة السیاسیة وما دامت الفلسفة ش لها مرهون  مستق

نفه من ٕاستقاللیة  ك ٔشاكلها وحماربة ما  اكفة  اتیة  ة املوضو لزن ذري  متثل يف ٕاعامل نقٍد  سند لها  اليت 

ىل الفعل النقدي جعل  رماس  ة، ٕان مراهنة ها ت السؤال النقدي ٕایدیولوج ك ة اليت  قصاء اكفة الزنا ٕ ته یقوم 

ه فٕان الفعل  ىل ٕاضفاء املعاين، وم د القادر  شاط الوح ة الوضعیة اليت تطرح العمل بوصفه ال ويف مقدمهتا الزن

ت البحث الفلسفي ٔولو ىل رٔس  كون  .النقدي 

ٔداتیة  :ٕاىل التواصلیةالعقالنیة من ا

رفض  ٔزمة نقد تصاحلي ال  س فعٍل نقدي جتاوزي یقيص مظاهر ا ٔس رماس النقدي ت شف مرشوع ها س

ل  ه اكن الس اهتا وتقوهتا، وم رب  ٕاصالح تصد سبات احلداثیة بقدر ما یعمد ٕاىل استكامل مسار احلداثة  املك

ٔداتیةلٕالنفالت من همينة  س فعل بدیل عهنا وهو ا ٔس رماس يف املرشوع التواصيل، مرتبطة بت ما حيدده ها

ن  ٔ واهئا يف الفكر الغريب  رماس بفعل املاكنة املركزیة اليت ت رز املفاهمي اليت هامجها ها ٔ ٔدايت  ویعترب مفهوم العقل ا

رماس مت ىل العقل التواصيل ازيًا بني العقل العقلني مربزًا ایقمي ها ٔولویته النقدیة  نیًا  الفهام،  ٔسس خ ي یت

ٔدايت  یاٍز حلدود العقل ا ٔدايت Instrumental raisonاكج حررًا من سلطته فالعقل ا رماس وم شري ها كام 

ً ا ٔسلو ( زتالیًا وهو مفهوم تناولته العدید من الفالسفة ومارس احلضور مضن مشاریعهم النقدیة یتضمن 

ٔدورنو ، ماریوز  هامير،  ٔدايت عقل )هور ىل معرفة ، ٕان العقل ا یة القامئة  د التق ٔسسه من القوا سمتد ماهیته و

متركز وجتری  ن العلمیة ة، وهو یربز ظاهرة ا ملیاد ٔن حركة التطور العلمي يف عرص " شغال  رماس  ویبني ها

هيودي1 ٔملانیة والتصوف ا رماس یورغن، الفلسفة ا .45ص مصدر سابق،،ها
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ٔلیات اليت  ٔدايت، ومهنا ا ٔدت لظهور العقل ا ٔسس اليت  ٔدت ٕاىل ظهور هذا العقل ویوحض ا ٔنوار قد  وضعها ا

متع احلدیث  ٔحرى ا ٔو  ٔرساها النظام احلدیث  .1" و

ٔداتیة :نقد العقالنیة ا

ٔفرزها املرشوع احلدايث  ىل املضامني السلبیة اليت  رب وقوفه  داثة  ل رماس خطابه النقدي قارئًا  یؤسس ها

ٔوائل  كفورت ا ي رمسه فالسفة فرا داثة ینحرف عن املسار النقدي ا ل رماس يف نقده  ٔن ها ري  الغريب، 

ً ويف رفض مج ة كام  شامئة والعدم زعهتم النقدیة امل رماس رافضًا  ذات السیاق خطاب ما بعد احلداثة، ینطلق ها

ىل مفرزاته  ٔول بقدر ما ینقلب  رفض مكسب احلداثة ا رماس ال  من موقف احملافظ واملؤید جتاه احلداثة فها

ٔال ة  الزن ٔو ت ٔداتیة،  يف ا لعقل عقالنیة الناجتة عن ٕاحنرفات السلبیة واملمتث دام اخلاطئ والواعي  ست

ا يل عهنا، ف ٕالماكن الت س  سانیة ل ٔضفت ماكسب لٕال ٔداتیة والنفعیة اليت  دم تنكره لصورة العقل ا لرمغ من 

ٔصعدته احلضاریة، فالعق  ء يف اكفة  سانیة حنو التطور وال شري ٕاىل ذاويه تقود مسار إال رمس  ى ها لنة 

م و  ىل ال كون قادرة  لیه ذوات  ي تربهن  ساستعداد ا ٔ، ٕان العمل واك لخط ب وتطبیق معرفة قاب

د احلساب ا ىل قوا ٔنواري والقامئة  وعي الناجتة عن العقل ا یة و ٔساس مظاهر التق رماس ميس  نقالب ها

اح  ٔدوات اليت حتقق الن ة من الوسائل وا سان خيتار مجمو رماس الفعل الغايئ جيعل إال والتمكمي كام یعتربها ها

بعاد قصد حتق  لبعد الغايئ، تقيص  شبعة  ٔداتیة امل ىل العقالنیة ا ركز  ایة معینة فاملركزیة الغربیة  ق 

رماس  متع، ومن هنا فٕان مشلكة احلداثة مبنظور ها شلك معاين التواصل بني ذوات ا ة والقميیة واليت  الق ٔ ا

ٔداتیة جتاوزت اكفة احلدود  سب" عقالنیة  ل ات املنفردة مع ٕان ماهو منوذج  القة ا مكن يف  ة لهذه العقالنیة ال 

ىل  تعامل، بل ماهو منوذج هو العالقة التداولیة اليت یقميها الناس القادرن  لتجسید وإالس العامل املوضوعي القابل 

ٍ معني  هنم حول ش یتفامهون ب لیة ح ىل الفا م، و .  2"ال

لفكر الفلسفي املعارص،سامل یفوت، املنا1 . 133ص ،مرجع سابقاجلدیدة 
2 Habermas:théorie de l'agir communicationel,op cit p395.
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ا رماس حماولته حنو ٕا اتیة یؤسس ها ٔ ا ٔن احلداثة الغربیة قد ٕارتبطت مببد دة بناء العقالنیة الغربیة، ذا

لقدرة العقل وحمكه، واليت يه حبث مسمتر عن  ٔي مبعىن ٕاخضاع لك ش والعقلنة اليت تعد السمة املالزمة لها، 

ٔسباب والعلل،  ٔ العقل وهنا یصبح لك " ا ة مببد ٔو السب ٔ الع د من الواقع الطبیعي والواقع ومن مثة ٕارتباط م

حمكومًا من طرف العقل  ات وهكذا یصبح لك ش سبة  ل سیادهتا 1"التارخيي معقوالً وعقالنیًا  ٔداتیة  فا

ٔداتیة تؤسس  لعقالنیة ا رساهئا  ٕ ٔنظمة السیطرة، فاحلداثة  ً من  شلك ش سري املؤسسايت، ٕامنا  نظمة وال ٔ ل

ىل ال  ًا حنو السیطرة  لسیطرة والهمينة، زو بذاك ٕارادة  ي متت یة، فه لتق تعانٍة مفرطة وال واعیة  رب ٕاس طبیعة 

ى جممتع ما بعد احلداثة، تضع املرشو لق دوافع  و دائیوقد جسد ذا ساؤل نقدي حيمل  ة ع احلدايث موضع 

عقالنیة  لنوازع  .ورفض مطلقًا 

سٕان سلبی س ٔدايت  الل الوظیفة ة العقل ا سان والطبیعة، زتالیةاغ من  اليت یعملها يف حق لك من إال

رب  ملعایري احلسابیة والمكیة، والبد من نقد هذا العقل  ٔشیاء حمددة تقاس  سان بوصفهام  فهو ینظر ٕاىل الواقع وإال

ٔ الشمولیة،  د ٔدايت حيمكه م ٔن العقل ا ٔشیاء، كام  عددة لسلطته، تغیري معطیاته التجریدیة ل ٔبعادًا م ث خيضع  ح

ٔن  ٔخرى، ذا ٔبعاد ا ىل ا ٔدايت مقدم  ة وامجلالیة، فالبعد ا الق ٔ ٔبعاد ا انب البعد العلمي ا فهو یدمج ٕاىل 

ٔدايت ٔهنا " العقل ا مبر وفوو ب ها ٔدورنو وهور عیة فقد وصفها  ٔي نتاج سريورة ٕاج شطار واغتصاب،  هو نتاج ٕا

ات  ٔ سريورة ا شی اوز قواها وت ٔدايت تعبري واحض عن 2"یة بوصفها تت ىل هذه إالعتبارات اكن العقل ا ، وبناءًا 

متعات الغربیة املعارصة  ٔثري هذا العقل يف ا ي جسده ت ور املركزي واحملوري ا ).الرٔساملیة ( ا

:العقل التواصيل

ىل اسمتراریة احلداثة وكدفاعٍ عن املرشوع و  ة نظریة يف احلداثة حفاظًا  رماس صیا شد ها ی استكامًال 

ویة، ٕان العقل  ت املیثالیة والطو عد بنقدها عن النظر لیة، حبیث ت ة وفا ٔكرث جنا كون  ٔهداف،  ة ا نام م

رماس يف بناء نظریته يف  لغة وستعني ها ٔلیات تداولیة  ىل  لعقل القامئ  ٔسس كنقد  التواصيل هو عقل حترري یت

1 Ipid , p22.
داثة، مصدر سابق، ص2 ل رماس یورغن ، القول الفلسفي  . 482ها
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ٔمهها ا رب إالستعانة مبوارد خمتلفة  عیة " لعقل التواصيل  رسات إالج دا لغویة لهنرت م شتنيوالنظریة ا تغی لف

ٔ العقل  د لغة م ٔن ا ان اكزانوف 1"وخباصة فكرة  رماس ٕاىل تعریف  لتواصل ینقلنا ها Jean، ويف تعریفه 

Cazaneuve ٔنه عرفه  مشرتاكً " ف ٔو Communجعل الش جامعیة  ا فردیة ٕاىل  ا ٔي إالنتقال من 

رب الفعل  عیة  ٔزمةٕاج اطب كام یقوم بنقل " تصلا" ا ار إالبالغ والت ي یتضمن من بني ما یتضمن إالخ ا

الئقي فٕانه یمت بصور  شاط تباديل و إالحيات، مث ٕان التواصل مبا هو  الالت واململؤة  الرسائل والرموز احملم

ٔنواع التواصل ومن هنا تطرح الطبیعة ش ٔرىق  لغوي یبقى  ٔصوات، إالشارات والصور لكن التواصل ا ىت اك

لتواصل ما دامت رسائل التواصل املتبادل بني  قا معینة  ٔولنقل من هنا نصل ٕاىل بعث ٕای لتواصل  ة  ق إالی

لتفامه والت ٔداة  ریئة، فهو ومبقدار ما هو  ري  لرصاع واخلصام املرسل واملتلقي،  ٔداة  ملقدار ذاته  كون و اور قد 

ىل ذا ة  ح ٔم .2"وجممتعات الیوم تقدم لنا 

لغة ذات دور حموري تلعبه يف  ٔن ا لغة وفعل التواصل ذا ٕان العقل التواصيل یربز ویوحض العالقة القامئة بني ا

ٔن التواصل معلیة تقوم عتبار  س فعل التواصل،  ٔس مكن ٕاقامة وت ل وهنا  ىل نقل املعلومات بني مرسل ومستق

ها، ویعرف  ٔو د  ٔ لغة ذاهتا فهو  ٔسس ٕاعتباریته مع ا ي تت لغة واليت حتمل يف جوهرهتا معاِن التواصل وا ٔمهیة ا

رماس فعل التواصل بقو ق :" ها ل حتق ٔ ٔمسي التواصل مجمل الرتابطات اليت یتفق حولها املشارون من  قد 

ٔو خمطط ة  وات ورشوط الص دد مبقدار املعرفة اخلاصة بني ا ، وإالتفاق احلاصل یت ٔو فعا یة  ٔعامهلم بطریقة ذ

طلبات الصدق  .3"م

ـث ینطلـق مرشـوع  ـه ح َ ـه ال ُمو ِ ٔداتیـة، فعـُل ُمو ـاوز العقالنیـة ا رماس ٕاقامة فعٍل تواصـيل یت شف ها س

رمـاس هـو  القـة العقـل هبـا، ٕان مسـعى ها لمجمتـع و ـة املُكونـة  ٔب لاكفـة ا رب حتلـی رماس النقدي التواصيل  ها

ٔبعاد والقمي هيا اكفة ا س لعقالنیة تواصلیة جتمع ٕا ٔس مت إالرتباط الت اء ف ٔبعاد لكها دون است لتفات ٕاىل ا ن یمت  ٔ

ـركزي هـذا  ـالل  لیـه مـن  ـربي وینقلـب  رمـاس التصـور الف خيـالف ها اليق وجاميل، وبـذا ٔ ٔدايت  بني ماهو 

.   240صمرجع سابق،الزاوي بغورة ، مابعد احلداثة والتنور، 1
رماس یورغن، ٕاتیقا2 ٔوىل،ها ر، الطبعة ا الف، اجلزا خ شورات  یبل، م رمجة معر  قة،  احلق ٔ . 9-8، ص2006املناقشة ومس
.242مرجع سابق، ص اوي بغورة ، مابعد احلداثة والتنور،والز 3
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ش القـمي ـرفض اقصـاء وهتمـ رمـاس  ـاليق وامجلـايل، فها ٔ ٔولویة العـمل ا ىل  ىل البعد التقين والعلمي  ري  ٔ مـن ا

سان والـيت جتمتـع فهيـا  ش لٕال عیة تعقلن العامل املع س لعقالنیة اج ٔس رب الت رب ویعید بذاته نفس التقسمي  طرف ف

ٔن الفعـل التواصـيل ختـذ مـن  الق وامجلال، حبیث خيضع هذا اللك لعقالنیة تواصـلیة، ذا ٔ اكفة القمي، اكلعمل وا

لمجمت يف بناء نظریة  ٔداتیة ركزيًة  ا" ع ا ـه العقلنـة، و ي وضـعت ف دودیـة إالطـار ا رماس یـؤمن مب ٕان ها

ٔنـه  و رمـاس سـ ى ها ربي  ٔمهیة املفهوم الف ٔدايت ال یقلص من قمية و شاط ا ل لغائیة و ( فٕان ارتباط العقالنیة 

رب  عیًا ) ف ظمة اج شاط العقالين حيیل ٕاىل مقوالت معلیة م 1"جعل مفهوم ال

ٔن حتـول  ـة بعـد  لفـات إالیدیولوج ته مـن ا رماس حترر الفضاء العمويم وتنق حياول الفعل التواصيل عند ها

لهـا  ٓلف دا عیة تت رب ٕاقامة فعل تواصيل مضن نظریة اج لهمينة والسیطرة  ٔدوات  ة ٕاىل  لك من العمل وإالیدیولوج

بغیـ لغـة وذا عیة، وعن طریـق توظیـف ا س لفكـر عقـيل نقـدي العلوم إالج ٔسـ ى " ة الت فالفعـل التواصـيل 

زتالها ٕاىل جمـرد تبـادل  ٔحوال ردها وا اٍل من ا ٔي  لعالقات التواصلیة اليت ال ميكن ب متزي بطابعه احملدد  رماس  ها

لغـة ٔو املعطیات بواسـطة ا ار  ٔو إالخ ـىل تبـادل املعلومـات مضـ2"املعلومات  ٔن الفعـل التواصـيل ال یقـوم  ن كـام 

ٔلیـات الـيت  ـد وا ٔویل ملا حيدث، وستطیع بلـورة القوا عیة معینة فقط، وٕامنا یقوم بفعل الت ٔو ظروف اج سیاق 

عي املعاش سهم يف بناء العامل إالج لتايل فٕان الفعل التواصيل  عیة و ام احلیاة إالج ٔو ق ش امجلاعي  لع 3سمح 

رشوط وق ىل مجـ ـرز یقوم الفعل التواصيل  ٔ ـدد وفقـًا لهـا، ودوهنـا ال تقـوم جناعتـه، فـٕان  لهيـا ویت ـين  ـد ین وا

عیة  دید العالقات إالج عتبارها حمراكً ومهزة وصٍل لت لغة  ىل فعل ا ده  ت الفعل التواصيل تتجسد يف اع ٔولو

ٔساس يف الفعل التواصيل قامئ لني، فا ٔطراف التبادل بني امللقني واملستق ٔفـراد القامئة بني  يف حركة التداول بـني ا

ىل حتدید  رماس  ه فقد ركز ها ٔثناء احملادثة، وم ن  اور اج بني املت ٔسالیب احل ي یطرح بدوره عوامل النقد و ا

ـث  ً ح یًا ورضور ٔساسـ لغـة تعـد رشطـًا  لهيا بغیـة ٕاجنـاح الفعـل التواصـيل، فا د وضوابط لغویة یمت التوافق  قوا

ىل تفعیل اخلط لتـداول، ذاتعمل  تلفة واملتباینـة  ي یقمي ویطرح الرؤى ا ح سبل النقاش ا اب التواصيل وت

ن،1 .179صاحلداثة والتواصل، مرجع سابق،ٓفایة نور ا
.243، صاملرجع نفسه2
.243، صهسنف رجع امل3
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ٔن خطاهبا خطـاب  قة وٕادراك املعىن، ذا ٓلیات لبلوغ احلق ا رمايس مل تعد متت ملنظور الها ٔن فلسفات الوعي 

ــا فاء معیاریــة احلداثــة وٕا ٔصــل فــٕان رشوط اســ تــافزيیقي،ويف ا عــاٍل م ــة تــم يضــ ٕازا دة تعــدیل مســارها یق

ملعیــار  ات مث رضورة الوثــوق  ــرادیغم ا ــة ذات إالطــار الضــیق واملنطویــة حتــت  اتیــة املیتدولوج التصــورات ا

رمـاس  تلهم ها ـة حتـت ٕاطـار العقالنیـة التواصلیة،وسـ ر عقـالين مضـن املامرسـة الیوم ـرب اسـ العقالين احلدايث 

ــًا  ــة ودامئ لغ ــة ا ــال معیاری ٔم ــد املفكــرن،  دی ــع  ــددة م ع ــرب حــوارات م ــة  ق ــه التوف زعت تني يف ٕاطــار  شــ تیغ ف

Wittgenstien1889-1951. ٔوستني دٕالضافة ٕاىل ٕاسهامات 1960-1911وجون  ـه هینرت م ٔطروح مضن 

ٔهنا حتق ساين و ٔساس والشلك للك جممتعٍ ٕا لغة يه يف الوقت نفسه ا ٔن ا ىل  اللها  شـلك  اليت یؤكد من  ذا

اللها النـاس يف  إالسرتاجتیات اليت یتعامل من  لغة مج ن تؤسس ا ٔ م  ىل فعل ال رماس  ٔكد ها تداويل، فقد 

رماس عند نظریة ٔفعاهلم التواصلیة، ویقف ها لغة"بناء  ي طورها " ٔفعال ا ٔوستني ا شتني وكذا تلمیذه  تغ عند ف

للكامت " مضن كتابه  ٔشیاء  ٔن الربغامطیقـا العامـة معنیـة "یف تفعل  ٔفعـال يف  ا رمـاس تـ دم ها ت فقـد اسـ

دام ت ـل هـذا إالسـ دمة بوصـفها فعـل ٕاسـرتاتیجي،وفعل تواصـيل وم ت لغة املسـ لیل ا ٔصـناف " ...بت مفـن بـني ا

تني فـٕان الفعـل ٔوسـ م الـيت تناولهـا  ٔفعـال الـ شـايئ " الثالثة مـن  ٔدايت إالجنـازي إال ر "ا ي هيـم ها مـاس هـو ا

ٔوىل ــة ا س خلطــاٍب فلســفي راهــين ال ختــرج 1"ر ٔســ مكــن يف الت قــه  رمــاس حتق ي هيــدف ها ٕان الرهــان ا

ي ختلق  لغة ذاهتا فه عیة مضن عقالنیة تتضمهنا ا لغة حنو بناء البىن إالج سعى ا ن  ٔ ضیات العرص  مقوالته عن مق

ل اكف يض املشاركة من ق عیًا دميقراطي یق متـع،سقًا اج ٔطراف ا ٔن فكـرة " ة  رمـاس ٕاىل القـول بـ لقـد توصـل ها

ي یفرتض رضورة الربط املعقول مابني القول والفعل اليق ا ٔ ٔ ا ملبد متع ذاهتا مرتبطة ٕارتباطًا وثیقًا  2ا

لـٍق  ـرب نقـل املعلومـة مـن مرسـل ٕاىل م لغـة  العالقة الرتابطیـة الـيت تقميهـا ا اوز ت فعملیة التواصل معلیة تت

اة إالتصـال  لغـة(بواسطة ق رمـاس الفعـل التواصـيل بقـو) ا عرف ها ٔویلیـة،ف شـري ٕاىل دالالت ت ٔهنـا  ٔمسـي  " ٕاذ 

وإالتفـاق التواصل مجمل الرتابطات اليت یتفق حولها املشارو ٔو فعـا یـة  ٔعامهلم بطریقـة ذ ق خمطط  ل حتق ٔ ن من 

ة من املؤلفني، الفلسفة الغربیة املعارصة، 1 شفري املزدوج( مجمو ة العقل الغريب من مركزیة احلداثة ٕاىل ال .55، مرجع سابق، ص) صنا
.241صاملرجع نفسه،2
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طلبـات الصـدق ة وم وات ورشوط الصـ دد مبقدار املعرفـة اخلاصـة بـني ا فالفعـل التواصـيل عنـد 1"احلاصل یت

ٔو مـن طـرف  ـىل  ـل فهـامً فرضـیًا  ريم ٕاىل الوصول حنو الفهم والتفـامه وال یق ٔدايت  رماس هو فعل جتاوزي ال  ها

ـاج ٔ  اللهـا یطـرح احل عـددة مـن  د املشاركني مضن معلیة التواصل، فالفعل التواصيل یفرتض دومًا ٕاماكنیـات م

یة  ٔساسـ ت تعد رشوطًا  ٔن هذه إالماك ن ذا اور ول بني املت ٔو الق ت الرفض  ىل ٕاماك واملناقشات املنطویة 

ٔسس الفعل التواصيل بدوهنا، مـن هنـا یؤكـد ها سـم ورضوریة ال یت شـاء رشوط تداولیـة ت ـىل رضورة ٕا رمـاس 

رماس  ث یفرتض ها لغة، ح م  ٕاال عن طریق إاله ثالیـة " بطابعها التوافقي والشمويل وال یمت ذا وجود لغـة م

ٔو  ًا  ق عتبارها عنرصًا حق ظمة ولكن  س بوصفها قمية  اقشـةافرتاضیال ارضًا يف لك م ـىل 2"و رمـاس  ویؤكـد ها

ادثة، تؤطر العملیة التواصلیة السمة ال لم الٍق  ٔ ة وضع  ىل ٕالزام لغة يف نظریته مؤكدًا  د ا ة لقوا ة وإالتفاق وظیف

رمـاس وزمـ الق املناقشة ٕاىل حواٍر معمق مجع لك من ها ٔ ٔ ٔن تتحول مس ل  ٓبـلق ٓتـو  فقـد خلـص " اكرل 

ٔسا ــدتني  یًا يف قا ــًا وسیاســ الق ٔ ــد احملادثــة  رمــاس قوا ني هــامها ی ــدة :ســ ــدة الكونیــة العاملیــة "U"قا ٔو القا

Universalité ـث ستويف الرشوط سواء من ح ٔن  كون صاحلة جيب  دة ليك  ٔن لك قا طوقها ب متثل م واليت 

ي  دة الثانیة فه ٔما القا القة هبا،  ن هلم  اص ا ٔش ول من لك ا ٔن تلقى الق ة، و رها اجلان ٔ ث  ٔو من ح نتاجئها 

د ميقراطیـةقا ة ٕاال ٕاذا اكن املعنیـون D"Démocratie"ة ا الصـالح ـدة ال متـ ٔي قا ٔن  طوقهـا يف  متثـل م و

هنم  ب لهيا ف فقني  دة، م القا ٔن ت ش .3"بوصفهم رشاكء يف احملادثة العملیة 

ٔ جسال فكري واسع ش رماس حول م ی ٓبل و ها ٔطري سالنطاق بني  ات املناقشة وضـوابطها ودورهـا يف تـ الق ٔ ٔ

ٔفعـال التفـامه  عتبـار طبیعتـه الـيت تؤسـس  ـري و ٔ فهـو یطـرح حتدیـدات واالتفـاقالفعل التواصيل، فـٕان هـذا ا

ىل بعـث رسـائل تبادلیـة بـني املرسـل  ٔهدافه، مفا دام الفعل التواصيل قامئ  ویتعرض ملعوقات قد حتول دون حتققه 

ـار اجلـدل واملتلقي، ٔسـس م الف، ویت ٔداة خللق الرصـاع وإالخـ ٔیضًا  ملقدار ذاته  كون الفعل التواصيل  ٔن  ميكن 

ٓبـل  ي یرصـح بـه  ٔن ا بة ملرجعیـة املناقشـة، وهـو الشـ سـ ل الیقـني  ٔ رماس ویعود حتدیدًا ٕاىل مسـ ٓبل وها بني 

ا التارخيیة، الزواوي بغورة، مابعد احلداثة والتنور،1 ٔنطولوج . 242، مرجع سابق،ص)دراسة نقدیة(موقف من ا
.244، صمرجع سابقالزواوي بغورة، مابعد احلداثة والتنور،2
.244ص،املرجع نفسه3
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ابـة حـول " فاملشلك  لیه مـن ٕا ٔن حيصل  ٔساس ٕاىل ما ميكن  اقشـة : السـؤال التـايلیعود  ـام م كفـي لق هـل 

ٔن  نیات ال ميكن  ٔخر العودة ٕاىل یق ش؟مبعىن  ة الرجوع ٕاىل نفس موارد التفامه املتبادل املوجودة يف العامل املع فلسف

.1"توضع موضع شك

دال ىل نقد واسـ ري  ٔ ث قدرة هذا ا د ٕاذًا العقل التواصيل من معطیات العقل النقدي من ح النتـاجئ ستف

ٔفـاق بـني ذاتیـة  ح  ـىل فـ ـالل مـا ميلكـه مـن قـدرٍة  ٔدايت فهـو یطـرح البـدائل مـن  لفهـا العقـل ا السلبیة اليت 

عـي،  ـل إالج سلط ویعوضها مفهوم التصاحل والتفا ٔشاكل الفردانیة وال ذ لك  ٔخرن، وهو عقل ی والتواصل مع ا

اكر العقل ونبذ سلطانه ٔن ٕا رماس  ه یعترب ها غـي رضورة إالميـان وم ن ی ٔ الغة،  ه م ٔمر ف الن موته وٕادانته  ٔو ٕا

ـاوز سـلطان  ىل إالصـالح والبنـاء، فالعقـل التواصـيل عقـل جتـاوزي یت اوزیة، وكذا قدرته  بقدراته النقدیة والت

اوز اليت تت وات املتواص ًا من ا سی ات الضیقة لیكون  اوز ا هتاالعقل احلسايب فهو عقل تواصيل یت .ذات

الف، ص1 شورات إالخ یبل، م رمجة وتقدمي،د معر  رماز،  رماز ضد ها ٔتو، التفكري مع ها . 07ٓبل اكرل 



ـةــمتاخ
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امتة*

ٔخرى يف بلـورة مرشـوع  سیة سامهت يه ا ٔس ٔدواهتا النقدیة بوصفها لبنة ت تطرح النظریة النقدیة املاریوزیة 

كفورت،ال  ته القصوى ٕارساء معامل خطـاب نقـدي یتغلغـل جبـذوره نقدي ملدرسة فرا ا ي اكنت  هذا املرشوع ا

عمل  متعات املعارصة،ف ة ا ٔشـاكل القمـع ٕاىل ب متعـات معلنـا رفضـه وٕابطـا ت هـذه ا شـ رة  ىل مسا النقد 

تظهار  ـالل اسـ ة وجتلیـات املرشـوع النقـدي مـن  شف النقاب عن ب راسة  حت لنا هذه ا والسیطرة، فقد ا

ـن معـد مضامني النقد السیايس عند ماریوز و ٔ رمـاس،  ر مر امهـها جعیـات يف ٕارسـاء مرشـوعهام  ٕاىل ٕاسـ

ي یتوافق  لشلك ا ساق وتوظیفها  ٔ الـيت جيمتـع وتطلعاهتامخمتلفة ا من مضـن املـزا الفكریة والنقدیة، ولعل ذا

لـرمغ مـن  عددة ، وذا ىل امجلع واملصاحلة بني روافد ومشارب فكریة م ث القدرة  ٔي  من ح لسوفني   فهيا الف

ٔسلوب ماریو  يف املقابل من  ـزتايل ما ميكن قو ه وإال ًا من إالنتقاء املو عتبارها نو ٕ ز يف امجلع بني تیارات خمتلفة 

ي مـزي  ٔن ا لبوح رمبا مبا مل تبح به، وهو لرمبا الش طوعها  د، ف عددة مضن تصور وا ي حيرص سیاقات فكریة م ا

ـه ورفضـه املطلـق  ث انتقائ ٔیضًا من ح رماس  ـة ملرشـوعتلالنتقـادأسلوبیة ها اصـة يف ظـل املو احلداثـة و

.حواریته مع تیار ما بعد احلداثة،

سان املعارص،ضد لك مایعرتیه من مشـالك وظـروف قـاهرة  إال ًا رشسًا عن قضا لقد قدم النقد املاریوزي دفا

ٔیضـاً  تـه، وسـعى مـاریوز  د من حر ساين و ٔزمًا ضایق الوجود إال لقت واقعًا م یة معارصة  يف ظل حضارة  تق

ـان  رة تعیـد الك لـق ظـروف ومقومـات مغـا ٔوضـاع، بغیـة  ا ٓلیات جتاوز تـ ت و رشاف ٕاماك ملقابل ٕاىل ٕاس

ٔزمـة  شـابك العالئـق مضـن حضـارة م ساين ٕاىل وجوده املستلب، فقد صور اخلطاب النقـدي ملـاریوز واقعـا م إال

ــ ــىل  یة  ــل جممتعاهتــا الرٔســاملیة وإالشــرتا متعــات بفعــل والــيت تــنعكس هوهتــا دا د ســواء فقــد صــاغت هــذه ا

ٔ الـرحب وإالنتـاج، والـيت صـاغت  ـد ـىل م طق اسهتاليك و ىل م هيا والقامئة  دت ٕا ا الصناعیة اليت اس إالیدیولوج

ـد، بعـد  ٔبعـاده لصـاحل بعـٍد وا ـرب ٕالغـاء اكفـة  ـد اخلضـوع  منیط الوعي الفـردي  ٔبعاد احلضارة املعارصة و بدورها 

و  ٔیید والق مـا الت ٔ إالنتاج،ولعـل ذا ـد هتا لفائـدة م ٔن سیطرت العقل قد خسرت اكفة ٕاماك ن، ذا ل ملا هو اك



كفورتالنقد السیايس ى فالسفة مدرسة فرا یة  .امتة.جلدلیة التق

138

یطرة مشولیـة  ـه مـن سـ ـاز القمـع املعـارص ومـا ی ة اليت تضمنهتا نظریة مـاریوز يف وصـف  شاؤم ة ال یربر الزن

ٔهنـا متـ  سـلطها،حبیث  ىل نوع من املعقولیة الومهیة اليت تربر  ـىل ٕاخفـاء تناقضـاهتا وصـد لك مؤسسة  القـدرة  ت

ـة  ر ٔفراد عن ظروف قهـرمه  ه ا حلضارة املعارصة قد بلغ ذروته حبیث یدافع ف مساعي التغري واملعارضة، فالقمع 

زتلت  دجمون مضن لعبة مغلقة ٕا ٔفراد م ه فا ٔفضل م د  ٔنه الیو عتبار  ٕ الراهن  ٔي مساع ٕالزا ٔنه یتجندون ضد 

تلب يه فهيا معان سـ ٔبعاد احلیویة والغرزیة وما متتلكه مـن قـوى حترریـة  سانیة مضن سیاقات مادیة ،وحىت ا إال

دمًة ملصاحل القمع ة  ق هيا احلق ٔخرى من معا .ا

دیـدة  رخيیـة  ة حنو بعـث ظـروف  ى ماریوز رضورة مل ر قد طرحت  ٕان لك هذه املعطیات السالفة ا

ر،فقد وظفـت نظریـة مـاریوز النقدیـة  طق القمع مبنطق مغا دال م ٔزمة واس نفالت من ا كفل ٕاقامة التحرر و

اهتا إالیدیو  لف ٔزمة و سات ا ایته الكشف عن مال ي نقدًا سیاسیا  لرمغ من التقدم الهائل ا ٔنه و ث  ة، ح لوج

ٔحسـن،لكن العكـس مـن ذا ش  ا اليت تفرتض ظـروف معـ ولوج دان العمل والتك ه احلضارة املعارصة يف م حقق

یطرة، ـزداد السـ منو التطور العلمي بقدر ما  قدر ما  ة ف طق دلیة الم ي حصل يف صورة  ٔسـس النقـد هو ا ویت

ٔزم،عند ماریوز بوصفه ٔوضاع الراهن املت اوز  رخيیة تت وكونـه تعبـري عـن الصـريورة التارخيیـة الـيت تقـمي ٕاماكنیة 

ٔفضل، طلبًا ملا هو  دیـدة املسائ ٔ الواقع،فقـد صـاغ مـاریوز مـن هـذا املنطلـق ٕاسـرتاجتیة  یقمي النقد رفضـه ملبـد

ام الثور ث ستغدو  رممي املفهوم التقلیدي لها،ح دیـدة لثورة حماوال  ـات  دیدة حتتـوي ف سار  ة مولكة حلركة 

لغـاء  ٕ قوم  مشة ومل حيصل لها إالندماج مع ظروف القمع، ویبقى وعهيا رضوري لتحولها الثوري ف بوذة و بوصفها م

ٔمـل  ـا مـن ا بواقع التحـرر وإالنعتـاق، لقـد بـىن مـاریوز يف خطابـه نو د متعات الصناعیة وس قهریة وسلط ا

ـد مقومـات احلضـارة اجلدیـدة املـا بعـد صـناعیة، والزنوع ٔ ىل اعتبـاره  لفن  ٔدوار النقدیة  ىل ا لتعویل  امجلايل 

ـت، ـزول الك ٔضداد ویمت فهيا إالشباع و قـحضارة تتصاحل فهيا ا سـانیة حنـو ٕاثباهتـا احلق ٔبعـاد إال عـود اكفـة ا ، يف

عتبارها  قدیة ماریوز هنا تطرح نفسها  شیؤ،لٕالصالدعوة ف سان من غیاهب العدم وال ال ح والرتممي وٕاخراج إال

ٓمعقول واهلمجیة لغوص يف غیاهب ا عتبارها دعوى  ثٕ رشف اخلطاب النقـدي املـاریوزي وقـائع حتـرر ، ح س

ٔ الواقـع واملـردود ـد ة وإالرتـواء م ـ ٔ ا ـد ـه م دل ف سـ ٔزمة حنو جممتع السعادة التحرري  یقـمي، كـام دیدة تلغي ا
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ىل  یةضارةحماریوز حمكه  ٔزمة التق ياملعارصة بوصفها م دلیـة ٕامزتجـت بـني وعـود فهـ سـقوطها مضـن مفارقـة 

ٔزمـة والقمـع  كـرس ل الوعـود و سف ت ٔكرث،وبني املامرسة الواقعیة اليت ت ٔفضل وسعادة  اة  احلضارة يف توفري ح

ٔكرث

ـن یعــرتف  ٔ لموقـف املــاریوزي  ر  یــة وفـق تصـور مغــا التق ٔ شـاكالهتا حــول مسـ رمــاس اس تطـرح نقدیـة ها

ًا لسلطة العقل  سلط التقين واليت يه نتا ل رماس  ٔداتیةها هنـا وبـني ا ٓن ذاتـه یـدعو حنـو التفرقـة ب ، لكـن يف ا

، وٕان اكنت التق غي رفض احلداثة مكرشـوع وٕامنـا تلـزم العقالنیة التواصلیة اليت تعد جتاوزًا  دايث فال ی ًا   یة نتا

ن  ٔ ه،  لیه وٕاصال ـل بعـث رضورة احلفاظ  ٔ ـرية مـن  ٔ ر هـذه ا ىل املعرفة واس بري  شٍلك  رماس  یعول ها

لتحـر   ًٔ یـ سـاين جيعـ سانیة، بغیة صقل وعي ٕا من املعارف والعلوم إال ر مـن نظریة نقدیة تندمج يف ٕاطارها مج

ٔدواهتـا النقدیـة  ـث  اسـامً مـن ح عطفًا  رماس م شهد مع ها ايت، فالنظریة النقدیة س ود بعد حترر وعیه ا اكفة الق

كفـورت،كام  ثـاق النظریـة النقدیـة ملدرسـة فرا يف ذات السیاق اخلروج عـن م ث حمراكهتا وال یعين ذا ومن ح

هامير، ٕان الوظیفة النقدیـ ددها هور توى النقـد، كـام طبـع ذارمس معاملها و رمـاس التقـف عنـد مسـ ة عنـد ها

ـًا  ىل عن ٕارث احلداثـة مؤم رماس ال تت ة،ٕان نقدیة ها شاؤم لمدرسة واملصبوغ بنربة  ٔول  لجیل ا ه النقدي  التو

ىل ذات إالرث احلدا ة ورضورة احلفاظ  لزام شهد ٕ ًا مل  عتبارها مرشو رمـثة  ل، ٕان احلداثـة یقـر ها اس كـ

دد جيعل وح وم الكوهنا مرشوع مف لیه  لنقـد فـٕان احلداثـة من مرشوع النقد وحمكوم  سمتراریة وٕان اكن البـد 

يل ا ٓلیهتا يف النقد ا .متت

ٔفقًا ومسارات جتدیدیة ميكـن  رشف  س كوهنا رؤیة تفاؤلیة  سم  رماس النقدیة حنو مرشوع احلداثة ت ٕان رؤیة ها

رصـ النقـد عنـد وهو يف ذتعدیلها، ٕاذ اق ـىل ذا ـا  ى ماریوز كـام وقف ة  شاؤم یفرتق عن النربة النقدیة ال ا

يف صورة یوتوبیة  لول املؤ وي كام حيمكها التطلع ٕاىل  لول حيمكها الطابع الطو رشاف  ىل رضورة ٕاس ماریوز 

رهتا الضیقة  سمت بدا قدیة ماریوز ا یه، ف ن تويل واحملدودةرمجت القصور النقدي  ا أ دراسة حتلیلیة حنوه

ني الرٔساميل  شرتايكمنوذجهيا التو ٔهنـا تغفـل عـن و ٔو لنقـل  سـانیة املشـرتكة  إال ي ال تلتفـت حنـو القضـا ، فهـ
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رة الغربیة، ا ارج ا ش  شف مهنا املع س ن  ـالٔ ي یصـور لنـا مـن  ـالغ وا شـلك م شاؤيم  الطابع ال ذا

،احلضـ كرسـًا  ـىل ٕاهنـا ٕانعــاكس سـليب و یـة مــن تاجـز غـض الطــرف عـن م هـو یو ارة املعـارصة  احلضـارة التق

اب  ي مكن من إالنفالت من سیطرة الطبیعة والیٕا ولعـل املیتـافزيیقي،فكرات متثلت يف الرفاه وإالزدهار العلمي ا

ى ماریوز هو  شاؤم  ت طابع ال قارمایربز ویث ة البـدوجعزها عننقدیته اليت اف جعلتـه ائل اجلذریـة، والـيت صیا

ىلینحو صوب ٔكـرث مـن الواقـع،التعویل  ٔمل  ىل ا فراط يف التعویل  جتربة جاملیة مضن زاویة تعمتد نوعنا من 

ـة والنقدیـة الـيت صـاغها  ٔحـوال إالنتقـاص مـن القميـة املعرف ـال مـن ا ٔي  لكه فانه الميكن ب لرمغ من ذا لكن و

یة مــار عــي السیاســ ٔبعــاد الوجــود واشــاكل التحــول إالج تقرء اكفــة  یوز مضــن ســعیه ٕالرســاء فعــٍل نقــدي وســ

ة، صادیة والثقاف دیـدة ٕانطلقـت مهنـا وإالق ت النقـائص الـيت شـابت نظریتـه النقدیـة سـوى بدایـة  الهـا وما ت

كفورت د ، وهو ما یلتفتمشاریع الحقة يف بلورة املرشوع النقدي ملدرسة فرا تف سـ ي  رمـاس ا تـهنقدی ٕالیـه ها

ة العدید من مقوالهتااهتستفادا هيا يف صیا .الكربى من ماریوز وتعود ٕا

رمـاسلتقيت  ٔزمـة احلداثـة الـيت نقدیة ماریوز و ها شخیصـهام  ـث  يف العدیـد مـن املواضـع املشـرتكة  مـن ح

ث حيمكه ٔدايت ومن ح ـة لتقاهئام يف نقد ااا البعد التقين ا ق ـث قـدرهتام التوف ان من ح ٔهنام یلتق ة الوضعانیة، كام  لزن

ح لنـا ٕاماكنیـة وصـفها  ـ رماس ت ٔملاين بدایة من اكنط مث هیغل ومارس، ٕان نقدیة ها عاب إالرث النقدي ا يف ٕاس

ٔخـص مـا الحظنـاه مضـن التقـارب احلاصـل بـني ها مكیلیة لنقدیة ماریوز يف بعـض مقوالهتـا و رمـاس عتبارها 

ـرة الضـیقة  ا خـروج عـن ا سـاين العـاملي  لنقدیة حنـو البعـد إال رماس  یة، یلتفت ها التق ٔ وماریوز يف نقد مس

رماس تربرات  لمدرسة، وٕان كنا نلمتس لها ٔول  الفهلنقدیة اجلیل ا ـث اخ ٔول مـن ح هـذا وتباینـه عـن اجلیـل ا

ٔثري هـذا  ـل، وٕان اكن تـ ـداث الـيت طبعـت عرصـ لك ج ٔ ـات وا ث التو هنم ومن ح د والفارق الزماين ب التبا

رمـاس  ن بـني اجلیلـني، یعـاود ها ٔغفلهتـا لتفـاتالعامل الجيسد احلسم وال یربر التبا حنـو القـمي واملقـوالت الـيت 

ٔولویـة ىل قميها النقدیة والتحرریة،املارسیة والتعویل  ح ا ـري مـ ـادة بنـاء املادیـة التارخيیـة  رماس ٕا اول ها ن  ٔ

سانیة لیة إال عي والفا ل إالج ـوط بطـرح كام لتفا ة لفعـل تواصـيل م الق وامجلـال مضـن صـیا ٔ یعید إالعتبار ل

ٔداتیة، رج من سلطة العقالنیة ا ٔن ما البدیل النقدي وا ٔساسـه ذا بـع يف  ميكن رفضه من مفـرزات احلداثـة 



كفورتالنقد السیايس ى فالسفة مدرسة فرا یة  .امتة.جلدلیة التق

141

سـاين، فالعقالنیـة  ـت بـدورها املعطـى إال یـة الـيت غی ٔفرزت التق رماس يف مسة العقلنة املغالیة واليت  يف ٕاعتقاد ها

مكـل نقـائص  لیة  لفا سم  رماس رضورة ٕاعامل عقالنیة تواصلیة ت ا استوجب ها ٔداتیة عقالنیة عقمية وقهریة و ا

ن العقل التواصـيل امل  كو ًا، ویصب يف  و ًا مف حلداثة فالتواصلیة جتعل من مرشو بتة  رشوع احلدايث وتقمي ثقهتا 

تلفة سانیة ا ٔبعاد إال ة واليت تلتفت ٕاىل ا الق ٔ عیة وا .القمي إالج

ـدودها توفت  ات قـد اسـ ٔن فلسـفة الـوعي وا ـىل اعتبـار  رماس دور التواصلیة  ٔیؤكد ها وبـذا فـٕان مسـ

ـاوز املعطـى موراد یغالتواصل  لتفعیـل النظـر الفلسـفي النقـدي و صـقل عقالنیـة تت لغة وسـاءل بـدی التفامه وا

لنظریـة  ذریـة  ة  ق ٕاصـالح رماس النقدي حتق شدها مرشوع ها ٔكرث، ٕان الغایة اليت ی لیة  ة وفا ٔدايت حنو جنا ا

عد عن النظريات الشمولیة و  شعب و النقدیة ت ل سم  لتارخي حنو نظرة نقدیة ت احاملنغلقة  .     النف

ـدى املشـاریع الكـربى،ب جتدر لقـراءة ٕا كوهنـا حمـاو متوضـع  ا هـذه  ٔن دراس ري ٕاىل  ٔ شري يف ا ٔن  والـيت نا 

ٔكرث جبوانب هـذا املوضـوع، ل إالملام  ٔخرى يف سی دید احملوالت ا نظـري التنـوع ستدعي  والتعـدد الـيت وذا

ــد امطــر ــاس،النق رم ــاریوز و ها ــة ى م ــة عــن اكف اب ــب املوضــوع وإال ــة جوان اكف ــام  ــة إالمل ٕاذ تتعــذر ٕاماكنی

ـة  راسة والبحـث، هـذا مـن  ستدعي اسمتراریة ا ٔنه موضوع یطرح راهنیة  ا ذا شاكالت اليت یطر س

شد  ٔخرى تصب يف ذات السیاق وت روز مشاریع  ة  ما جسـده مرشـوع ومن  ٔهداف، وذا یلذات ا سـ ٓ

ث  سمیه بنظریةحول النقدي Axel hennethهون .رتافما 
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الم ٔ ت ا :ث

اة ماریوز و مؤلفاته :نبذة عن ح

ٔملانیا سنة )Herbert Marcuse(هررت ماریوز  رلني ب دجمة 1898ـ 1979من موالید  هيودیة م ائ م من 

ة  ىل در امعة فرایبورغ  ىل ید هایدغر و حصل من  ث درس  رلني و فرایبورغ ح امعيت  تلقى تعلميه يف 

ه  ٔطروح كتوراه يف الفلسفة عن  انني " ا يف جملس اجلنود1920ام " روایة الف ل ذ ،و اكن قد شارك ق

رلني  خرطا يف احلزب 1919ٔثناء ثورة  ٔن اكن م ميقراطي ، و بعد  ال 1917ـ 1918شرتايك ا ٔیضا مب ، معل 

ه حتت عنوان  ٔطروح ىل ید هایدغر  ٔیضا  قش  رش،كام  س النظریة التارخيانیة :" ال ٔس ا هیغل و ت ٔنطولوج

ى تويل النازیة احلمك يف " ٔملانیا  ٔ مر، 1983ادر ماریوز  هيود، لیبد البیة العلامء ا ٔن  ش ٔنه يف ذ ش

عیة لیكون ممثال لها يف  ج سورسا،مث انضم ٕاىل البحوث  ميكث  اته ،  اليت هاجر " ٔ . م . و " دیدة يف ح

ام  هيا  سیة 1934ٕا ح اجل ویورك،و م یا ب ولوم هامير جبامعة  س املعهد هناك رفقة هور ٔس ، لیعید ت

ٔمر یا ا ولوم ة،درس جبامعة  ام " 1950ـ 1952" ك لفلسفة و السیاسة يف 1965،مث بوسطن  ٔستاذ  ،مث 

ة "سان دییغو اكلیفورنیا" ٔمرك ة ا رات التابع لوزارة اخلارج ا ٔحباث ا ب  ٔنه التحق مبك office of( ،كام 

intelligence reseqrche( شؤ تص  لقسم ا را ،معل به مدة عرش سنني  ،لیعني بعدها مد ٔرو ون رشق 

ام  اتیة  حول املارسیة السوف ه بعم ن تو ٔ ٔیضا مبعهد البحث الرويس التابع جلامعة هارفارد  لها،كام معل 

ظهر مؤلفه 1958 املر راندي و يف ت ٔفاكر  ٔحباث حول  مج ا ر روس و احلضارة " ،سامه يف  ام "ٕا

سان ذو البعد ا" ،و 1957 د إال ام 1964ام "لوا ٔملانیا الغربیة  راك ورائه رصیدا 1979،تويف ماریوز ب ،

ٔعام ٔمه  یيل  ستعرض ف افال و  ا  :معرف

دكتوراه حتت ٕارشاف هایدغر،و اكن عنواهنا الاكمل : مل الوجود عند هیغلـ 1 " رشه هیغل يف شلك رسا

ه عن ال  ه بفلسف الق ري " تارخي مل الوجود عند هیغل و  ه الك ٔول معل فلسفي ملاریوز یعرض ف اب  ٕاذ یعد الك

ٔن  ینا ب ه مبفهوم الزمان و احلركة و مبفهوم احلیاة عند هیغل م الق لتارخي و  ٔیضا  ه  من املفاهمي الهیغلیة،كام اهمت ف
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 ٔ ىل مودة واحضة بني ماریوز و برتاثه ا ٔیضا  اب  اة،و یمن الك ٔخرى ، الوجود عنده حركة و ح ة  ملاين من 

الشباب  اب مضن مر یندرج الك

ام :مذاهب رافضة ـ 2 اب  :،و مضه مثانیة مقاالت 1968رش الك

و1 لیربالیة يف النظرة الشمولیة  .ـ النضال ضد ا

.ـ مفهوم املاهیة 2

لامهیة 3 جيايب  . ـ الطابع 

.ـ الفلسفة و النظرة النقدیة 4

ة ـ حول 5 .مذاهب ا

رب 6 س ف ٔعامل ما . ـ التصنیع و الرٔساملیة يف 

ىل ماریوز 7 رون  ٔو  رون مع رد لنورمان  ٔو  ٔلغاز ، نقد لنورمان  .ـ احلب حماطا 

متع الصناعي املتقدم 8 .ـ العدوانیة يف ا

ت هیغل و مارس و فروید يف معا ىل كتا لواقع املعارص و يف هذه املقاالت یعمتد ماریوز  .جلته 

ام : ـ دراسات يف الفلسفة النقدیة3 ت 1972رشه ماریوز  ،مضنه مخس دراسات نقدیة عن املفاهمي و النظر

ٔساس املادیة التارخيیة يه عیة و السیاسیة و يه  ج ٔساسیة يف الفلسفة  دراسة حول السلطة،الوجودیة : ا

ن التوا ٔ .التارخيیة،احلریة و احلمتیة التارخيیة عند سارر،اكرل بور و مس

الجنلزيیة حتت عنوان : Raison et la révolution: العقل و الثورة ـ 4 ٔول  ٔمه كتب ماریوز و ا من بني 

عیة " العقل و الثورة "  ج ٔة النظریة  ش لفلسفة "هیغل و  ٔساسیة املكونة  اب العنارص ا ،و یتضمن هذا الك
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ه یتعرض اء امللكة العقلیة النقدیة اليت متزي هبا و ف ادة ٕاح ٕا ال من  لرشح و التفصیل یتو لفلسفة هیغل 

سمتد ماریوز  ه  ٔن العقل مبعناه الهیغيل ميیل ٕاىل الثورة ، و م سمى التفكري السليب ، موحضا  فكر هیغل ف

ٔل  ىل السلب ، و اكن الغرض من ت ماریوز مفهوم نظریته النقدیة القامئ  اب كام یقول عن ذ مكن " یف هذا الك

ٔال و يه  لهيا من الضیاع ،  اء ملكة عقلیة خيىش  اء هیغل بل يف ٕاح سیط ال يف ٕاح يف إالسهام ولو بدور 

ىل التفكري السليب  .القدرة 

روس و احلضارة  5 ام : Eros et civilisation: ـ ٕا اب  " لاكمل ،و عنوانه ا1955رش ماریوز الك

روس و احلضارة البحث الفلسفي يف فروید  ز " ٕا ة الغرا ىل رضورة مراق ٔن إالجامع  ىل  ٔن یعرب  اول  ه  ،و ف

السمترارها ، فهو ینقد  ة ٕارادة السیطرة وسی يس ٕامنا اكن دامئا تعبريا عن القمع و اكن ملصل شاط اجل ید ال و تق

ىل  ث يف نظره متثل شدة الرتاث الفلسفي الغريب القامئ  ىل رضورة ٕاشباعها،ح مس العقل مؤكدا  ز  بت الغرا

.السعادة و احلریة و التقدم 

اتیة ـ 6 ام : Suivait marxismeاملارسیة السوف اتیة حتلیل 1957صدره  حتت عنوان املارسیة السوف

ٔثناء مع ة و  ٔمرك رات ا ا ٔحباث ا ب  ل مك دا ة لعم امعة نقدي ، و اكن ن يف املعهد الرويس يف 

سعى وراء التربر و ٕاغناء  ٔهنا  ب المات تو ايت  حتاد السوف يف  ه ینظر ٕاىل التطورات احلاص یا ، ف ولوم

دیدة،فالنظام  ا  ٔیدیولوج ٔصبحت تؤسس  ا  ل إالیدیولوج ٔ قهتا ٕاال وسائل من  سانیة ما يه يف حق إال

ايت نظام مقعي ال حتمك لیه عقالنیة السوف ارشة و ٕامنا حتمكه طبقة بريوقراطیة تفرض  ني الفعلیني م دة املنت قا

ه يف هذا  ه و حمكوم بنظام مقعي بريوقراطي،و ما یطر دمج ف ة و الفرد مستوعب يف هذا النظام و م ولوج ك

اب یقول عنه  ٔن ضعف الطاقة الثوریة يف جم : الك اب الفرضیة القائ متعات الغرب املتقدمة ٔطرح يف هذا الك

ايت  متع السوف لیتاریة يف ا ٔبدهتا الرٔساملیة و عن اسمترار النظام التو ائبة اليت  . هذا الضعف النامج عن احلیویة ا

د ـ 7 سان ذو البعد الوا ه و نظریته : l’home onidimisulإال ٔشهرها مضنه فلسف ٔمه كتب ماریوز و  یعد 

ام النقدیة جتاه املامر  رش  اب ،  برية مزيت هذا الك ة  شاؤم لمجمتعات املعارصة وفق نظرة  سات القمعیة 
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ان 1964 عي القامئ يف الب ج لنظام  ه ٕادانة شام اب انعطافا يف تفكري ماریوز و ف شلك هذا الك ،و 

دهتا  یة،ٕاذ تبلغ فهيام السیطرة  شرتا متع ٕاىل الصناعیة املتقدمة الرٔساملیة مهنا و  یف حتول ا ه  و قوهتا،ممزيا ف

اب بقو سهتل ماریوز هذا الك ادي البعد،جمردا لك احملاوالت ٕالسقاطه و معارضته،و  ٔ الرفاه،الفعالیة : " جممتع 

ىل التقدم التقين  شهد  هو ما ميزي احلضارة الصناعیة املتقدمة و  شلك دميوقراطي ذ قاد احلریة  " .و اف

ام : عن التحررمقالـ 8 عتبار 1969ٔصدره ماریوز  لثورة ،  اوز املفهوم املاريس  لت ،وهو عبارة عن حماو

روس و  ٔفاكر اليت تناولها يف ٕا ٔن یطور بعض ا ه حياول  داث التارخيیة نفسها قد جتاوزت هذا املفهوم،و ف ٔ ٔن ا

د  سان ذو البعد الوا .احلضارة،و يف إال

ام : ـ مخس حمارضات9 ٔلقاها 1970رش  لیل النفيس و السیاسة الیوتوبیا،و اليت  ، و يه حمارضات حول الت

متع  ت اجلدیدة املامرسة يف ا رلني،معاجلا فهيا مظاهر الك كفورت و  ىل الطلبة و املثقفني يف نیویورك و فرا

:الصناعي املتقدم،و عنونت احملارضات كام یيل 

اكلیة احلریة و نظریة فروید عن  العنف و املقاومة الراد ٔ ز،زوال احلریة،هنایة الیوتوبیا،مس .الغرا

متردـ 10 ام : الثورة املضادة و ا رش  ٓخر كتبه  مكن يف ید الثورة املضادة 1972یعد  ٔن احلل  ىل  ه  ،مركزا ف

ث جنح النظام الرٔساميل يف نظره يف تنظمي ال  یة،ح شرتا دوده و ال بید الثورة العاملیة  ل  ثورة املضادة دا

حلساسیة الثوریة  ٔنه فقد الثقة  دیدة، ٔیضا حياول الكشف عن حساسیة ثوریة  ه  د السواء،و ف ىل  ا  ار

ه هيدف ٕاىل حتلیل السمة  سار اجلدیدة يف ظروف تطور الرٔساملیة املتقدمة،و م املعروفة،حملال اسرتاتیجیات ال

لنظریة املارس ة  یك لیك 1.یة ا

ا، الطبعة الثانیة، 1 رش، لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رمجة سعاد جهر، مراجعة  كفورت،  بول لوران    . 2004ٔنظر، توم بوتومور، مدرسة فرا
رش والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیة راسات وال رمجة، سعد حرب، املؤسسة اجلامعیة  كفورت،  ٔسون، مدرسة فرا س . بول لوران  ٔمحد، ق هادي 

ٔوىل، رش، بريوت، الطبعة ا ل سان املعارص عند هررت ماریوز،املؤسسة العربیة  .1980إال
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هامير- 2 س هور ام : Max. Horkheimer: ما ٔول يف مدرسة فركفورت و ل ا يف 1895الر

ام  كرا حنو 1973شتوتغارت و تويف  مه م هامير،حتول اه س هور ٔبوه صناعیا مور هيودیة ،اكن  ائ ،من 

امعة  جنلزيیة بصحبة صدیقه بولوك يف  ث درس فهيا الفرسیة و  سل و لندن ح رو ت مبدینة  ٔدب و الروا ا

ونیخ و فرای  قش دكتوراه م ىل شوهناور، ه  ا نف مل النفس مث الفلسفة  مه حنو  كفورت،اجته اه بورغ و فرا

ام "مسامهة يف تناقض ملكة احلمك الغائیة " حول اكنط بعنوان  هامير 1922يف  شف هور ،يف فرتة الحقة اك

عیة،ٕاذ  ج شاء معهد البحوث  رفقة بولوك يف ٕا ٔجنلز و اشرتك  لفا مارس و  هامير لرئاسة املعهد  رىق هور

ام  ام 1931جلرونربج  ٔ ٔ من  ش عیة امل ج لفلسفة  ريس  ٔستاذ  ٔصبح  ٔن  سىن 1929بعد  ،حىت 

لمعهد مؤسسته اخلاصة،قدم  ٔسس  ٔستاذیة، ة ا ىل در اصل  س  كون الرئ ٔن  رئاسة املعهد ٕاذ من الرشوط 

ع و امجلال و "وازیة بدایة فلسفة التارخي الربج" مع ج مل النفس و  دیدة مهنا  لوم  ىل  ح  ،انف

ىل النظریة النقدیة  كفورت القامئة  ٔسس مدرسة فرا صاد،ٕاضافة ٕاىل الفلسفة،طور  و فهيا حيدد البعد " ق

ا ة من القضا ٔهنا مجمو ث یعرف النظریة  رفض مرياث الفلسفة املثالیة ح ٔن  لامدیة دون  ملتعلقة مبیدان النقدي 

دد املبادئ  ا من البعض مهنا،فلكام تضاءل  طق ط م ست ون مجیع القضا ا حبمك  ا س معريف حمدد اليت یؤمن ا

ٔملانیا فهاجر ٕاىل  ىل مغادرة  ري  ٔ بة لعدد نتاجئها لكام ٕاقرتبت النظریة من الكامل و اضطر هذا ا س ل ٔساسیة  ا

رش جم رس،و اسمتر يف  یف مث  رش دراسات يف الفلسفة و العمل ج ىل  عي،و يف إالرشاف  ج البحث 

ٓيل  ٔیضا نقد العقل ا عي،و من كتبه  ام 1967إالج رشت  النظریة "،حتت عنوان1969،كام مجعت مقاالته و 

ام "النقدیة والنظریة التقلیدیة  ٔملانیا  تظرا وصول هتلر ٕاىل احلمك يف  .1933و كام اكن م

لق لمعهد فمث سافر ٕاىل ٔ ث دار هناك ملح  هامير رمسیا،ح ني " ٔ .م.و" املعهد و عزل هور ميكث هبا ٕاىل 

ٔفریل  ام 1984عودته يف  شاط املعهد  ٔملانیا مستعیدا بذ ، 1954ام " ٔ .م.و" ، لیعود ٕاىل 1950ىل 

ٔدورنو حتت عنوان  مؤلفه الشهري مع  ٔنه مع تطور لوال" دل التنور " صدر  ن  ر ه  ة ف ٔمرك دة ا ت املت

ٔكرث ٕاضاءة و حتت  ىل حساب  ب مشس العقل القامئ  س ٔفق اخلرافة املظمل  ٔحضى  سهتاليك الربجوازي  متع  ا

الربریة اجلدیدة  و الفاشیة " ٔشعة الفوالذیة نضجت ا " .الس
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ٔدورنو- 3 Théodore"تیودور  Adorno" : رز ٔ املؤسسني ملدرسة فركفورت ٕامسه الاكمل تیودور ين 

ام  ٔدورنو و سغروند  كرا،كام 1903فا ٔم ٕایطالیة تعرف ٕاىل فلسفة اكنط م ٔملاين و  ٔب  ،يف فركفورت من 

دمج يف  ٔصل هيودي م جر مخور من  ه فاكن  ٔما وا ٔمه يف الغناء، ب شهرة  س حنو املوسیقى و ذ ٔظهر م

ٔملا متع ا ام ا ایة  ا ٕاىل  ی ٔقام بف ىل املوسیقى شونربغ  ه  ا نف كرا  ٔلیف م ىل العزف و الت مث 1920ين،متكن 

بع حمارضات غیلیب  ورنیلوس حول هورسل  س  تدى ها هامير يف م اد ٕاىل فركفورت،التقى هبور

ه حول التعايل النیوماين يف ظاهراتیة هورسل  ٔطروح قش  ٔثناء ،حتت إ 1924اجلشطاليت، ورفلیوس و  رشاف 

ام  قشها  ه حول كريیغارد بناء امجلالیة،و اليت  ٔطروح ام 1931عودته ٕاىل فركفورت رشع يف طرح  رشت  ،و 

هامير و ماریوز فقد نفي عقب صعود النازیة ٕاىل و1939 لیه هور ال زم هامير و .م.،و  اد مهنا رفقة هور ٔ اليت 

ام  ر ا1948بولوك  يف تفعیل النظریة النقدیة و حماربة الوضعیة ، ،لیصبح املد الل ذ لمعهد و سامه  د  ملسا

ام  ٔمهها 1969تويف  ر  ٓ ة من ا ساءل حول ٕاماكنیة التفلسف يف "اجلدل السیايس " خملفا مجمو ه ی و ف

ٕالضافة ٕاىل  ىل مهنج طرح السؤال و اجلواب هذا  ته  ٔدورنو يف كتا الراهن،و یعمتد  دامه العناون عرص است

سمترار،و كتبابه  ة  لهيا معظم الفالسفة فركفورت ٕاذ "دل السلب " اجلان ة یرتكز  عبارة عن وصیة فلسف

ا  ٔدورنو منوذ حمل عنوان مناذج ٕاذ یقدم  ٔول ف ٔجزاء اجلزء ا ٕالضافة ٕاىل ثالث  اب من مقدمة  یتكون الك

ات ،التارخي الطبیعي احلریة،: لتفكري السليب يف ثالثة موضو .العامل الرو

ٔمهها فلسفة املوسیقى اجلدلیة  ٔخرى  دة مؤلفات  ٔدور نو  رن 1944و حبث عن فا نقد احلضارة ،1952،و حماو

متع  2.ثالث دراسات عن هیغل 1955و ا

رماس -4 ٔقطـاب الفكـر الفلسـفي املعـارص، ...):-Jurgen Hbermas)1929یورغن ها ـد  ٔ رمـاس  یعتـرب ها

يف  ـة تواصـلیة و ز سیة، ذو  ٔملاين اجل ة 1929جـوان 18وهو  تان سـ رو ٔرسة  ـرىب يف  روف،  مبدینـة دسـ

امعة بون سنة  كتوراه من  ة ا ىل در ه حول 1954حتصل  ٔطروح املطلق والتارخي، حـول التنـاقض " ، مضن 

ا،الطبعة الثانیة، 2 رش،لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رمجة سعاد جهر، مراجعة  كفورت،  بول لوران . 2004ٔنظر، توم بوتومور، مدرسة فرا
ر  كفورت،  رش والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیةٔسون، مدرسة فرا راسات وال .مجة، سعد حرب، املؤسسة اجلامعیة 
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لفلسفة سنة " شیلنغيف فكر  ٔستاذًا  ـني 1961ٔصبح  كفـورت ٕاىل  عـي بفرا و تـوىل ٕادارة معهـد البحـث إالج

ده سنة  ٔول مـن املدرسـة حـىت لقـب 1993تقا رمـاس وتعـدت لك احلـدود وفاقـت اجلیـل ا ، فاقـت شـهرت ها

فاع عن احل سیة يف ا ه الرئ ٔطروح ىل  كفورت، وتت ًا لوریث الرشعي لاكنط ومدرسة فرا داثة بوصـفعا مرشـو

كمتل بعد 3.مل 

رز مؤلفاته ٔ عیة : " من  ٔوضاع إالج ویة ل طـق العلـوم . " 1963" النظریـة واملامرسـة." 1962" التحوالت الب م

عیة  ا . " 1967" حنو جممتع عقالين . " 1967" إالج ا والعـمل ٕاكیـدیولوج ولوج املعرفـة واملصـاحل . " 1968" التك

رشیة  عیة ." 1968"ال متـع . " 1974" الهویة إالج عـي ." 1976" التواصل وتطور ا ـل إالج راغامتیـات التفا

اليق والفعل التواصيل." 1981" نظریة الفعل التواصيل. " 1976"  ٔ ة سیاسیة . " 1983" الوعي ا حملات فلسف

داثة ." 1983"  ل . " 1988" تفكري ما بعد املیتافزيیقا . " 1985"احملافظیة اجلدیدة ." 1985" اخلطاب الفلسفي 

ٔخرن . " 1992"رامغتیات التواصل . " 1991" النظریة واملامرسة  ـرلني." 1996" تضمني ا . 1997" مجهوریـة 

ـــن "  ـــة وا ـــر . " 1994"العقالنی ـــة والترب ق ــیة ." 1998" احلق رشـ ـــة ال ل الطبیع تق ـــ ٔورو. " 2003" مس

اجلدی ٔورو ٔوروالقدمية، .        2007" دل العلامنیة . " 2006" الغرب املنقسم. " 2005" دة، قلب 

ة من املؤلفني،ٔنظر3 شفري املزدوج( الفلسفة الغربیة املعارصة، ،مجمو ة العقل الغريب من مركزیة احلداثة ٕاىل ال .1478، مرجع سابق، ص) صنا
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:قامئة املصادر العربیة- 1
ٔداب بريوت، -1 رمجة، مطاع الصفدي، دار ا .2007هررت ماریوز، احلب واحلضارة، 
رش، -2 ٔلیف وال لت ء، الهیئة العربیة  رمجة، فؤاد زر .1970هررت ماریوز، العقل والثورة، 
يش،دار الطلیعة بريوت -3 رمجة جورج طرا اتیة، هررت ماریوز،املارسیة السوف

ٔوىل، .1965لبنان،الطبعة ا
ٔداب بريوت، -4 يش، دار ا رمجة جورج طراب د،  سان ذو البعد الوا هررت ماریوز، إال

.1988لبنان، الطبعة الثالثة، 
يش، دار الطلیعة بريوت لبنان ، -5 رمجة جورج طراب هررت ماریوز،الثورة والثورة املضادة،

رخي .دون طبعة،دون 
النفي دراسات يف النظریة النقدیة،دراسات يف النظریة هررت ماریوز فلسفات-6

ٔوىل، رش والتوزیع،الطبعة ا ل رمجة عبد املنعم جماهد،دار اللكمة  .2012النقدیة،
يش،دار -7 رمجة جورج طراب هررت ماریوز،البعد امجلايل حنو نقد النظریة امجلالیة املارسیة،

ٔوىل، .1979الطلیعة بريوت الطبعة ا
رماس - 2 راهمي احلیدري، الطبعة ها رمجة حسن صقر، مراجعة ٕا ة  یورغن، املعرفة واملصل

ولونیا ٔوىل،  .2001ٔملانیا .ا
ولونیا - 3 شورات امجلل،  رمجة حسن صقر، م ا،  یة ٕاكیدیولوج رماس یورغن، العمل والتق ها

.2003ٔملانیا، 
رمجة نظري- 4 هيودي،  ٔملانیة والتصوف ا رماس یورغن، الفلسفة ا ٔوىل، ها اهل، الطبعة ا

.1995املركز الثقايف العريب، بريوت 

رشــ والتوزیــع، الطبعــة - 5 ل الد، دار احلــوار  رمجــة محمـد مــ رمـاس یــورغن، بعــد مــارس،  ها
ٔوىل، سور .2002ا

رمجة فاطمة اجلیويش، وزارة الثقافة، دمشـق، - 6 داثة،  ل رماس یورغن،  القول الفلسفي  ها
1996   .
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رماس - 7 ركة، مركز إالمناء القويم العريب غنیورها سام  رمجة  قص،  ، احلداثة مرشوع  
.1996لبنان،

الف، - 8 خ شورات  یبل، م رمجة معر  قة،  احلق ٔ رماس یورغن، ٕاتیقا املناقشة ومس ها
ٔوىل، ر، الطبعة ا .2006اجلزا

بیة ٔج :املصادر ا

1-Herbert. Marcuese, ver la libération, Ed de minuit, paris,
1969.

2- Herbert. Marcuse, Eros et civilisation, Ed de minuit, paris, 1963.

3- Herbert. Marcuese, ver la libération, Ed de minuit, paris, 1969.

2- Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité-trad
Clnristian Bouchindhomme –Raian Rechlitz –ed. Gallimard- paris-
1988.

3- Jürgen Habermas: théorie de l'agir communicationel, édition,
fayard,paris.1987.

4- Jurgen Habermas: connissance et intiérèt –Ed : Gallinard , 1976.

:العربیة قامئة املراجع

رماز،-1 رماز ضد ها ٔتو، التفكري مع ها شورات ٓبل اكرل  یبل، م رمجة وتقدمي،د معر 
الف .إالخ

ٔوىل، -2 ر، دار الطلیعة، بريوت لبنان، الطبعة ا .2009الزواوي بغورة، مابعد احلداثة والتنو
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ا -3 نولوج نوم ٔوروبیة و الف ٔزمة العلوم ا ر ٕادموند هورسل ،  ٕاسامعیل مجة،الرتسندنتالیة، 
دة العربیة ،  .2008مصدق، مركز دراسات الو

ن،-4 ٔمريیة، القاهرة ٓالن تور لثقافة، املطابع ا ىل  ٔ لس ا ٔنور مغیت، ا رمجة  نقد احلداثة، 
1992.

نٔفایة -5 ا ،محمد نور ا رماس،ٕافریق احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدیة املعارصة، منوذج ها
ٔوىل، .1991الرشق، الطبعة ا

راسات -6 رمجة، سعد حرب، املؤسسة اجلامعیة  كفورت،  ٔسون، مدرسة فرا بول لوران 
رش والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیة .وال

شورا-7 نیك فاقر،املارسیة بعد مارس،م رش،بدون بیار دوم ة وال لطبا ت عویدات 
.1980طبعة،

ة -8 لطبا ٔو ب، دار  افظ د رمجة سعاد جهر، مراجعة  كفورت،  توم بوتومور، مدرسة فرا
ا، الطبعة الثانیة،  رش، لی .2004وال

الد، دار احلوار -دریدا-اك دریدا، مضن حورات ونصوص فوو-9 رمجة محمد م شو،  بال
رش ، والتوزیع، ل ٔوىل، سور .2006الطبعة ا

ٔمحد حسان، -10 رمجة  املعرفة،  ا رد،الوضع ما بعد احلدايث تقرر عن  سوا لیو ان فرا
ات  .1994القاهرة، دار الرشق

ٔول، تعریب شعبان -11 ٔصول املارسیة، اجلزء ا س اكفني،  س مور ب جورج بولیزتر، و 
بة العرصیة، بريوت شورات املك .راكت، م

و -12 اك دریدا، ج رماس و فاين بورادوري، الفلسفة يف زمن إالرهاب، حورات مع یورغن ها
ٔحباث ودراسة السیاسات،  ون النبواين، املركز الغريب ل رمجة وتقدمي، 

ٔوىل .2013،الطبعةا
ر، بريوت، الطبعة -13 د، حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،دار التنو

ٔوىل، .1993ا
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كفورت،النظریة النقدیة التواصلیة،املركز الثقايف حس-14 رماس ومدرسة فرا ن مصدق،یورغن ها
ٔوىل، .2005العريب،الطبعة ا

الين،-15 بة مدبويل،فلسفة التقدم،حسن محمد الك .2003، بدون طبعةمك
رش -16 ة وال لطبا الق والتواصل، دار التنور  ٔ رماس ا ٔبو النور حسن، یورغن ها محدي 

.2012والتوزیع، بريوت لبنان،
ة -17 لطبا ان مصطفى عبد الرحمي،الفن والسیاسة يف فلسفة هربت ماریوز،دار التنور  ح

ٔوىل، رش بريوت لبنان،الطبعة ا .2010وال
ًا، املؤسسة -18 ٔدورنو منوذ كفورت  ى مدرسة فرا مل امجلال  سطاويس محمد،  رمضان 

ٔوىل،  ارسات، الطبعة ا .1998اجلامعیة 

دریة، بدون طبعة، -19 ، دار املعرفة اجلامعیة، ٕاسك يل لی رمجة وتعلیق وتقدمي، د  ر، ن  زلو
1992.

ة -20 لطبا ة   ار القوم رمجة عبد الغفار ماكوي، ا الق،  ٔ تافزيیقا ا س م ٔس اكنط ٕاميانویل، ت
رش، القاهرة،  .1960وال

رمجة -21 الق،  ٔ تافزيیقا ا ٔسس م حي الشیطي، تقدمي اكنط ٕاميانویل،  زيل ٕاسامعیل و محمد ف
رش، ل یبل، مومف  .1991معر 

زيل ٕاسامعیل، تقدمي معر -22 رمجة  لامً،  ٔن تصري  رید  تافزيیقا  اكنط ٕاميانویل، مقدمة للك م
رش،  ل .1991یبل، مومف 

رمجة عبد املنعم احلفين، الطبعة الثانیة، -23 .1988بريوت، اكنط ٕاميانویل ، نقد العقل اخلالص، 
ر-24 كفورت، كنوز احلمكة ، اجلزا ري ، قراءات يف الفكر النقدي ملدرسة فرا .كامل بو م
شورات -25 كفورت،م دل العقالنیة يف النظریة النقدیة ملدرسة فرا ري، د،كامل بوم

ٔوىل ر،الطبعة ا الف،اجلزا .2010إالخ
كفورت من -26 ري،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا سیل د،كامل بوم ٓ هامير ٕاىل  س هور ما

ٔوىل، ر، الطبعة ا الف،اجلزا شورات إالخ ث، م .2010هون
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اح، املركز -27 ال وعبد الهادي مف رمجة، محمد س یقة، الوجود،  یة، احلق مارن هایدغر، التق
.الثقايف العريب، بريوت لبنان

ىل م-28 رمجة  ة  وروح  الرٔساملیة ،  ستان الق الربو ٔ رب، ا س ف ، بريوت،دون طبعةما .ق
رمجة مصطفى الناوي،مراجعة مصطفى -29 هامير،النظریة النقدیة والنظریة التقلیدیة، س هور ما

ٔوىل، اطي،عیون املقاالت،الطبعة ا .1990خ
ب -30 رمجة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هامير تیودور فا س هور ما

ٔوىل، .2006اجلدیدة،الطبعة ا
اع، نقد العقل الغريب، احلداثة وما بعد احلداثة، مركز إالمناء القويم ، بريوت صفدي مط-31

.1990لبنان، دون طبعة، 
ة -32 لطبا سان يف اخلطاب الفلسفي املعارص، دار الطلیعة  اوي، موت إال عبد الرزاق ا

ٔوىل  رش، بريوت لبنان ، الطبعة ا .1992وال
عیة املعرفة -33 لطیف عبادة ٕاج اب عبد ا لك ار التوسیة،املؤسسة الوطنیة  ة،ا الفلسف

ر، .1984اجلزا
تدى -34 ال،م كفورت،تقدمي محمد س ٔدورنو ومدرسة فرا عبد العايل معزوز،جاملیات احلداثة 

ٔوىل، .2011املعارف،بريوت لبنان،الطبعة ا
ات، املر -35 متركز حول ا راهمي، املركزیة الغربیة، ٕاشاكلیة التكون وا كز الثقايف الغريب، عبد هللا ٕا

ٔوىل، .1997بريوت لبنان، الطبعة ا
ٔوىل -36 ر الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ هتا، م احلداثة ورها ٔسئ ن اخلطايب،  .عز ا

ٔوىل،.د-37 ر،الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ ات، م سق ٕاىل ا یبل، من ال .2007معر 
ٔمحد-38 رمجة  اب القاهرة ، مارجریت روز، ما بعد احلداثة ،  لك الشايم ، الهیئة املرصیة 

1999.
لقرن العرشن، -39 ٔبو السعد، احلصاد الفلسفي  دریة عطیات  ٔة املعارف إالسك ش .2002م
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رش، بريوت، -40 ٔحباث وال یخ، نقد احلداثة يف فكر هایدغر، الشبكة العربیة ل د،محمد الش
ٓوىل،  .2008الطبعة ا

ري، -41 رس الطا تقاة من الفكر محمد الشیخ و  ت يف احلداثة وما بعد احلداثة، حوارات م مقار
رش  ة ال لطبا ٔملاين املعارص، دار الطلیعة   .1996بريوت، –ا

ة من املؤلفني، الفلسفة الغربیة املعارصة، -42 ة العقل الغريب من مركزیة احلداثة ٕاىل ( مجمو صنا
شفري املزدوج  يل عبود ا)ال ٔول، ٕارشاف  يل حرب، ، اجلزء ا حملموداوي، تقدمي، 

ٔوىل ر، الطبعة ا الف، اجلزا شورات إالخ .  م
ت وتطبیقات،-43 ة مؤلفني، التواصل نظر فكر ونقد ( مجمو ابد )سلس ، ٕارشاف محمد 

ٔوىل، بريوت  رش، الطبعة ا ٔحباث وال ري، الشبكة العربیة ل .86ص 2010اجلا
ة مؤلفني-44 كفورت مجمو رتاف،،مدرسة فرا دل التحرر والتواصل و حتت النقدیة،

نانة يل عبود احملمداوي، ٕاسامعیل  رش والتوزیع،وهران ،ٕارشاف، ل ن الندمي  ٕا
ٔوىل، ر،الطبعة ا .2012اجلزا

ق ، يف احلداثة و اخلطاب احلدايث ، املركز الثقايف العريب -45 ري شف .1923، 1بريوت، ط-م
لكم ز -46 ریك ، هكذا  شه فرید رش، بريوتنی ة و ال لطبا ب العاملي  رمجة املك .راداشت، 
ة من املرتمجني-47 رمجة مجمو ٔشیاء ،  شال ،اللكامت و ا ، ، مركز إالمناء القويم ، بريوتفوو م

1990.
رش، الطبعة -48 ة وال لطبا ال، دار التنور  رمجة محمد س شال، نظام اخلطاب،  فوو م

ٔوىل، 1997ا
رمجة عز العرب :دود التواصل–فرانك مانوید -49 رد، رماس ولیو إالجامع والتواصل بني ها

ا الرشق، املغرب،  .2008حكمي بناين، ٕافریق
ٔوىل، -50 رش،الطبعة ا راسات وال ء، هررت ماریوز، املؤسسة العربیة  .2005د، فؤاد زر
ل سیلرت،مدرسة -51 كفورت،ف ٔهتا فرا لیل لكفت،ومغزاها،ش ىل رمجة، ٔ لس ا ا

.2004لثقافة،الطبعة الثانیة،
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لبناين بريوت لبنان، الطبعة -52 صل عباس، الفرویدیة ونقد احلضارة املعارصة، دار املهنل ا د، ف
ٔوىل  .2000ا

ٔوىل، -53 سان واحلضارة، الطبعة ا دلیة العالقة بني إال سان،  صل عباس ، الفلسفة و إال ف
.لبنان، دار الفكر العريب، بريوت

رش، بريوت، -54 ل سان املعارص عند هررت ماریوز،املؤسسة العربیة  ٔمحد، إال س هادي  ق
ٔوىل، .1980الطبعة ا

ٔوىل، -55 ن عبد العايل، ما بعد احلداثة جتلیاهتا، دار تویقال، الطبعة ا ال محمد وعبد السالم  س
.2007املغرب 

ة، دار توبقال-56 ر فلسف .2008الثالثة، الطبعة،املغرب-سبال محمد ، دفا
لفكر الفلسفي املعارص، دار الطلیعة بريوت لبنان، الطبعة -57 اجلدیدة  سامل یفوت، املنا

ٔوىل،  .1999.ا

بیة ٔج :قامئة املراجع ا

–1 Edmund Husserl , la crise des seienese urpéennes tradition par
Ricœur-Ed Abien-paris, 1977.

2 Kant, critique de la Rison pour , tradition par A .Trensaygues et
B.Pacaud, ed PUF, 1984. .

ات واملعامج :قامئة املوسو

ٔمحد -1 لیل  ٔول، تعریب  ا ة، ا ة الالند الفلسف لیل، ٔندریه الالند،موسو
شورات عویدات، الطبعة الثانیة .م

الثالث، -2 ة، ا ة الالند الفلسف لیلٔندریه الالند، موسو ٔمحد  لیل  ، تعریب 
ٔوىل،  شورات عویدات، بريوت لبنان، الطبعة ا .1996م
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ٔمريیة ،القاهرة-3 ور،املعجم الفلسفي،الهیئة العامة لشؤون املطابع ا راهمي مد ،بدون ٕا
.1983طبعة،

ظور، لسان العرب،-4 ن م رش، دار بريوت )اجلزء الثاين(ٕا ة و ال ، دار صادر لطبا
رش، بدون طبعة ة و ال .لطبا

ویزنمان-5 ٔطلس الفلسفة،رد،بوراكبیرت،بیرت  دمان، بة رمجة جورج كتورة،ف املك
ة .الرشق

رش، -6 ل ة، دار اجلنوب  ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم املصطل الل ا
.2004وس، دون طبعة، ت

لبناين،،املعجم الفلسفيمجیل صلیبا،-7 ب ا .1982دون طبعة،بريوت لبنان،دار الك
بة -8 عي،عريب اجنلزيي،مك ج رسة يف الفكر الفلسفي و  ة امل مكیل احلاج،املوسو

.2002لبنان،دون الطبعة الثانیة،
ة،-9 رش املعجم الفلسفي،مصطفى حس ل ٔسامة  ٔوىل،والتوزیع،دار  .2009الطبعة ا
ات الفلسفة،عبد املنعم احلفين،-10 بة مدبويل،املعجم الشامل ملصطل الطبعة الثالثة،مك
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ســان ٔمحــد الســعدين-2 ــاریوز وإال ــرت م ــدهر ــد الوا ا،ذو البع ــارص،جمــ لفكــر املع
سمرب،59العدد 1967د

التدون، العدد الرابع، -3 ة التارخيیة يف الفلسفة الاكنطیة، جم ٔنطولوج الزاوي بغورة، ا
سمرب  .2012د

ٔول اسامعیل مصدق، -4 ة ، العدد ا ٔوربیة ، مدارات فلسف ٔزمة الثقافة ا هورسل و 
1998.

عبد الغينب-5 اً (وسوا مجعیة دراسات ، )الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز منوذ
انفي، ٔول  ة،العدد ا .2014فلسف

یة(اك ٕالول ،-6 لتق ، یتفكرون ، العدد) القات العمل  ون بال 1جم ، مؤسسة مؤم
حباث، دود  .2013راسات و 

ة،ججامل مفر -7 ٔوراق فلسف شوي ،  ساري الن رد و إالرث ال 5-4العدد، ، لیو
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داد- ٔدايت وإالس .64.......................................................................................................العقل ا

د- یة وجممتع البعد الوا .77......................................................................................................التق

.80..........................................................................الثورة وبوادر التحرر اجلدیدة: املبحث الرابع 

.80.......................................................................................................ٕاسرتاجتیة الثورة اجلدیدة-

. 87...................................................................................................در التحررالفن الیوتوبیا وبوا-

رماس:الفصل الثالث ل اخلطاب النقدي لها یة دا .94...........................سؤال احلداثة والتق

ٔول  رماس: املبحث ا ى ها .95..........".....................روافد اجلذور وال" النظریة النقدیة 

.95.................................................................................................................احلضور الاكنطي-

.97.................................................................................................................احلضور املاريس-

.100................................................................................................................احلضور الهیغيل-

ٔثري - .102....................................................................................................................املدرسةت

داثة: املبحث الثاين  ل رماس قارئًا  .105..............................................................ها

لیة - .105.....................................................................................................النقدیةالفلسفة والفا

.108..........................................................................................................نقد الفلسفة الوضعیة-

رماس ضد ما بعد احلداثة: املبحث الثالث  .111......................................................ها

ة- .114..........................................................................مابعد احلداثة مرشوع حنو العدم

ة احلداثة- ك .119................................................................................اك دریدا وتفك
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:امللخص

دلیهتا وفـق التصـور  یة والكشف عن  لیل والنقد لسؤال التق رة الكشف عن جوانب الت حتاول هذه املذ
رز املعامل املؤسسة ملرشـوعهام النقـدي املنـدرج  ٔ الل الوقوف عند  من  رماس، وذا النقدي ملاریوز و ها

كفورت النقدیة، اول اخلطاب النقدي حتت غطاء مدرسة فرا طق فقد  سـ ذري  س لنقٍد  ٔس ملاریوز الت
لمجمتعات املعارصة  یة، )احلداثیة ( مضامني الُبَىن املُهِْیِلكة  هتا السیاسـ شـ تلـف  رخيیـة  رٍة  رب مسـا  ،

صــادیة، والســلویة، صــالح ق ٕ ٓلیــات الكفــ ٔخــرى وضــع ا رمــاس يه ا رشــف نقدیــة ها س ــني  يف 
د مرشوع احلداثة وجتاوز سلطة ا تف سـ ـث  ٔداتیـة، ح لعقالنیـة ا رب بعث عقالنیة تواصـلیة جمـاوزة  یة  لتق

دال  ـىل نقـد واسـ ـري  ٔ ث قدرة هـذا ا رماس من معطیات العقل النقدي من ح ى ها العقل التواصيل 
ٔفـاق  ح  ـىل فـ الل ما ميلكه من قدرٍة  ٔدايت فهو یطرح البدائل من  لفها العقل ا بـني النتاجئ السلبیة اليت 

ٔخرن .ذاتیة والتواصل مع ا

راسة  ة  اح یة، : اللكامت املف ٔداتیة، العقالنیة التواصلیة، التق النقد، احلداثة، مابعد احلداثة، العقالنیة ا
.الثورة


