
- 8<7 - 
 

 

 

 التفسٌر المادي للفلسفة

 أدورنو نموذجا  

 

 

 

 

 د. أشرؾ حسن منصور

صرة بقسم الفلسفة، كلٌة اآلداب، جامعة أستاذ مساعد الفلسفة الحدٌثة والمعا

 اإلسكندرٌة.

  



- 8<7 - 
 

  



- 8=7 - 
 

 التفسٌر المادي للفلسفة

 نموذجا  أدورنو 

 (1)د. أشرف حسن منصور                                                   

 مقدمة: 

تنظر الفلسفة إلى نفسها على أنها سعً فكري نحو تفسٌر الوجود والعالم     

واإلنسان تفسٌرا  تصورٌا  مجردا ، وتستخدم فً سبٌل ذلك مقوالت وتصورات 

وأفكارا  عامة تختزل إلٌها كل التعقد الحً للواقع التجرٌبً المادي. وهً بذلك 

ادي، وأن المجرد هو الذي ٌفسر تسلم منذ البداٌة بؤن الفكري هو الذي ٌفسر الم

ي، ما عدا حفنة  العٌنً. وقد اتفق معظم الفبلسفة على هذا المنهج االختزالً الردِّ

قلٌلة نادرة منهم، سارت عكس التٌار وكانت لها رإٌة رادٌكالٌة مختلفة، وفعلت 

عكس ما كان الفبلسفة ٌفعلونه على مدى ألفٌن وخمسمابة عام. إذ سعت هذه 

إرجاع المقوالت والتصورات واألفكار المجردة التً تفكر بها الفلسفة الفبة إلى 

إلى أساسها الحقٌقً الفعلً، هذا األساس الذي نظروا إلٌه على أنه مادي 

واجتماعً. فقد كانوا على قناعة بؤن األوضاع المادٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌشها 

إلى تحدٌد األفكار  اإلنسان هً التً تشرط تفكٌره وطرٌقة هذا التفكٌر وتصل

والتصورات المجردة التً ٌستخدمها فً تفكٌره. وبذلك عملت هذه الفبة من 

الفبلسفة على القٌام بعكس ما اعتاد الفبلسفة التقلٌدٌون القٌام به، وإرجاع 

االجتماعً، والمجرد إلى العٌنً الذي نشؤ عنه. تضم هذه  –الفكري إلى المادي 

-=>87( وبلٌخانوؾ )>877-8797إنجلز )( و:877-8787الفبة: ماركس )

( وزون رٌتل 8788->877( ولوكاتش )87:7-;>87( وكاوتسكً )8787

( وفبلسفة مدرسة فرانكفورت، وأهم هإالء الفبلسفة على 8777-8777)

 ( موضوع هذه الدراسة. 7=87-:877اإلطبلق هو تٌودور أدورنو )

هام من جوانب فكر أدورنو فً الصفحات التالٌة سٌجد القارئ دراسة لجانب     

وهو المتعلق بمعالجته المادٌة لؤلفكار والمذاهب الفلسفٌة. وهو جانب لم ٌتم 

التركٌز علٌه من قبل أؼلب الذٌن كتبوا عن أدورنو. وربما ٌرجع السبب فً 

ذلك إلى تركٌزهم على جوانب أخرى رأوا أنها األجدر بالدراسة، لكننً أعتقد 

لفلسفة هو أهم إسهام قدمه لحقل الدراسات الفلسفٌة. أن نقد أدورنو المادي ل

                                                           
 ( أستاذ مساعد الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة بقسم الفلسفة، كلٌة اآلداب، جامعة اإلسكندرٌة.  8
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ونظرا  لرإٌة أدورنو المادٌة والسوسٌولوجٌة للفلسفة، فقد كان تركٌزه فً 

 –تحلٌبلته منصبا  على أكثر الفلسفات تعبٌرا  عن مشروطٌتها المادٌة 

السوسٌولوجٌة، وهً فً الوقت نفسه أكثر الفلسفات تؤثٌرا  وأهمٌة فً العصر 

 دٌث، وهً فلسفات كانط وهٌجل وهوسرل وهاٌدجر. الح

وقبل أن ندخل فً تفاصٌل الدراسة، نود فً البداٌة أن ننبه على بعض     

األفكار الهامة التً تمٌز معالجة أدورنو للفلسفة والتً تفصلها عن المعالجات 

عبلقة الشبٌهة. ال ٌنظر أدورنو إلى العبلقة بٌن األفكار والواقع المادي على أنها 

تبعٌة مطلقة على طرٌقة السببٌة المٌكانٌكٌة، فهو ال ٌقول إن الواقع المادي هو 

الذي ٌنتج األفكار الفلسفٌة، وبذلك فهو ال ٌعتقد فً الرإٌة الماركسٌة التقلٌدٌة 

الذاهبة إلى أن البناء التحتً االقتصادي هو الذي ٌشرط بصورة مطلقة البناءات 

أن رفض هذه الثنابٌة الحادة بٌن البناء التحتً والبناء الفوقٌة. فقد سبق ألدورنو 

. أما الرإٌة التً (9)الفوقً ورأى أنها مبسطة أكثر من البلزم وؼٌر علمٌة

ٌتبناها أدورنو والتً ٌستخدمها أساسا  لتفسٌره المادي للفلسفة فهً تنص على أن 

أثر  التصورات الفكرٌة المجردة لٌست مجرد نتاج لؤلساس المادي بل هً

مصاحب لهذا األساس، بحٌث إن األساس المادي للمجتمع أو للطبقة االجتماعٌة 

وبذلك تكون الفلسفة هً الوجه  ٌنعكس فً الفكر لٌحدث رإى فلسفٌة مجردة.

ٌُحدث رإى فلسفٌة  الفكري للمجتمع أو للطبقة االجتماعٌة، ٌنعكس فٌها الفكر ل

 مجردة.

اء. فً الجزء األول شرح للمنطلق الفكري تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أجز    

الذي ٌفسر أدورنو على أساسه المذاهب الفلسفٌة، وهو ما أسمٌه المادٌة 

السوسٌولوجٌة. وبعد شرح لؤلصول الماركسٌة لهذا المنطلق الفكري، أشرع فً 

شرح كٌفٌة انتماء معالجة أدورنو للفلسفة إلى هذا التوجه النظري. وفً الجزء 

ول معالجة أدورنو لفلسفة كانط، باعتبارها كاشفة عن الشروط المادٌة الثانً أتنا

للبورجوازٌة األوروبٌة عامة وللبورجوازٌة األلمانٌة بوجه خاص. وفً الجزء 

نقد أدورنو لفٌنومٌنولوجٌا هوسرل، باعتبارها معبرة عن الشرط الثالث أتناول 

لذي تحدد بتحول هذه الجدٌد الذي عاشته البورجوازٌة فً القرن العشرٌن، وا

الطبقة إلى الرأسمالٌة المالٌة، وتوضٌح كٌفٌة ارتباط فلسفة هوسرل بهذا النمط 
                                                           
2 ) Adorno: “Introduction”, in The Positivist Dispute in German 
Sociology. Translated by Glyn Adey and David Frisby. (London: 
Heinemann, 1976), pp.24-28.    
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االقتصادي الجدٌد فً الحٌاة، وكٌفٌة انعكاسه فً مذهب هوسرل الفلسفً. وفً 

الجزء الرابع أتناول تحلٌل أدورنو لفلسفة هاٌدجر وللوجودٌة األلمانٌة 

البورجوازٌة فً مرحلتها المتؤخرة، والتً تجسدت باعتبارهما ٌعبران عن أزمة 

فً االؼتراب الشامل الذي ٌظهر فً فلسفة هاٌدجر فً التحلٌل الوجودي 

أما الخاتمة ففٌها نظرة شاملة للعبلقة بٌن الفكر  لمقوالت الهم والقلق والموت.

     وأساسه المادي االجتماعً وفق تحلٌبلت أدورنو. 

 مادٌة للفلسفة:  –رؤٌة أدورنو السوسٌو  –أوال  

فً هذا الجزء نهدؾ بٌان ارتباط معالجة أدورنو للفلسفة بالتراث الماركسً     

السوسٌولوجً للفلسفة، وتشكٌله لحلقة فً سلسلة متصلة من  –فً النقد المادي 

سه، هذا التراث. والذي ٌجعل معالجة أدرونو مادٌة وسوسٌولوجٌة فً الوقت نف

أنها ال ترد األفكار الفلسفٌة إلى مجرد حوامل مادٌة كما فعلت المذاهب المادٌة 

التقلٌدٌة وأهمها المادٌة الفرنسٌة فً القرن الثامن عشر، وال تقول مثلها إن 

التؽٌرات المادٌة تنعكس آلٌا  على تفكٌر اإلنسان لتنتج تؽٌرات فكرٌة وثقافٌة، 

بكونها مجرد معالجة سوسٌولوجٌة، ترد كما أن معالجة أدرونو ال تتصؾ 

األفكار والمذاهب الفلسفٌة إلى المجتمع الذي أنتجها مباشرة. فالذي ال ٌجعلها 

مادٌة مباشرة وفجة على شاكلة النزعات التجرٌبٌة أن المادٌة التً ٌقصدها 

أدرونو هً مادٌة اقتصادٌة، بمعنى األسلوب المادي الذي ٌنتج به البشر حٌاتهم 

ون به إنتاج شروط إنتاجهم المادي. والذي ال ٌجعلها سوسٌولوجٌة بحتة وٌعٌد

على شاكلة علم اجتماع المعرفة أنها ال تنظر إلى المجتمع على أنه المحدد 

النهابً للفكر واإلطار األول لنشؤة مقوالت الفكر المجردة كما فعل دوركاٌم 

دٌنٌة"، بل إن على سبٌل المثال فً كتابه "األشكال األولٌة للحٌاة ال

السوسٌولوجً الذي ٌقصده أدورنو هو الطبقً، بمعنى رد األفكار الفلسفٌة إلى 

أساسها الطبقً باعتبارها تعبر عن موقؾ تؤملً فلسفً من العالم من منطلق 

 رإٌة طبقة اجتماعٌة معٌنة.  
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 السوسٌولوجً للفلسفة:  -. المنشأ الماركسً للتفسٌر المادي 1

أدورنو للفلسفة وللمذاهب الفلسفٌة إلى التراث الماركسً فً  ترجع معالجة    

نقد الفلسفة والذي بدأ مع كتاب ماركس وإنجلز "األٌدٌولوجٌا األلمانٌة". 

واتصفت المعالجة الماركسٌة للفلسفة بؤنها مزدوجة، فقد كانت مادٌة 

ساسها رجع األفكار الفلسفٌة إلى أوسوسٌولوجٌة فً الوقت نفسه؛ مادٌة ألنها تُ 

المادي االقتصادي، وهً سوسٌولوجٌة ألنها تربط هذه األفكار بالطبقة 

االجتماعٌة القابمة بذلك النشاط المادي االقتصادي. وتمٌزت المعالجة الماركسٌة 

للفلسفة بربط التفكٌر الفلسفً بعملٌة تقسٌم العمل والتً أدت إلى انفصال العمل 

العمل الذهنً ومنتجات هذا العمل المادي عن العمل الذهنً، ومن ثم ظهور 

الذهنً على أنها منفصلة ومستقلة عن الواقع المادي واالجتماعً الذي أنتجها 

. وبذلك ظهر النقد الماركسً لما أسمٌه "وهم استقبلل الفلسفة"، أي (:)منذ البداٌة

ذلك الوهم الذي ٌعتنقه الفبلسفة والذاهب إلى أن األفكار مستقلة عن أي واقع 

ومنتجة لبعضها البعض دون أي وسٌط مادي أو اجتماعً، وأن األفكار تتطور 

واقع وحركة من ذاتها ووفق منطقها الخاص المختلؾ والمستقل عن منطق ال

المجتمع وتطور أنماط اإلنتاج. وقد أجمعت التحلٌبلت الماركسٌة للفلسفة على 

أن وجود الفلسفة نفسه معتمد على عملٌة قبلٌة اقتصادٌة واجتماعٌة فً الوقت 

 نفسه وهً عملٌة تقسٌم العمل.  

 خاصة ،هذا اإلطار العام هو الذي حكم نظرة التٌار الماركسً لنشؤة الفلسفة    

من ببلد الٌونان. فالذي حكم ظهور الفلسفة فً ببلد الٌونان بالذات، أن هذه 

الببلد هً التً شهدت الشروط المادٌة واالجتماعٌة التً مكنت العمل الذهنً 

من االستقبلل عن العمل المادي ومن أن ٌكتسب تسٌٌرا  ذاتٌا ، مما أحدث وهما  

نً آخر. فالفلسفة باعتبارها نشاطا  بؤن الفلسفة مستقلة تماما  عن أي نشاط إنسا

فكرٌا  مجردا  ال تنشؤ إال عندما ٌتم تقسٌم النشاط البشري إلى عمل مادي وعمل 

ذهنً، وهذا ما توافر فً ببلد الٌونان. وٌرجع هذا االنفصال فً حد ذاته إلى 

أسباب اقتصادٌة واجتماعٌة؛ ذلك ألن ببلد الٌونان شهدت إمكانٌة استقبلل فبة 

مواطنٌن عن العمل الٌدوي وانعزالهم عنه، بل وانعزالهم عن أي صورة من ال

من صور العمل، وذلك لسببٌن: األول هو أن العمل الٌدوي قد أُلحق بفبة من 

                                                           
. =878كارل ماركس وفرٌدرٌك إنجلز: األٌدٌولوجٌا األلمانٌة. ترجمة فإاد أٌوب. دار دمشق، (  :

 . 7:ص 
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الناس هم العبٌد والمزارعون وصار مقصورا  علٌهم. والثانً أن تطور التجارة 

على الثروة  ازكن فبة من المواطنٌن من االستحووظهور االقتصاد النقدي م

وتخزٌنها فً صورة نقود والعٌش علٌها، وبالتالً مكنها ذلك من التفرغ للسٌاسة 

 .(;)والفن والتفلسؾ

هذا االستقبلل االقتصادي واالجتماعً لفبة من المواطنٌن الٌونان هو     

األساس المادي، الخفً وؼٌر المباشر، لبلعتقاد فً استقبلل الفلسفة. ذلك ألن 

ٌنتجه الفبلسفة المنتمون لهذه الفبة سوؾ ٌحمل صفات وخصابص  الفكر الذي

هذه الفبة بالضبط )وهذا ما سوؾ نراه من عداء الفبلسفة لطبقة العامة، ال على 

المستوى السٌاسً وحسب بل وعلى المستوى المعرفً(. ولذلك نجد عند 

أفبلطون أول تمٌٌز منهجً بٌن الذٌن ٌعملون بؤٌادٌهم والذٌن ٌعملون 

. لم ٌكن أفبلطون على وعً بؤن وجود عبٌد ٌعملون بؤٌادٌهم (>)عقولهمب

وٌمكنون المواطنٌن من فض أٌادٌهم من أي عمل هو الشرط القبلً لظهور 

الفلسفة، فقد اعتبر أن هذا الشرط القبلً هو مجرد موهبة شخصٌة ال تتوافر إال 

ٌشؽل العامة من  تمكن الواحد منهم من االنعزال عن كل ما ،للممتازٌن فكرٌا  

شبون الحٌاة الٌومٌة، أي من كل ما هو عارض وفان، بفضل قدرة فكرٌة على 

التؤمل فً الحقابق الخالدة. وٌظل االنفصال عن الممارسة وعن أي نشاط عملً 

، من وامتبلك المهارة الضرورٌة للتؤملهو الشرط الضروري للتفلسؾ 

وانتهاء  بهوسرل فً القرن دٌكارت، ب أفبلطون وعبر األبٌقورٌة، ومرورا  

   .(=)العشرٌن والذي ٌعد آخر ممثل لهذا التوجه العتٌق

ٌعد ماركس وإنجلز فً مإلفاتهما األولى التً نقدا فٌها فلسفة هٌجل       

والهٌجلٌٌن الشبان أول من حاول القضاء على وهم استقبلل الفلسفة. إذ نقدا 

                                                           
4) Thomson, George, The First Philosophers: Studies in Ancient Greek 
Society. (London: Lawrence & Wishart, 1972), pp. 13ff, 26ff;   Sohn-
Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour: A Critique of 
Epistemology (London: Macmillan, 1978), pp.93-100.  

( أفبلطون: محاورة ثٌاتٌتوس أو عن العلم. ترجمة وتقدٌم د. أمٌرة حلمً مطر. دار ؼرٌب، القاهرة  >
 . 89-7=، ص 9777

( حول أهم وآخر التحلٌبلت الفلسفٌة لهذا االنفصال بٌن الفكر والعمل، انظر دراسة هابرماس  =
 التالٌة: 

Habermas, Jurgen, Knowledge and Human Interests. Translated by 
Jeremy J. Shapiro (Boston: Beacon Press, 1971), pp. 7ff, 191ff.  
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والتصورات عن أساسها االجتماعً الفلسفة لكونها أعطت استقبلال  لؤلفكار 

المادي وجعلتها هً المتحكمة فً هذا األساس توهما  منها أن مجرد تؽٌٌر 

األفكار ٌإدي تلقابٌا  إلى تؽٌٌر الواقع. كما أن الفلسفة فً نظر الفبلسفة تتطور 

داخلٌا  بمعزل عن أي شروط اجتماعٌة. أما هدؾ ماركس وإنجلز فهو الكشؾ 

االجتماعٌة لتطور الفلسفة، حٌث ٌقوالن فً "األٌدٌولوجٌا  عن هذه المشروطٌة

األلمانٌة": "لم ٌخطر على بال أي من هإالء الفبلسفة أن ٌتساءل عن الرابطة 

. إن النقد الماركسً (8)التً تجمع بٌن مذاهبهم وبٌباتهم المادٌة الخاصة"

لٌة األلمانٌة. وقد لؤلٌدٌولوجٌا قد بدأ باعتباره تفسٌرا  مادٌا  سوسٌولوجٌا  للمثا

فُهمت الماركسٌة خطؤ  فً موقفها من الفلسفة، إذ اعتقد الكثٌرون أنها تنظر إلى 

الفلسفة على أنها مجرد أٌدٌولوجٌا، أي مجموعة من األوهام النظرٌة التً ٌنبؽً 

استبعادها واالستؽناء عنها نهابٌا ، لكن العكس هو الصحٌح. فالماركسٌة بدأت 

باعتبارها نقدا  مادٌا  سوسٌولوجٌا  للمثالٌة األلمانٌة وللٌسار مسٌرتها الفكرٌة 

الهٌجلً، وما تخلت عنه واستبعدته هو التفسٌر الفلسفً للفلسفة، أي النظر إلٌها 

على أنها مستقلة ومنعزلة عن إطارها االجتماعً ومتطورة داخلٌا  وفق منطق 

فلسفة، تفسٌر ؼٌر خاص بها. وٌرٌد ماركس بدال  من ذلك وضع تفسٌر آخر لل

، لكنه فً حقٌقته Historical Materialistفلسفً، ُعرؾ بؤنه مادي تارٌخً 

 مادي سوسٌولوجً. 

وتؤكٌدا  على المشروطٌة االجتماعٌة للفلسفة ٌقول ماركس: "البشر هم منتجو     

تصوراتهم وأفكارهم... وإذا كان البشر وجمٌع عبلقاتهم ٌبدون لنا فً 

وعٌن رأسا  على عقب" أي كما لو أن أفكارهم هً التً تحكم األٌدٌولوجٌا موض

. (7)واقعهم المادي، "فإن هذه الظاهرة تنجم عن عملٌات تطور حٌاتهم التارٌخٌة"

عبلقات فكار والتصورات تحكم حٌاتهم والفما ٌجعل البشر ٌعتقدون فً أن األ

اد الخاطا، بٌنهم هو ظروؾ اجتماعٌة ٌعٌشونها، ظروؾ تخلق لدٌهم هذا االعتق

وأولها االنفصال بٌن الفكر والعمل. الفلسفة إذن موضوعة رأسا  على عقب، 

وٌرٌد ماركس أن ٌعدل وضعها، بردها إلى أسسها المادٌة واالجتماعٌة التً 

انطلقت منها، وذلك بالبدء من الحٌاة المادٌة الفعلٌة منتقبل  منها إلى التعبٌر 

إن ماركس ال ٌرٌد االستؽناء عن الفلسفة  الفلسفً عنها. ومن ها نستطٌع القول

                                                           
. =878( كارل ماركس وفرٌدرٌك إنجلز: األٌدٌولوجٌا األلمانٌة. ترجمة فإاد أٌوب. دار دمشق،  8

 . 7:ص 
 ( المرجع السابق: نفس الصفحة.  7
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، بل عن التفسٌر الفلسفً للفلسفة وحسب فً سبٌل تفسٌر مادي  ،كلٌة 

سوسٌولوجً. وعندما ٌتم هذا التفسٌر فإن "األخبلق والدٌن والمٌتافٌزٌقا وكل 

البقٌة الباقٌة من األٌدٌولوجٌا... تفقد فً الحال كل مظهر من مظاهر االستقبلل 

. فالبشر إذ ٌطورون إنتاجهم المادي وعبلقاتهم المادٌة فهم ٌؽٌرون معها الذاتً..

ٌقترح أن ٌرد اختبلؾ  . ماركس إذن(7)فكرهم ومنتجات فكرهم على السواء"

المذاهب الفلسفٌة وتحوالت أفكارها إلى تحوالت مادٌة فً األسس والشروط 

س لم ٌقم بنفسه االجتماعٌة التً صدرت عنها هذه المذاهب. والحقٌقة أن مارك

بهذا، فالبرنامج المتضمن فً أعماله األولى والذي ٌحمل إمكانٌة تفسٌر مادي 

ٌُقدر له أن ٌتنفذ، نظرا  ألن ماركس قد تخلى عنه فً  سوسٌولوجً للفلسفة لم 

سبٌل برنامج آخر وهو نقد االقتصاد السٌاسً. أما من أخذوا على عاتقهم تحقٌق 

 (88)، وبلٌخانوؾ(87)البلحقون مثل كاوتسكً هذا البرنامج فهم الماركسٌون

 . (:8)، ولوكاتش(89)وبوخارٌن

وعلى الرؼم من أن ماركس لم ٌتابع برنامجه المادي السوسٌولوجً فً     

التعامل مع الفلسفة، إال أنه قدم نموذجا  بسٌطا  منه، وظهر ذلك فً تعامله مع 

العمل إلى عمل ٌدوي  األساس األول الذي صدر عنه التفكٌر الفلسفً وهو تقسٌم

وعمل ذهنً. وٌذهب ماركس إلى أن الفلسفة ال تظهر وتحصل على وهم 

                                                           
 . 8:( المرجع السابق: ص  7

10) Karl Kautsky, Thomas More and His Utopia. Translated by Henry 
James Stenning (London: AC Black, 1927); Kautsky, Ethics and the 
Materialist Conception of History. Translated by John B. Askew 
(London: Charles H. Kerr & Co., 1906); Kautsky, Foundations of 
Christianity. Translated by Henry F. Mines (London: Russell & Russell, 
1953).  
11 ) Plekhanov, The Development of the Monist View of History. 
Translated by Andrew Rothstein & A. Fineberg (Lawrence & Wishart, 
London 1947).  
12) Bukharin, Nikolai, Historical Materialism: A System of Sociology. 
(International Publishers, Moscow, 1925).  
13) Lukacs, Georg, History and Class Consciousness. Translated by  
Rodney Livingstone. (London: Merlin Press, 1967); Lukacs, The 
Destruction of Reason. Translated by Peter Palmer (London: The 
Merlin Press, 1981); Lukacs, The Young Hegel: Studies in the 
Relations Between Dialectics and Economics. Translated by Rodney 
Livingstone (London: Merlin Press, 1975).   
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باستقبللها الذاتً إال بعد أن ٌتم هذا االنفصال بٌن نوعً العمل، "وابتداء من 

تلك اللحظة ٌستطٌع الوعً أن ٌتباهى فعبل  بؤنه ٌختلؾ عن الممارسة... إن 

ٌستطٌع معه أن ٌتحرر من العالم وأن الوعً هو من اآلن فصاعدا  فً مركز 

. لكن (;8)ٌنصرؾ إلى تكوٌن النظرٌة الخالصة: البلهوت والفلسفة واألخبلق..."

كٌؾ السبٌل إلى هذا التفسٌر المادي للفلسفة؟ ٌقول ماركس: "إن هذا التصور 

للتارٌخ"، أي التصور المادي التارٌخً أو السوسٌولوجً الذي ٌنظر إلى الفكر 

على أنه صادر عن البنٌة االقتصادٌة للمجتمع، "ٌمكننا من تفسٌر ومنتجاته 

جمٌع المنتجات النظرٌة وأشكال الوعً المختلفة بواسطته، ]وهو[ ٌنتمً إلى 

االستنتاج بؤن سابر أشكال الوعً ومنتجاته ٌمكن حلها لٌس بالنقد الذهنً... بل 

منها هذا الهراء  فقط بواسطة القلب العملً للعبلقات االجتماعٌة التً ُولد

. والمبلحظ أن ماركس ٌشٌر بوضوح فً العبارة السابقة إلى أن هذا (>8)المثالً"

التعامل المادي التارٌخً مع األفكار هو نوع جدٌد من التفسٌر لها، وهو ما 

ٌساند أطروحتنا وٌبرر لها فكرتها األساسٌة وهً الكشؾ عن التفسٌر المادي 

 نو باعتباره ممثبل  بارزا  لهذا النوع من التفسٌر.السوسٌولوجً للفلسفة لدى أدور

. المادٌة السوسٌولوجٌة باعتبارها اإلطار الفكري لمعالجة أدورنو للمذاهب 2 

 الفلسفٌة: 

نو للفلسفة لٌست هً بالمادٌة التقلٌدٌة الفجة بعد أن أوضحنا أن معالجة أدور    

نا اآلن توضٌح التوجه وال هً بالسوسٌولوجٌة الدوركاٌمٌة العامة، ٌجب علٌ

 (=8)األساسً الذي حكم معالجته. وإننً أفضل أن أسمٌه "المادٌة السوسٌولوجٌة"

                                                           
 . 7;( ماركس وإنجلز: األٌدٌولوجٌا األلمانٌة، ص  ;8
 . 7> – 7;( المرجع السابق: ص  >8
( الحقٌقة أننً استعرت هذا المصطلح من دراسة للباحث األمرٌكً جون تورانس حول "نظرٌة =8

ماركس فً األفكار"، والتً استفاض فٌها فً فحص موقؾ ماركس من دور الفكر فً مجمل البناء 
الرأسمالً. وقد وصؾ تورانس المادٌة السوسٌولوجٌة بؤنها مسلمة نظرٌة ضمنٌة لدى ماركس، مكنته 

لتعامل مع األفكار على أنها لٌست مشروطة مادٌا  مباشرة بل بتوسط النمط المادي لوجود مجتمع من ا
ما. وهو ما رأٌته ٌنطبق بالمثل على معالجة أدورنو للفلسفة. ٌقول تورانس: "المادٌة السوسٌولوجٌة 

االقتصادي تفسر هً األطروحة القابلة إنه فً داخل كل تشكٌلة اجتماعٌة، فإن طبٌعة الوجود المادي و
 Torrance, John, Marx’s Theory ofمبلمح كثٌرة من مجاالت الحٌاة البلاقتصادٌة". 

Ideas, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), P. 72.  
والمبلحظ فً هذا التوصٌؾ للمادٌة السوسٌولوجٌة أنها مادٌة فً إطار سوسٌولوجً، بمعنى أن 
الجانب المادي الذي تقصده هذه األطروحة هو جزء من الحٌاة المادٌة لمجتمع ما أو لطبقة ما داخل 

طبٌعٌة الفجة المجتمع. إن المادٌة هنا هً بمعنى نمط الوجود المادي للمجتمع، وهً ال تعنً المادٌة ال
 التً للمذاهب المادٌة التقلٌدٌة.  



- 8=7 - 
 

Sociological Materialism لم ٌستخدم أدورنو هذا المصطلح، بل هو .

من وضعً أنا كمقاربة للتوجه الذي ٌحكم تعامل أدورنو مع الفلسفة، وكوصؾ 

فهذا التفسٌر ٌجمع  لؤلفكار والمذاهب الفلسفٌة.مارسه دقٌق لنمط التفسٌر الذي ٌ

أن هذه المعالجة  . وقد أوضحت أعبله(88)بٌن كونه مادٌا  وكونه سوسٌولوجٌا  

المزدوجة للفلسفة كانت ترجع إلى ماركس وإنجلز. وعلى الرؼم من أن أدورنو 

لم ٌستخدم هذا المصطلح، إال أن وصفه لما ٌقوم به من معالجة للفلسفة كان 

اوح بٌن تسمٌته بالمادي وتسمٌته بالسوسٌولوجً. فقد كان أدورنو أحٌانا  ما ٌتر

ٌصؾ ما ٌقوم به على أنه تحلٌل مادي للفلسفة وأحٌانا  أخرى كان ٌسمٌه تحلٌبل  

الكلمتٌن فً مصطلح واحد للتعبٌر عما لم  . ولهذا السبب جمعت(87)سوسٌولوجٌا  

منشؽبل  بالعمل نفسه أكثر من  ٌكن أدورنو مهتما  بوصؾ دقٌق له، ألنه كان

انشؽاله بالبحث فً تنظٌره لهذا العمل. وسوؾ ٌتضح المعنى الكامل للمادٌة 

                                                           
( عندما كان أدورنو فً معرض توصٌفه المنهجً لما ٌقوم به من تحلٌل للفلسفة، لم ٌصؾ هذا  88

التحلٌل على أنه سوسٌولوجً مباشرة، بل أخذ ٌقول إن المسابل الفلسفٌة األصٌلة ال ٌمكن فصلها عن 
لوجً محمل بالفلسفً والعكس، مما ٌعنً أنه عندما ٌتعمق فً المسابل السوسٌولوجٌة، وإن السوسٌو

دراسة الفلسفة ٌصٌر بعدها االجتماعً شفافا  وٌسهل التقاطه. كما ذكر أدورنو فً نفس الموضع أن ما 
ٌقوم به لٌس مجرد علم اجتماع للمعرفة، ألن هذا الفرع من العلم ٌدخل النسبٌة على كل أنماط 

ى صدقها على أنه مرتبط حصرٌا  بالمجتمع الذي ظهرت فٌه. ٌقول أدورنو المعرفة ألنه ٌعالج محتو
فً محاضراته فً المٌتافٌزٌقا: "... لٌس من الممكن بعد اآلن االستمرار فً ممارسة الفصل المطلق 
بٌن المنشؤ االجتماعً أو التارٌخ االجتماعً لفكرة ما ومحتوى صدقها، بالطرٌقة التً ٌتطلبها التقسٌم 

المعتاد للعمل ]األكادٌمً[. كما أن هذا ]النوع من التحلٌل[ ال ٌصل إلى إضفاء الطابع  العلمً
، فاألحرى أن المشكبلت Sociologization of Philosophyالسوسٌولوجً على الفلسفة 

السوسٌولوجٌة محاٌثة فً المشكبلت الفلسفٌة، والتفكٌر الفلسفً العمٌق من داخل الفلسفة ٌإدي 
هذه ]المشكبلت السوسٌولوجٌة[. لكن هذه المقاربة مختلفة جذرٌا  عن علم اجتماع  بالضرورة إلى

 Adorno, Theodorالمعرفة، الذي ٌخلط بٌن منشؤ المعرفة ومحتوى صدقها بطرٌقة خارجٌة...". 
W., Metaphysics: Concept and Problems. Edited by Rolf Tiedemann, 
translated by Edmund Jephcott (Stanford/California: Stanford 

University Press, 2001), P. 45. 
( ال شك أن أدورنو كان معتنقا  للفكرة المادٌة األساسٌة القابلة إن للمادي األولوٌة واألسبقٌة على  87

الفكري، وإن المادة من الناحٌة األنطولوجٌة سابقة على العقل ومنتجاته. لكنه فً الوقت نفسه، وعندما 
رس تفسٌرا  "مادٌا " للفلسفة، وخاصة لفلسفات العصر البورجوازي، فهو ٌقصد معنى آخر مختلفا  ٌما

من المادٌة، وهو المعنى المرتبط بنقد ماركس للرأسمالٌة. هذا المعنى ٌنص على أن الرأسمالٌة بعد أن 
لو أنها  تطورت وأصبحت مهٌمنة ومحددة لكل شروط الحٌاة اإلنسانٌة، ثبتت وتجمدت وصارت كما

طبٌعة ثانٌة، وتم النظر إلً قوانٌنها على أنها حتمٌة وال ٌمكن تؽٌٌرها مثل قوانٌن الطبٌعة تماما . هذا 
التحول مما هو إنسانً وتارٌخً واجتماعً فً أصله، إلى أن ٌكون طبٌعٌا  ثابتا  ثبات المادة وقوانٌنها 

 reificationمادٌة باعتبارها نتاج تشٌإ هو المادٌة التً ٌقصدها أدورنو فً نقده للفلسفة، أي ال
 .Adorno, Negative Dialecticsعبلقات اجتماعٌة وظهورها على أنها عبلقات بٌن أشٌاء. 

Translated by E.B. Ashton (New York: Continuum, 1973), pp. 357-358. 
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السوسٌولوجٌة من خبلل رصدنا لكل المعالجات االجتماعٌة لؤلفكار والمذاهب 

 الفلسفٌة التً قام بها أدورنو عبر كل مإلفاته ومحاضراته. 

ح "المادٌة السوسٌولوجٌة" لوصؾ إن ما ٌشجعنا على استخدام مصطل    

التوجه الفكري ألدورنو هو رؼبتنا فً التعبٌر عن طبٌعة النقد السوسٌولوجً 

الذي ٌمارسه أدورنو للفلسفة، وتحدٌد هوٌة هذا النقد باعتباره لٌس مجرد نقد 

للفلسفة بإرجاعها إلى أساس اجتماعً مباشر وعام، بل باعتباره نقدا  

تجاه المادي بالمعنى الماركسً، والذي تعنً المادٌة فٌه، سوسٌولوجٌا  ٌنتمً لبل

نمط الحٌاة المادٌة لمجتمع ما أو لطبقة داخل هذا المجتمع، والذي ٌشمل الجانب 

االقتصادي.  ونقصد بذلك أن تحلٌل أدورنو للفلسفة انطبلقا  من كونها الرإٌة 

مط المادي المثالٌة المجردة لطبقة البورجوازٌة مختلط ومتداخل مع الن

االقتصادي الذي تعٌشه هذ الطبقة، أي نمط حٌاتها المادٌة المرتكز على اقتصاد 

 Money، واالقتصاد النقدي Exchange Economyالتبادل 

Economy ٌُرجع المذاهب الفلسفٌة إلى أساسها . فهو تحلٌل سوسٌولوجً ألنه 

لى أنه محدد االجتماعً، وهو مادي ألنه ٌنظر إلى هذا األساس االجتماعً ع

بنمط الحٌاة المادٌة ونوع النشاط االقتصادي السابد فً مجتمع ما. وفً حالة 

الفلسفات الحدٌثة التً ٌتعامل معها أدورنو، ٌكون البعد السوسٌولوجً لتفسٌره 

هو الذي ٌرجع الفلسفة الحدٌثة إلى فكر البورجوازٌة التً هً الحامل الطبقً 

اهب وأفكار، وٌكون البعد المادي هو المتعلق لهذه الفلسفة وما احتوته من مذ

بإرجاع تلك األفكار والمذاهب الفلسفٌة إلى نمط الحٌاة المادٌة والنشاط 

االقتصادي الذي تمارسه هذه الطبقة، وهو االقتصاد البورجوازي القابم على 

 العبلقات التبادلٌة والنقدٌة فً إطار االقتصاد الرأسمالً. 

دم هذا المصطلح )المادٌة السوسٌولوجٌة( لتمٌٌز تفسٌر وكذلك فإننً أستخ    

أدورنو السوسٌولوجً للفلسفة عن المادٌة التارٌخٌة والمادٌة الجدلٌة، وعن 

معالجة كل منهما للفلسفة. فالمادٌة السوسٌولوجٌة هً التً تربط الفلسفة بنمط 

بموقعها اإلنتاج المادي، المرتبط هو نفسه بالطبقة القابمة بهذا اإلنتاج و

االجتماعً داخل التشكٌلة االجتماعٌة الكلٌة. وهً لٌست مادٌة تارٌخٌة، ألن 

األخٌرة هً النظرٌة الكلٌة العامة فً تطور أنماط اإلنتاج حسب تؽٌر قوى 

مع ما ٌرافقها من عبلقات إنتاج اجتماعٌة؛ والطبقة فً التصور المادي  ،اإلنتاج

ٌن اجتماعً مشروط بنمط اإلنتاج ولٌس للتارٌخ هً مجرد بناء اجتماعً أو تكو
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. أما (87)لها استقبلل ذاتً منفصل عن البنٌة التحتٌة لقوى اإلنتاج وعبلقاته

المادٌة السوسٌولوجٌة فً توظٌفها كنقد للفلسفات البورجوازٌة فهً تعطً 

للطبقة البورجوازٌة استقبلال  نسبٌا ، وتعالج الطبقة على أنها متؽٌر مستقل تفسر 

اسه فكر هذه الطبقة الذي تعالجه على أنه متؽٌر تابع. ففً المادٌة على أس

التارٌخٌة ال نستطٌع إعطاء هذا االستقبلل النسبً للطبقة، ألن االستقبلل هو 

وحده للبنٌة االقتصادٌة التحتٌة بصرؾ النظر عن الحوامل الطبقٌة لهذه البنٌة. 

 ،ها لنمط وجودها الماديفالطبقة فً التصور المادي التارٌخً تابعة فً وجود

 المشروط نهابٌا  بالبناء االقتصادي التحتً. 

أما الطبقة فً التصور المادي السوسٌولوجً فهً مقولة تفسٌرٌة مستقلة     

ٌمكن على أساسها إرجاع المذاهب الفلسفٌة إلٌها باعتبارها الحامل الطبقً لهذه 

باشرة فً ة على الطبقة مالمذاهب، فً حٌن أنه ال ٌمكن حمل األفكار الفلسفٌ

ألن الحامل األخٌر فً هذا التصور والمقولة  التصور المادي التارٌخً؛

التفسٌرٌة األساسٌة فٌه هً البنٌة التحتٌة. أما المادٌة الجدلٌة فهً النظرة 

األنطولوجٌة التً تضم العالم الطبٌعً والعالم اإلنسانً معا  فً جهاز تفسٌري 

ى تطور العالم اإلنسانً على أنه مشروط بالعبلقة تنظر إلهً التً واحد، و

الجدلٌة بٌن اإلنسان والطبٌعة وٌمثل جزءا  من التطور المادي الجدلً للعالم 

الطبٌعً نفسه، على اعتبار أن العالم اإلنسانً وفق النظرة المادٌة الجدلٌة لٌس 

                                                           
م من تشكٌل المادٌة ( هذا االختبلؾ بٌن المادٌة السوسٌولوجٌة والمادٌة التارٌخٌة، على الرؼ 87

التارٌخٌة لؤلساس النظري والتوجه العام للمادٌة السوسٌولوجٌة، ٌستجٌب بدقة لمفهوم "المادٌة 
والذي أدخله المفكر الماركسً  Restricted Historical Materialismالتارٌخٌة المقٌدة" 

الحرٌة"، والذي ( فً كتابه "التارٌخ والعمل و=87;8-977) G.A. Cohenالكندي جٌرالد كوهن 
قصد به ذلك الجانب من المادٌة التارٌخٌة المتعامل مع األفكار ونواحً الحٌاة ؼٌر المادٌة بما فٌها 
األخبلق واألدٌان والعقابد واألٌدٌولوجٌات. فقد كان كوهن ٌشعر أن هذه الموضوعات فً حاجة إلى 

رد كل شا ؼٌر مادي وؼٌر اقتصادي نوع آخر من المادٌة التارٌخٌة ؼٌر النوع التقلٌدي الذي كان ٌ
إلى البناء االقتصادي للمجتمع، وٌتمسك بالثنابٌة التقلٌدٌة الحادة بٌن البناء التحتً والبناء الفوقً. 
ولدراسة الجوانب ؼٌر المادٌة شعر كوهن بضرورة إعطاء البناء الفوقً شٌبا  من االستقبلل النسبً 

 ,.Cohen, G.Aلمادٌة التارٌخٌة المقٌدة أو المحدودة. عن البناء التحتً. وهذا هو مقصوده من ا
History, Labour, and Freedom: Themes From Marx (New York: Oxford 

University Press, 1988), pp. 155ff, 175-9. 
أما مفهوم المادٌة السوسٌولوجٌة فهو ٌفهم المادٌة التارٌخٌة المقٌدة على أنها هً التً تدخل مقولة  
مجتمع باعتبارها مقولة تفسٌرٌة للفلسفة وإن كانت لٌست هً المقولة النهابٌة، ألنها مقولة ُمفَسرة هً ال

 ذاتها بالبنٌة االقتصادٌة. 
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. وفً هذه النظرة لٌس هناك وجود مستقل (97)سوى استمرار لجدل الطبٌعة

 وفاعل للطبقة االجتماعٌة التً رأٌنا ضرورتها فً أي تفسٌر للفلسفة. 

والحقٌقة أن المادٌة السوسٌولوجٌة ال تصؾ موقؾ أدورنو وحسب من     

الفلسفة، ولٌس أدورنو هو المنتمً الوحٌد لهذا النوع من التفسٌر للفلسفة. فهً 

شهٌرة فً التٌار الماركسً، على رأسهم ماركس نفسه مع تضم أٌضا  أسماء 

دٌولوجٌا األلمانٌة" وبلٌخانوؾ فً كتابه "تطور النظرة ٌإنجلز فً كتابهما "األ

الذي برع فً هذا النوع من التفسٌر ، وجورج لوكاتش (98)الواحدٌة للتارٌخ"

ه وكان من أهم الممارسٌن له والذي أثر مباشرة فً أدورنو من خبلل كتاب

ثم فً مإلفاته البلحقة فً الفلسفة مثل  (99)الشهٌر "التارٌخ والوعً الطبقً"

. وكذلك ٌنتمً إلى المادٌة (;9)و"تحطٌم العقل" (:9)"هٌجل الشاب"

السوسٌولوجٌة مفكر معاصر ألدورنو وتكشؾ أعماله عن نفس نوعٌة التحلٌل 

به المادي السوسٌولوجً للفلسفة وهو لوسٌان جولدمان وخاصة فً كتا

والذي سوؾ نستعٌن به كثٌرا  فً هذه الدراسة ألنه ٌوضح لنا  (>9)"كانط"

اإلطار العام الذي عالج فٌه أدورنو الفلسفات الحدٌثة وخاصة فلسفة كانط. 

وكذلك ٌضم هذا االتجاه األعضاء اآلخرٌن فً مدرسة فرانكفورت مثل ماكس 

الماركسً األلمانً ، باإلضافة إلى المفكر (98)وهربرت ماركٌوز (=9)هوركهاٌمر

                                                           
20) Engels: “Anti-Duhring”, in Marx & Engels, Collected Works, vol.25. 
(New York: International Publishers, 1987), pp. 33ff.  
21 ) Plekhanov, The Development of the Monist View of History 
(Moscow: Progress Publishers, 1974), pp. 13ff.  
22) Lukacs, Georg, History and Class Consciousness. Translated by  
Rodney Livingstone. (London: Merlin Press, 1967), pp.110ff. 

23 ) Lukacs, The Young Hegel: Studies in the Relations Between 
Dialectics and Economics. Translated by Rodney Livingstone (London: 
Merlin Press, 1975).   
 
24) Lukacs, The Destruction of Reason. Translated by Peter Palmer 
(London: The Merlin Press, 1981) 

25 ) Goldmann, Lucien, Immanuel Kant (London/ New York: Verso, 
2011/ first published 1945) 

26 ) Horkheimer, Max: “Materialism and Morality”, in, Between 
Philosophy and Social Science. Selected Early Writings. translated by 
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زمٌله لبعض الوقت، والذي سوؾ نو و، صدٌق أدور(97)ألفرد وزن رٌتل

هنً والعمل المادي"، والذي ٌلقً أضواء ذن بعمله األساسً "العمل الٌعنست

ساطعة على تفسٌر أدورنو المادي السوسٌولوجً للفلسفة ألنه ٌوضح األساس 

 اإلبٌستٌمولوجً الذي ٌنطلق منه أدورنو. 

وبناء على ذلك نستطٌع القول إن العبلقة بٌن المادٌة التارٌخٌة والمادٌة     

السوسٌولوجٌة هً عبلقة تضمن واحتواء. والمادٌة التارٌخٌة هً التً تمثل 

اإلطار العام الشامل الذي ٌستوعب فً داخله المادٌة السوسٌولوجٌة. بمعنى أن 

تطور الجنس البشري على  المادٌة التارٌخٌة هً الرإٌة التً تنظر إلى تارٌخ

أنه ٌتؤسس بصورة أساسٌة وحاسمة فً تعاقب أنماط اإلنتاج، تلك األنماط التً 

تشرط كل شا آخر داخل التارٌخ اإلنسانً، بما فٌه أشكال المجتمعات 

ها ماعٌة والقوانٌن واألفكار، ومنوالسلطات وأنواع الحكم والطبقات االجت

ة للتارٌخ هً التً تفسر ظهور الطبقات األفكار الفلسفٌة. فالرإٌة المادٌ

عها على أشكال تقسٌم العمل، تلك األشكال التً ٌف رضها مستوى تطور وتوزُّ

وجود الطبقة ذاته ٌتحدد عن طرٌق هذه الرإٌة، وٌشخص أنماط اإلنتاج. إذ أن 

طبٌعتها ومكانها داخل التشكٌلة االجتماعٌة الكلٌة بناء على الوظٌفة اإلنتاجٌة 

وم بها داخل نمط اإلنتاج الواحد. وما ٌمٌز الطبقة البورجوازٌة حسب التً تق

الرإٌة المادٌة التارٌخٌة هو وظٌفتها اإلنتاجٌة، وموقعها من نمط اإلنتاج 

السوسٌولوجٌة ال  –الرأسمالً. أما فكر هذه الطبقة فتحدده الرإٌة المادٌة 

لٌس مشروطا  بشكل  المادٌة التارٌخٌة مباشرة؛ ألن فكر الطبقة البورجوازٌة

مباشر بالتطور العام لنمط اإلنتاج وال بالمستوى الخاص لهذا التطور فً حقبة 

تارٌخٌة ما، بل ٌتحدد عن طرٌق موقع البورجوازٌة من العملٌة اإلنتاجٌة 

ووظٌفتها الخاصة داخل هذه العملٌة. ذلك ألن فكر البورجوازٌة ٌمكن أن ٌعبر 

لمرحلة سابقة من التطور فات أوانها، مثلما  فً مرحلة من مراحله عن الحنٌن

                                                                                                                                           
G. Frederick Hunter, Matthew S. Kramer, and John Torpey 
(Cambridge/ London: MIT Press, 1993), pp. 15-48; Horkheimer: “ 
Materialism and Metaphysics”, in Critical Theory. Translated by 
Mathew O’Connell et.al. (New York: Continuum, 2002), pp. 10ff.  
27 ) Marcuse: “The Concept of Essence”, in Negations: Essays in 
Critical Theory.  With Translations from the German by Jeremy J. 
Shapiro (London: Allen Lane, Penguin Press, 1968), pp. 31ff.  
28) Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, op.cit.  



- 88: - 
 

ٌنقد أدرونو فلسفة هاٌدجر وٌقول عنها إنها تعبٌر فً ؼٌر زمانه عن الحٌاة 

الرٌفٌة الهادبة فً المدن الصؽٌرة ذات االقتصاد التبادلً البسٌط والصناعات 

 . (97)الٌدوٌة قبل الرأسمالٌة

لسبب البعٌد والعلة األولى لفكر إن الرإٌة المادٌة التارٌخٌة هً المحددة ل    

طبقة ما، أما السبب األقرب واألكثر مباشرة والفاعل الحقٌقً لفكر هذه الطبقة 

فٌتحدد بالرإٌة المادٌة السوسٌولوجٌة باعتبارها مقولة تفسٌرٌة فرعٌة ومشتقة 

 عن الرإٌة المادٌة التارٌخٌة العامة واألشمل.

 . نقد أدورنو لوهم استقالل الفلسفة: 3

ٌذكر أدورنو فً بداٌة كتابه "الجدل السلبً" أن تناوله للفلسفة ٌتضمن نقدا      

لفهمها الذاتً لنفسها باعتبارها فكرا  خالصا  مجردا  مستقبل  عن الواقع ومسٌرا  

، Substantive Thoughtذاته بذاته. وهذا هو ما ٌسمٌه الفكر الجوهرانً 

. وفً المقابل ال (7:)أي "الفكر الذي ٌدرك المفكر حركته فقط عندما ٌقوم به"

ٌنظر أدورنو إلى الفكر على أنه ال ٌعمل إال داخل رأس المفكر، وال ٌنظر كذلك 

إلى الفكر على أنه ال ٌحركه إال المفكر داخل رأسه، بل إن حركة الفكر، أي 

لٌة وتؤثٌرها المتبادل على بعضها العبلقة بٌن األفكار وبعضها وتحوالتها الداخ

البعض، هً انعكاس لحركة الواقع نفسه. وٌنقد أدورنو بذلك النظرة الفلسفٌة 

التقلٌدٌة للفكر باعتباره كٌانا  مستقبل  عن واقعه المادي واالجتماعً. وٌرفض 

أدورنو أن تكون حركة الفكر داخلٌة لٌست مشروطة إال بذاتها؛ ألن الحركة 

كر هً حركة الواقع نفسه، بما أن كل فكر انعكاس للواقع ومشروط الحقٌقٌة للف

به. وإذا صورنا الفكر، وخاصة الفكر الخالص الذي هو الفلسفة، على أنها نشاط 

وعملنا  Fetishizationجوانً مشروط ذاتٌا  فإننا بذلك نقع فً صنمٌة الفكر 

ور كانط الملكات ، وجعلناه أقنوما ، تماما  مثلما صReificationعلى تشٌٌبه 

المعرفٌة باعتبارها كٌانات ذهنٌة ؼٌر مشروطة إال بحركة الفكر ذاته، بمعزل 

 عن الواقع المادي، االقتصادي واالجتماعً والتارٌخً. 

                                                           
29) Adorno, The Jargon of Authenticity. Translated by Knut Tarnowsky 
and Frederic Will (Evanston: Norhtwestern University Press, 1973), P. 
110.  
30) Adorno, Negative Dialectics, P. xix.  
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ومن هنا ندرك أن الهدؾ األساسً فً تناول أدورنو للفلسفة هو العودة بها     

لة القضاء على وهم إلى أساسها المادي ومشروطٌتها االجتماعٌة، ومحاو

استقبلل التفكٌر الفلسفً عن الممارسة العملٌة. وهذا هو ما نعتبره النقد المادي 

للفلسفة، وهو ٌقترب من المعنى الكانطً للنقد، ال من أهداؾ نقد كانط 

للمٌتافٌزٌقا. فهو ٌنقد وهم استقبلل الفكر والفلسفة من جهة، وٌوضح من جهة 

فكٌر الفلسفً، على اعتبار أن هذه المشروطٌة هً أخرى المشروطٌة المادٌة للت

هنا  قبلٌة المادٌة للتفكٌر الفلسفً. ونقصد بالمشروطٌة المادٌةشروط اإلمكان ال

كل الجوانب االقتصادٌة والطبقٌة واالجتماعٌة والتارٌخٌة التً ٌكشؾ عنها 

كانط  أدورنو فً لمحات خاطفة عبر مإلفاته لكنها متكررة كثٌرا (. فمثلما أدرك

أن الفكر ٌتطلب شروطا  قبلٌة ٌتم التفكٌر على أساسها وهً المقوالت القبلٌة 

الخالصة التً ٌستطٌع الفهم البشري عن طرٌقها تنظٌم الحدوس الحسٌة وإنتاج 

فً تتبع قبلٌات ، فإن أدورنو ٌتبع نفس هذه االستراتٌجٌة الكانطٌة (8:)المعرفة

لكن فً حٌن أن القبلً عند كانط هو العقلً الخالص المجرد، وهو  الفكر.

المقوالت الذهنٌة القبلٌة، فهم أدورنو القبلً ال على أنه التصوري المجرد بل 

السوسٌولوجً. وكان بذلك كاشفا  عن أن القبلٌات  –التارٌخً  –على أنه المادي 

الوعٌه باعتبارها المادٌة السوسٌولوجٌة تعمل فً ذهن المفكر على مستوى 

ً مجال البلوعً فلسؾ تقع فة معاشة. فالمشروطٌة المادٌة للتمسلمات عملٌ

هو ال ٌعً بما ٌشكل لدٌه شروط تفلسفه، وٌدخل فً فعل إذ  بالنسبة للفٌلسوؾ؛

التفلسؾ مباشرة دون أن ٌفحص الشروط المادٌة التً مكنته من أن ٌتفلسؾ 

.  ابتداء 

هً التفكٌر الواعً بمسلماته وافتراضاته المسبقة،  لقد كانت الفلسفة دابما      

التفكٌر الذي ٌبدأ بالشك وبالفحص فً أدوات تفكٌره قبل أن ٌمارس فعل 

التفكٌر، والذي ال ٌسلم بؤي شا ما لم ٌخضع لشك جذري شامل حتى ٌصل إلى 

مبادئ ٌقٌنٌة مطلقة. لكن الذي حدث فً تارٌخ الفكر الفلسفً أن الفلسفة لم تكن 

خلصة بما فٌه الكفاٌة لنمط تفكٌرها، فقد نظرت إلى شروط التفكٌر على أنها م

لمادٌة واالجتماعٌة صورٌة ومنطقٌة مجردة، وؼاب عنها الفحص فً الشروط ا

فهً لم تصل أبدا  إلى الشك فً األسس المادٌة التً ٌقوم علٌها  لفعل التفلسؾ.

شاؾ المشروطٌة المادٌة للفلسفة التفكٌر الفلسفً. وبالتالً لم تصل أبدا  إلى اكت
                                                           
31) Immanuel Kant, Critique of Pure Reason. Translated by Norman 
Kemp Smith.(London: Macmillan, 1961), Bxvii, A51/B75.  
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ذاتها، نظرا  ألنها انخدعت بالهوة السحٌقة التً اعتقدت أنها تفصل الفكري عن 

وكل  أسسها المادٌة للتفكٌر.المادي والمجرد عن العٌنً. وبالتالً لم تخضع 

المسلمات واالفتراضات المسبقة التً فحصتها ووضعتها موضع الشك كانت 

ع مسلماتها المادٌة االجتماعٌة موضع الفحص النقدي نظرٌة خالصة، ولم تض

أبدا . أما أدورنو فهو ٌحاول أن ٌكون أكثر إخبلصا  لذلك النمط من التفكٌر 

الفلسفً الباحث عن األسس النهابٌة واألصول الثابتة لكل شا. ولٌس هناك 

شؤ فٌه أساس أكثر نهابٌة أو أصل أكثر ثباتا  من القاعدة المادٌة للمجتمع الذي ٌن

المذهب الفلسفً. فؤدورنو ال ٌحاول الوصول إلى األسس النظرٌة النهابٌة لكل 

تفكٌر فلسفً، بل ٌسعى للوصول إلى األسس المادٌة العملٌة االجتماعٌة لكل 

ابٌة واألسباب األولى، تفكٌر فلسفً. فإذا كانت الفلسفة هً بحث عن العلل النه

للتفكٌر الفلسفً نفسه فً الواقع  أن نبحث عن األسباب األولى فإن األجدر

 المادي، فهو العلة األولى والنهابٌة التً ٌقوم علٌها كل تفكٌر فلسفً. 

وانطبلقا  من هذا التوجه ٌنقد أدورنو الوهم الذي شارك فٌه كل الفبلسفة وهو     

المعتقد فً استقبلل الفلسفة عن شروطها المادٌة واالجتماعٌة. إذ ٌذهب أدورنو 

الفبلسفة ٌتناسون أن أصل الفلسفة هو نتاج تقسٌم العمل الذي فصل بٌن إلى أن 

العمل المادي والعمل الذهنً، وصار الفبلسفة بذلك متخصصٌن فً كل ما هو 

ذهنً، ؼافلٌن عن أن األفكار التً ٌتعاملون معها وٌفكرون بها ذات منشؤ 

ر مع الواقع، مادي، "وهذا ما أدى إلى ضٌق أفق الفلسفة، وإلى اختبلؾ وتناف

ذلك ]التنافر[ الذي أصبح واضحا  أكثر كلما نسً الفبلسفة ذلك الرابط ]الذي 

ٌربط الفلسفة بواقعها المادي[ واستنكروا أي فكرة مخالفة عن موضوعهم الذي 

احتكروه ألنفسهم، بدال  من أن ٌدركوا إلى أي حد هم معتمدون علٌه إلى درجة 

. ومن الواضح أن عبارات (9:)حقٌقتها الداخلٌة"التركٌب الداخلً لفلسفتهم، وإلى 

أدورنو السابقة عامة للؽاٌة، وهً فً حقٌقتها حكم ؼٌر مدعم ال بالشواهد وال 

توجه العام الذي سوؾ بالتحلٌبلت العٌنٌة لفلسفات معٌنة، بل هً تلخٌص لل

د نو  وٌحلل وٌنقد كل المذاهب الفلسفٌة التً تعامل معها. إنها مجرٌنظر به أدور

برنامج عمل أو منطلق للرإٌة ولٌست الرإٌة ذاتها. لكن األمر الهام الذي ٌإكد 

علٌه أدورنو فً النص السابق هو إشارته إلى إنكار الفبلسفة ألي فكرة تذكرهم 

االجتماعٌة ألفكارهم، وبالتالً بنسبٌة ومحدودٌة هذه  –بالمشروطٌة المادٌة 

                                                           
32) Adorno, Negative Dialectics, P. 4.  
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تجعلهم مجرد انعكاسات فكرٌة تابعة  األفكار، ذلك ألن المشروطٌة المادٌة هذه

ألسس مادٌة فً المجتمع، تجعلهم منفعلٌن ال فاعلٌن، محددٌن ومقٌدٌن على 

االجتماعٌة التً تشرط تفكٌرهم الفلسفً،  –نحو ال شعوري باألسس المادٌة 

وتقدح فً صحة نظرتهم الذاهبة إلى االستقبلل األصلً للفكر عما سواه من 

االجتماعً. وهذا هو المتوقع منهم، ذلك ألنهم  –المادي  الواقع أو عن السٌاق

وأي فكرة أخرى عن  لى أنهم ذوات مفكرة محددة ذاتٌا .ٌنظرون إلى أنفسهم ع

كونهم، ال ذوات، بل موضوعات منفعلة ومتؤثرة على نحو ال شعوري بالبناء 

المادي لمجتمعاتهم، وخاضعٌن حتى فً تفكٌرهم المجرد للتعٌن المادي 

تماعً لمجتمعهم، تجعلهم ٌستنكرونها وٌرفضونها بكل قوة وٌنظرون إلٌها االج

 على أنها ؼٌر علمٌة، أو مجرد نظرة مادٌة، بالمعنى السا للمادٌة. 

إن عدم انتباه الفبلسفة لمشروطٌة نمط تفكٌرهم بعملٌة تقسٌم العمل إلى عمل     

خر ؼٌر مادي وعمل ذهنً هو المسإول من وجهة نظر أدورنو عن شا آ

االعتقاد فً استقبلل الفكر عن الواقع، وهو نظرة الفبلسفة، وخاصة الذٌن 

ٌدورون فً فلك الفكر األفبلطونً واألرسطً، إلى الفضابل النظرٌة على أنها 

هً الفضابل األخبلقٌة األعلى واألسمى، وإعطابها األولوٌة على أي نوع آخر 

خبلقً المإكد على الفضابل من الفضابل. إذ ٌربط أدورنو مذهب أرسطو األ

النظرٌة وأولوٌتها على الفضابل العملٌة، وعلى فضٌلة التؤمل الخالص 

واالنعكاس على الذات، وعلى الربط بٌن الخٌر األقصى ومعرفة الحقابق العلٌا 

ومعرفة العلل النهابٌة، وأفضلٌة التفكٌر على الممارسة، بتقسٌم العمل إلى عمل 

فً ذلك: "إنه كما لو أن االنفصال بٌن العمل المادي ذهنً وعمل مادي، وٌقول 

والعمل الذهنً، المرتبط بعملٌة تقسٌم العمل والذي حاز فٌه العمل الذهنً على 

األولوٌة على العمل المادي، قد تم انعكاسه أٌدٌولوجٌا ... عن طرٌق 

لعمل ؛ بمعنى أن هذا التقسٌم للعمل وهذه األولوٌة للنظر على ا(::)المٌتافٌزٌقا"

قد وجدت تعبٌرا  مٌتافٌزٌقٌا  عنها، أي انعكاسا  فكرٌا  لتقسٌم العمل الحادث فً 

المجتمع؛ "وذلك الذي أثبت أنه هو المبدأ المهٌمن، أي اللوجوس، ومعه هإالء 

ٌُبر   ر باعتباره الكٌان األعلى فً ذاته ومن الناس المفردون عن العمل المادي، 

هو نتاج التصعٌد المٌتافٌزٌقً األٌدٌولوجً  أجل ذاته"؛ أي أن اللوجوس هذا

 واألقنمة المشٌبة لمبدأ العمل الذهنً المنفصل أصبل  عن العمل المادي الٌدوي. 

                                                           
33) Adorno, Metaphysics, P. 92.  
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فً نقده للفلسفة باعتبارها فكرا  نظرٌا  مجردا  منعزال  عن  وٌستمر أدورنو    

د الضروري ال ٌتم تقدٌم أي اعتبار لبلعتما"قاببل :   الممارسة والواقع العملً

للعقل على ذلك الذي ٌحكم فوقه والذي منه ُعزل... وهذا ٌعنً أن تمجٌد 

الممارسة التً  –إزاء الممارسة فً دولة المدٌنة  Theoriaالنظرٌة الخالصة 

قد ُنظر إلٌها على أنها المقولة األعلى من قبل الفٌثاؼورٌٌن، وكانت ال تزال 

قد نشؤ فً زمن تم فٌه اختزال إمكانٌة  –تلعب دورا  حاسما  لدى أفبلطون 

رمً  النشاط السٌاسً المستقل ذاتٌا  من قبل الفرد إلى حده األدنى، وعندما تم

الفرد خلفا  إلى االنعكاس"؛ أي عندما تم عزل الفرد عن أي نشاط أو ممارسة 

اجتماعٌة وسٌاسٌة وصار النشاط الوحٌد الممكن له فً مجتمعه هو التفكٌر 

وتم  ،. وعند هذه اللحظة بالضبط صارت الفضٌلة نظرٌة خالصة(;:)والتؤمل

ت وفق الدٌموقراطٌة تفضٌل النظر على العمل. "فالممارسة السٌاسٌة كما تم

. والمبلحظ أن أرسطو الذي اتضحت لدٌه أولوٌة (>:)الٌونانٌة... لم تعد ممكنة"

الفضابل النظرٌة على الفضابل العملٌة كان معلما  لئلسكندر، ذلك الذي كانت 

إمبراطورٌته سببا  فً عزل السٌاسة والشؤن العام عن حٌاة المواطنٌن، ومن ثم 

 الخاصة أو لحٌاة التؤمل والفضابل النظرٌة. إما ألمورهم  ،انعزالهم

وٌتناول أدورنو العبلقة الوثٌقة بٌن تارٌخ الفكر ومحدداته االجتماعٌة التً ال     

تإثر علٌه من خارجه بل تعمل باعتبارها اشتراطات داخلٌة، وتظهر على 

مستوى المنطق الداخلً للفكر وشكل حججه. فإذا كانت المحددات االجتماعٌة 

د مإثرات خارجٌة على الفكر وتلعب دور الوسط أو البٌبة االجتماعٌة مجر

للفكر، فنحن بذلك نظل فً مجال علم اجتماع المعرفة الذي ٌكتفً بمجرد 

وصؾ المحٌط االجتماعً للفكر وكٌفٌة اكتسابه للون االجتماعً للمجتمع 

لتً ٌعٌش المحٌط به، تماما  مثلما ٌكتسب الكابن الحً صفات مرتبطة بالبٌبة ا

فٌها. لكن التحلٌل الذي ٌمارسه أدورنو أبعد وأعمق من ذلك المستوى الخارجً 

لسوسٌولوجٌا المعرفة. ٌقول أدورنو عن هذا النوع من التحلٌل: "على المرء أن 

                                                           
للتحلٌل السٌاسً الذي قدمه ( ٌعد هذا التحلٌل المادي السوسٌولوجً للفلسفة الٌونانٌة مضاد تماما   ;:

المفكر الفرنسً جان بٌار فرنان لنشؤتها، والذي ٌرجعها إلى تطور الدٌموقراطٌة الٌونانٌة وما سمحت 
به من حرٌة للنقاش. فمع أدورنو نكتشؾ أن ما حكم المنطق الداخلً للفكر الٌونانً لم ٌكن 

ر فً تفسٌر فرنان السٌاسً للفلسفة دٌموقراطٌة وحرٌة دولة المدٌنة، بل أفول هذه الدولة. انظ
الٌونانٌة: جان بٌار فرنان: أصول الفكر الٌونانً. ترجمة د. سلٌم حداد. المإسسة الجامعٌة للدراسات 

 وما بعدها.  878، >8، 9=، ص 8778والنشر والتوزٌع، بٌروت 
35) Ibid: Loc.cit.  
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أن هناك تحوالت اجتماعٌة  اعتقد ٌحذر من أنه سوؾ ٌقع فً رإٌة بدابٌة إذا

طور داخلً لمقوالته من جهة للفكر فً جانب، وأن هناك شٌبا  مثل ت

. ٌرفض أدورنو فً هذه العبارة توجه علم اجتماع المعرفة الذي (=:)أخرى"

ٌكشؾ عن الدالالت االجتماعٌة لؤلفكار فً نفس الوقت الذي ٌعتقد فٌه فً 

استقبلل العبلقات الداخلٌة بٌن هذه األفكار عن محٌطها االجتماعً. وبذلك 

للمعرفة بثنابٌة بٌن النسبٌة التً تكشؾ عنها تصاب المعالجات السوسٌولوجٌة 

وبذلك ٌؽٌب محتوى  ؛من جراء ربطها كل ما هو معرفً بكل ما هو اجتماعً

الصدق من المعرفة من جراء ارتباطها بالنسبً والمتؽٌر والتارٌخً الذي ٌسم 

كل المجتمعات البشرٌة، وبٌن محتوى الصدق المطلق فوق الزمانً 

 ن أن تكشؾ عنه المعرفة.والبلتارٌخً الذي ٌمك

وٌناقش أدورنو بعد ذلك العبلقة بٌن تارٌخ الفكر ومحدداته االجتماعٌة من     

جهة، والمنطق الداخلً الذي ٌحكم هذا الفكر من جهة أخرى، وٌذهب إلى أنهما 

متداخبلن وال ٌمكن الفصل بٌنهما، إذ ٌقول فً ذلك: "وهذا ما ٌؤتً بنا إلى 

فلسفة أو بنظرٌة فً التارٌخ الفكري، والتً أرٌد أن قضٌة تتعلق بتارٌخ ال

أطورها بشكل ما، على الرؼم من أننً ال أستطٌع أن أدفع بها قدما  بالقدر 

الكافً. ]هذه القضٌة تذهب إلى[ أن المحفزات االجتماعٌة... ال تإثر على الفكر 

من خارجه، بل... تإثر فً االتساق الداخلً للفكر نفسه، وتجعل نفسها 

ر للتارٌخ الفكري  محسوسة فً الحاجة الداخلٌة للفٌلسوؾ المفرد. إذا حاول ُمنظِّ

أن ٌفهم هذه الصلة الهامة للؽاٌة، والتً تإسس داخل فلسفة ما منطقا  فً انسجام 

مثٌر مع الخبرات االجتماعٌة المقحمة من الخارج، دون أن تكون هذه الفلسفة 

فإن تلك سوؾ تكون مهمة فً ؼاٌة مدفوعة ألن تكٌؾ نفسها خارجٌا  معها، 

. من هذا النص نكتشؾ أن أدورنو ٌرفض أن ٌكون هناك تناقض (8:)األهمٌة"

بٌن المشروطٌة االجتماعٌة للفكر من جهة ومنطق مستقل للتطور الداخلً 

لمقوالت الفكر من جهة أخرى. والحقٌقة أنه ال ٌتوسع فً شرح أسباب عدم 

العثور على هذه األسباب من فكر أدورنو  وجود هذا التناقض، لكننا نستطٌع

نفسه ومن فكر التٌار الذي ٌنتمً إلٌه. فالمنطق الداخلً لمقوالت الفكر فً تٌار 

السوسٌولوجً للفلسفة لٌس شٌبا  ؼرٌبا  عن الخبرات االجتماعٌة  –النقد المادي 

 /Universalوال منفصبل  عنها. فعندما حلل أدورنو مقولتً الكلً والجزبً 
                                                           
36) Adorno, Metaphysics, P. 97. 
37) Ibid: P. 98.  
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Particular كشؾ عن منطق داخلً بٌنهما، وفً الوقت نفسه كشؾ عن أن ،

هذا المنطق الداخلً نفسه هو انعكاس وتؤطٌر فلسفً لخبرات اجتماعٌة؛ بمعنى 

أن الفلسفات المإكدة على أولوٌة الكلً هً دابما  التً تشهد، إما افتقادا  لكلٌة 

فً حالة دول المدن  اجتماعٌة موحدة فً العالم االجتماعً والسٌاسً كما

، أو أن ٌكون تؤكٌدها على الكلً (7:)الٌونانٌة فً عصر أفبلطون وأرسطو

انعكاسا  لنظام شمولً تعٌش فٌه وتحاول أن تضفً الشرعٌة الفلسفٌة علٌه، مثل 

. ال أحد ٌنكر أن هناك منطقا  داخلٌا  ٌحكم العبلقة بٌن (7:)فلسفات هٌجل وهاٌدجر

لمنطق هو جزء من الخبرة االجتماعٌة المحٌطة الكلً والجزبً، لكن هذا ا

 التً هو منؽمس فٌها.  البٌبة االجتماعٌة بالفٌلسوؾ، أو باألحرى

هذه العبلقة العضوٌة بٌن المنطق الداخلً للفكر والتارٌخ االجتماعً هً     

التً أكد علٌها لوسٌان جولدمان، صاحب النظرة المثٌلة لنظرة أدورنو فً 

الجتماعً للمذاهب الفلسفٌة. وٌصر جولدمان على أن الفكر ال األساس المادي ا

فهم إال من خبلل تارٌخه. وبعد أن ٌربط على نحو وثٌق بٌن الفكر ٌمكن أن ٌُ 

ونشوبه التارٌخً، ٌذهب إلى أن هذا التارٌخ هو انعكاس للتارٌخ االقتصادي 

ن ربط . فبعد أ(7;)واالجتماعً والسٌاسً الذي ٌكمن تحت المذاهب الفلسفٌة

جولدمان الفكر بتارٌخ الفكر، ٌرد تارٌخ الفكر إلى التارٌخ المادي الفعلً. ونفهم 

من جولدمان بناء على ذلك أن التارٌخ الحقٌقً لؤلفكار الفلسفٌة هو تارٌخها 

االجتماعً، ألنه هو تارٌخ نشوء هذه األفكار وتطورها وظهور المشكبلت 

مشكلة فلسفٌة ما ٌمكن أن تنشؤ استجابة وكذلك ظهور حلولها. ذلك ألن  ،الفلسفٌة

انعكاسا  له، وال تحل إال بناء على تبدل للوضع  تكون أو لوضع اجتماعً معٌن،

. وٌتضح هذا فً تراث التحلٌل المادي (8;)االجتماعً األصلً الذي نتجت عنه

االجتماعً للمقوالت فً إثبات ماركس أن مقولة العمل لم تظهر فً فكر 

أي  المكتمل باعتباره خالقا  للقٌمة. فً عصره لم ٌؤخذ شكله أرسطو ألن العمل

. وكذلك (9;)أن الشروط المادٌة لظهور مقولة العمل فً الفكر لم تكن متوافرة

                                                           
38) Ibid: P. 88; Adorno, Negative Dialectics, P. 313.  
39) Adorno, Negative Dialectics, P.326.  
40 ) Lucien, Immanuel Kant (London/ New York: Verso, 2011/ first 
published 1945), P. 13 

 . 78-77( كارل ماركس وفرٌدرٌك إنجلز: األٌدٌولوجٌا األلمانٌة، ص  8;
42) Marx, Karl, Capital. Vol. I. Translated by Ben Fowkes (London, 
Penguin, 1990), pp. 151-152.  



- 877 - 
 

الشرط االجتماعً لم ٌكن متوافرا ، نظرا  ألن العمل فً عصر أرسطو كان 

ٌكله معتمدا  على العبٌد، وهم كانوا فبة ؼٌر مدمجة فً المجتمع وال فً ه

السٌاسً. كما ٌتضح نفس نوع التحلٌل لدى لوكاتش الذي أوضح أن الثنابٌات 

المادي الذي  –العدٌدة فً فلسفة كانط كانت تعبٌرا  عن التناقض االجتماعً 

قابض لم ٌكن كانت تعٌشه البورجوازٌة األلمانٌة، وأن الحل الواقعً لهذه الن

ً مثالٌا  ٌتجاوز النقابض فً الفكر ولذلك أتى الحل الهٌجل متاحا  فً ذلك العصر.

وحسب، نظرا  ألن البورجوازٌة األلمانٌة فً عصره لم تكن قد سٌطرت على 

شروط اإلنتاج المادي ولم تكن قد نجحت فً الوصول إلى السلطة السٌاسٌة، 

ولذلك كان تناقضها االجتماعً متمثبل  فً وعً فبلسفتها فً صورة تناقض 

 فكر نظرا  لعدم إمكان حل التناقض واقعٌا . فكري، حاول هٌجل حله بال

ادي، وٌستمر جولدمان فً الكشؾ عن ضرورة اكتشاؾ األساس الم    

كار والمذاهب وٌقول: "لقد علمنا هٌجل وماركس االقتصادي واالجتماعً، لؤلف

أن مشكلة التارٌخ هً تارٌخ المشكلة، وأنه من المستحٌل وصؾ أي واقعة 

بدون أن نؤتً فً هذا الوصؾ على تكونها. وبالتالً إنسانٌة وصفا  صحٌحا  

فٌجب على المرء أن ٌؤخذ فً االعتبار كبل  من تطور األفكار وتطور الطرٌقة 

التً ٌمثل بها الناس ألنفسهم الوقابع المدروسة، بما أن هذا التطور ٌشكل 

عنصرا  هاما  فً تكون الظاهرة. وبالطبع فإن العكس صحٌح. ذلك ألن تارٌخ 

مشكبلت هو مشكلة التارٌخ، وتارٌخ األفكار ال ٌمكن أن ٌكون إٌجابٌا  إال إذا ال

. فاألساس (:;)تعلق بقوة بتارٌخ الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للناس"

إذن هو الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة لطبقة ما، وهذا هو األساس 

هذه الطبقة، والمذاهب الفلسفٌة التً تصٌػ الذي ٌفسر لنا األفكار التً تعتنقها 

فٌها هذه الطبقة رإٌتها للعالم. وهذا التفسٌر لٌس مجرد إضفاء لدالالت 

اجتماعٌة على األفكار الفلسفٌة، بل هو كشؾ عن المعانً االجتماعٌة الحقٌقٌة 

 لهذه األفكار، تلك المعانً التً نشؤت األفكار على أساسها.  

نو لفلسفة كانط باعتبارها التعبٌر الفلسفً عن نظرة تحلٌل أدور –ثانٌا  

 البورجوازٌة للعالم: 

كانت فلسفة كانط هً موضوع التحلٌل المفضل لدى معظم ممثلً التٌار     

الماركسً الذٌن ٌنتمون إلى توجه المادٌة السوسٌولوجٌة، ابتداء من ماركس 
                                                           
43) Lucien, Immanuel Kant, loc.cit.  
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فً "التارٌخ والوعً وإنجلز فً "األٌدٌولوجٌا األلمانٌة" ومرورا  بلوكاتش 

، وأدورنو (>;)وزون رٌتل فً كتابه "العمل الذهنً والعمل المادي" (;;)الطبقً"

بالطبع، والذي خصص سلسلة محاضرات لشرح وتفسٌر كتاب كانط "نقد العقل 

الخالص"، ومحاضرات عدٌدة من سلسلة "مشكبلت الفلسفة األخبلقٌة" 

مثل "تؤسٌس مٌتافٌزٌقا خصصها لتحلٌل أعمال كانط فً فلسفة األخبلق 

األخبلق" و"نقد العقل العملً"، وأجزاء طوٌلة من كتابه "الجدل السلبً". والذي 

جعل فلسفة كانط موضوع التحلٌل المفضل لدى كل هإالء، أنها ممثلة بعمق 

للرإٌة البورجوازٌة للعالم، وكاشفة عن العقلٌة البورجوازٌة وهً تفكر فً 

ة. إذ كانت فلسفة كانط بورجوازٌة حتى النخاع، فً القضاٌا الفلسفٌة التقلٌدٌ

شكلها العام وفً طرٌقتها فً طرح القضاٌا التً تناولتها وفً اإلجابات التً 

ة األزلٌة، وكذلك فً الموضوعات التً تجنبتها وسكتت فقدمتها ألسبلة الفلس

 عنها. 

ن التحلٌل ونظرا  ألن تحلٌل أدورنو لفلسفة كانط ٌنتمً إلى ذلك التٌار م    

المادي السوسٌولوجً للفلسفة، ونظرا  ألن أدورنو نفسه ٌفترض هذا التحلٌل 

الذي سبقه فٌه الكثٌرون من المنتمٌن لهذا االتجاه، وكان ٌكتب كما لو أن القارئ 

على معرفة جٌدة بهم، فمن الواجب علٌنا قبل الدخول فً دراسة تحلٌبلت 

ى التحلٌبلت الشبٌهة، السابقة على أدورنو لكانط أن نمهد لذلك بالتعرؾ عل

أدرونو والمعاصرة له لفلسفة كانط، والتً عالجتها مثله على أنها تعبٌر عن 

 الرإٌة البورجوازٌة للعالم.

 مادٌة السابقة على أدورنو لفلسفة كانط:  –. المعالجات السوسٌو 1

امتؤلت مإلفات ماركس وإنجلز ولوكاتش وهوركهاٌمر وماركٌوز 

مادٌة لفلسفة كانط، إال أن لوسٌان  –ن رٌتل بتحلٌبلت سوسٌو وألفرد زو

جولدمان هو الذي نجد عنده عرضا  دقٌقا  وشامبل  للرإٌة التً انطلق منها كل 

هإالء فً تحلٌبلتهم لفلسفة كانط، والتً ٌشترك فٌها أدورنو. ونظرا  ألن 

 –ً جولدمان هو الذي وضع فلسفة كانط فً إطارها التارٌخً واالجتماع

                                                           
44) Lukacs, History and Class Consciousness, pp. 114ff, 123-127, 132-
140. 

45) Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, pp. 7, 13-17.  
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االقتصادي األشمل، فسوؾ ٌكون هو نقطة ارتكازنا، مع إضافة التحلٌبلت 

 المثٌلة والمناسبة ممن سبقوه فً التراث الماركسً. 

ٌقدم جولدمان تحلٌبل  سوسٌولوجٌا  لرإٌة كانط الفلسفٌة للعالم باعتبارها 

للبورجوازٌة  Philosophical Representationالتمثٌل الفلسفً 

وما ٌتصؾ به هذا التحلٌل السوسٌولوجً أنه ٌنتمً لسوسٌولوجٌا  (=;)األلمانٌة.

الطبقة، ال إلى المادٌة التارٌخٌة التً تربط مباشرة الفكر ومنتجاته بقاعدته 

المادٌة. فتحلٌل جولدمان هو تحلٌل لوضع الطبقة البورجوازٌة االجتماعً 

د رَ األساسٌة التً ال تُ  والسٌاسً باعتبار الطبقة االجتماعٌة هً المقولة التفسٌرٌة

إلى أي مقولة سابقة علٌها، وهو بذلك ٌنظر إلى الطبقة على أن لها استقبلال  

نسبٌا  عن قاعدتها المادٌة. لكنه عندما ٌحلل فلسفة كانط على وجه الخصوص 

باعتبارها معبرة عن الحالة المتخلفة للبورجوازٌة األلمانٌة، أو على األقل عن 

زٌة األلمانٌة من تحقٌق نفس السٌطرة االقتصادٌة والسٌاسٌة عدم تمكن البورجوا

التً حققتها البورجوازٌات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة، فإن تحلٌله لهذا السبب ٌتخذ 

شكبل  أكثر ارتباطا  بالقاعدة المادٌة لهذه الطبقة، نظرا  ألن حالتها االقتصادٌة 

امل على السٌاسة وعلى باعتبارها طبقة ؼٌر مكتملة النمو وؼٌر مسٌطرة بالك

جهاز الدولة وعلى االقتصاد ٌنعكس فً رإٌتها المثالٌة للعالم ونزعاتها التوفٌقٌة 

 بٌن قدٌم لم تنجح فً التخلص التام منه وجدٌد لم ٌكتمل نموه بعد.

ٌذهب جولدمان إلى أن فلسفة كانط ظلت هً المعبرة عن البورجوازٌة 

من القرن العشرٌن، باستثناء المرحلة األلمانٌة حتى عصره، أي األربعٌنٌات 

الهٌجلٌة بالطبع. وهو هنا ٌسٌر فً نفس نوع التحلٌل الذي سبق وأن قدمه 

ماركس وإنجلز فً "األٌدٌولوجٌا األلمانٌة"، وإنجلز فً "لودفٌج فوٌرباخ ونهاٌة 

الفلسفة الكبلسٌكٌة األلمانٌة" لفلسفة كانط باعتبارها تعبٌرا  عن عدم اكتمال نمو 

لبورجوازٌة األلمانٌة وعدم تمكنها من اللحاق بالبورجوازٌات اإلنجلٌزٌة ا

والفرنسٌة. وما ٌمٌز معالجة جولدمان السوسٌولوجٌة لفلسفة كانط هو ربطها 

بحالة البورجوازٌة األلمانٌة بوجه خاص باعتبارها جنسا  )لكونها بورجوازٌة( 

األخرى اإلنجلٌزٌة  وفصبل  )لكونها ألمانٌة(، ٌفصلها عن البورجوازٌات

والفرنسٌة. بمعنى أن ما ٌحدد الدالالت السوسٌولوجٌة لفلسفة كانط هو كونها 

معبرة ال عن البورجوازٌة بإطبلق بل عن البورجوازٌة األلمانٌة بوجه خاص، 

                                                           
46) Goldmann, Immanuel Kant, P. 33.  
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أي أن تحدٌد هذه الطبٌعة ٌؤتً من اختبلؾ الوضع التارٌخً واالجتماعً 

ن البورجوازٌات األخرى، وهو نفس التمٌٌز والسٌاسً للبورجوازٌة األلمانٌة ع

الذي سبق وأن قام به ماركس وإنجلز فً شذرات قصٌرة خاطفة وسرٌعة دون 

 .(8;)أن ٌتعمقا فٌه

وٌكشؾ جولدمان عن الدالالت السوسٌولوجٌة لفلسفة كانط من تتبعه لنشؤة      

الطبقة البورجوازٌة عامة والبورجوازٌة األلمانٌة بوجه خاص، إذ أن هذه النشؤة 

كانت حاسمة فً تكوٌن فكر هذه الطبقة. وٌذهب جولدمان إلى أن الشروط 

ن فٌها المذهب الكانطً ٌجب  أن ُتدرس من لحظة مٌبلد االجتماعٌة التً تكو 

البورجوازٌة األوروبٌة ثم تطورها البلحق، ثم تتبع نفس المٌبلد والتطور لدى 

البورجوازٌة األلمانٌة. إن رإٌة العالم التً مٌزت البورجوازٌة األوروبٌة من 

القرن الثانً عشر وحتى القرن الثامن عشر، بدأت بمفهوم أساسً وهو الحرٌة، 

المفاهٌم البورجوازٌة األخرى مثل الفردٌة والمساواة  والذي تطورت منه كل

أمام القانون. وٌدخل جولدمان فً تفصٌل الشروط االجتماعٌة التً ظهرت فٌها 

 هذه المبادئ الثبلثة من التطور الداخلً للبورجوازٌة. 

كانت الحرٌة هً أول مبدأ تعتنقه البورجوازٌة فً صراعها مع اإلقطاع، ثم     

 Stadtluftراطٌة. وكانت الحالة االجتماعٌة المتحررة من السلطة مع األرستوق

macht frei  هً المبدأ الذي اعتنقته كل المدن الصؽٌرة التً تطورت

؛ وكانت الحرٌة هً أول كلمة فً (7;)بصعوبة فً وسط المجتمع اإلقطاعً

                                                           
( ٌقول ماركس وإنجلز: "إن حالة ألمانٌا فً نهاٌة القرن الثامن عشر تنعكس بصورة تامة فً  8;

فبٌنما كانت البورجوازٌة الفرنسٌة، بواسطة أكبر ثورة عرفها التارٌخ، ’. نقد العقل العملً‘كتاب كانط 
بٌة، وبٌنما كانت البورجوازٌة اإلنجلٌزٌة التً سبق وأن ترتفع إلى السلطة وتؽزو القارة األورو

ر الصناعة وُتخضع الهند سٌاسٌا  وُتخضع بقٌة العالم تجارٌا ، لم ٌذهب  تحررت سٌاسٌا ، ُتثوِّ
]الكانطٌة[. كان كانط راضٌا  ’ اإلرادة الخٌرة‘البورجوازٌون األلمان، فً عجزهم، إلى أبعد من 

لو بقٌت دون نتٌجة على اإلطبلق. وقد نقل تحقٌق هذه اإلرادة الخٌرة،  باإلرادة الخٌرة وحدها، حتى
ومهمة التناؼم بٌنها وبٌن حاجات األفراد وحوافزهم، إلى العالم اآلخر. إن إرادة كانط الخٌرة هً 
االنعكاس التام للعجز والهمود والمسكنة لدى البورجوازٌٌن األلمان الذٌن لم تكن مصالحهم الحقٌقٌة 

قط على التطور بحٌث تجسد المصالح القومٌة المشتركة بٌن طبقة... إننا نجد مرة أخرى لدى قادرة 
كانط الشكل الممٌز الذي اتخدته فً ألمانٌا اللٌبرالٌة الفرنسٌة القابمة على مصالح طبقٌة فعلٌة". 

ن . فؤل878، ص =878ماركس وإنجلز: األٌدٌولوجٌة األلمانٌة. ترجمة فإاد أٌوب. دار دمشق، 
البورجوازٌٌن األلمان كانوا عاجزٌن عن تحقٌق مصالحهم الطبقٌة أو حتى مجرد توحٌدها والوعً 

 بها، استعاضوا عنها بفكرة اإلرادة الخٌرة واإلرادة الحرة كما تتجلى فً فلسفة كانط.  
48) Goldmann,  Immanuel Kant, P. 34.   
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الصٌحة التً أعلنتها الثورة الفرنسٌة للعالم فً إعبلنها عن حقوق اإلنسان 

المواطن. وبالطبع ففً سٌاق تارٌخها كانت البورجوازٌة األوروبٌة كثٌرا  ما و

تقوم بؤفعال مضادة تماما  للحرٌة. فقد كانت نفس هذه البورجوازٌة هً التً 

خلقت السلطة المطلقة للنظم الملكٌة التً لم تكن لتظهر لوال دعم البورجوازٌة 

ضرورة تارٌخٌة عابرة فً  ًواعلها. لكن هذا الدعم للملكٌات المطلقة كان لد

صراع البورجوازٌة مع اإلقطاع. وهذا هو السبب فً أن أؼلب المنظرٌن 

ما ٌنادون به من حرٌة  األٌدٌولوجٌٌن للبورجوازٌة لم ٌرو أي تناقض بٌن

وكان فولتٌر هو أبرز مثال على ذلك؛  ات المطلقة.الداعمة للملكٌ وممارساتهم

التنوٌر، لكنه كان من أكبر وأهم الداعمٌن لفكرة فهو الذي اشتهر بؤنه فٌلسوؾ 

المستبد المستنٌر وللحكم الملكً المطلق وخاصة لنظام ملك بروسٌا فرٌدرٌك 

 .(7;)الكبٌر

وكانت الفردٌة هً القٌمة الثانٌة من الرإٌة البورجوازٌة للعالم، إذ هً ناتجة     

األساس. إن أن  عن مبدأ الحرٌة. فالحرٌة البورجوازٌة هً حرٌة فردٌة فً

الفرد حسب هذه الرإٌة هو الشخص المتحرر من كل القٌود، والمقٌد فقط 

بااللتزام باحترام حرٌة وفردٌة أقرانه. وأخٌرا ، نجد مفهوم المساواة أمام 

 تجعل كل القانون. وهً تعنً اختفاء االمتٌازات االجتماعٌة التً من شؤنها أال

 م عن البعض اآلخر.بعضه األفراد أحرارا  بإزالة تمٌٌز

وبذلك كانت الحرٌة والفردٌة والمساواة أمام القانون هً العناصر األساسٌة     

للرإٌة البورجوازٌة للعالم، والتً تطورت مع تطور هذه الطبقة. وفً المجاالت 

المختلفة للحٌاة الثقافٌة وجدت هذه العناصر أشكاال  متنوعة من التعبٌر؛ وهذه 

الفلسفً هً محل اهتمام جولدمان. ففً مجال الفلسفة األشكال فً المجال 

وجدت هذه العناصر الثبلثة شكبل  متمٌزا  من التعبٌر وهو العقبلنٌة، وشكبل  آخر 

كما تطورت فً  Sensualismأقل رادٌكالٌة وهو التجرٌبٌة والنزعة الحسٌة 

 إنجلترا خاصة. 

                                                           
49) Israel, Jonathan, Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, 
and the Emancipation of Man 1670 – 1752 (New York: Oxford 
University Press, 2006), pp. 361-362, 565-566; Israel, Democratic 
Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750 – 
1790. (New York: Oxford University Press, 2011), pp. 122, 127-128, 
157, 190-191, 658, 
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نً الحرٌة، وخاصة وقد نظر الفهم البورجوازي للعقبلنٌة على أنها تع    

الحرٌة بالنظر إلى كل سلطة خارجٌة وقٌد خارجً، والحرٌة بالنظر إلى 

انفعاالتنا وكل ما ٌربطنا بالعالم الخارجً. بمعنى أن الربط البورجوازي بٌن 

العقبلنٌة والحرٌة هو الذي نظر إلى كل قٌد خارجً أو داخلً على حرٌة المرء 

ومعاٌٌر العقل. وقد ربطت كل الفلسفات على أنه ؼٌر عقبلنً ومضاد لمبادئ 

البورجوازٌة ربطا  داخلٌا  بٌن الحرٌة والعقبلنٌة، كً تضفً المزٌد من 

المعقولٌة على تصورها هً للحرٌة. وٌبلحظ جولدمان أن إحٌاء العقبلنٌة فً 

وأحٌانا  كثٌرة ما كانت هذه األشكال  ،الفكر األوروبً اتخذ أشكاال  متعددة

إحٌاء األفبلطونٌة خبلل عصر النهضة فً إنجلترا، وإحٌاء متنافرة، مثل 

األرسطٌة فً عصر النهضة اإلٌطالٌة، والنظر إلى الرٌاضٌات على أنها نموذج 

المعرفة الٌقٌنً والتام فً حالة دٌكارت وسبٌنوزا والٌبنتز، فً عودة واضحة 

 . (7>)إلى الرإٌة الفٌثاؼورٌة

اخلً للعقبلنٌة البورجوازٌة والذي ٌنقلب وهنا ٌكشؾ جولدمان عن الجدل الد    

إلى نقٌضه، وهو نفس الجدل الذي كشؾ عنه أدورنو وهوركهاٌمر فً كتابهما 

. إذ ٌذهب جولدمان إلى أن العقبلنٌة تعنً فوق كل (8>)الشهٌر "جدل التنوٌر"

المعانً البورجوازٌة السابقة، "كسر الروابط التً توجد بٌن الفرد والمجتمع 

فبالنسبة لكل فرد، مستقبل  ومسٌرا  ذاته وبدون أي رابطة مع اآلخرٌن،  اإلنسانً.

 ٌِّ ر وجمٌل، لٌس هناك أي مكان للكل الذي المقرر وحده لكل ما هو صادق وخ

ٌتجاوزه، أي للعالم، سواء كان هذا العالم هو العالم االجتماعً اإلنسانً أو العالم 

ها العالم فً الفلسفات القدٌمة الطبٌعً، وبذلك تضٌع الوحدة التً كان ٌتصؾ ب

السابقة على الحداثة األوروبٌة. وبذلك تؽٌب النظرة الكلٌة الشاملة وٌصٌر العالم 

، منقسمة ومتشظٌة مثل انقسام (9>)"والجماعة اإلنسانٌة مجرد أشٌاء خارجٌة

وتشظً المجتمع الفردي البورجوازي ورإٌته للعالم. وٌصٌر العالمان اإلنسانً 

بعد أن كانا كٌانات كلٌة متكاملة، موضوعات للتفكٌر والمبلحظة والطبٌعً، 

التجرٌبٌة، وٌمكن بذلك أن توضع قوانٌنها فً شكل علمً، لكن ال تعد لها أي 

                                                           
50) Goldmann,  Immanuel Kant, P. 35.  
51) Horkheimer, Max & Adorno, Theodor, Dialectic of Enlightenment. 
Translated by Edmund Jephcott (Stanford/ California: Stanford 
University Press, 2002/ first published 1947), pp. 46,61, 71, 73, 75. 
52) Goldmann,  Immanuel Kant, P. 36.  
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عبلقة إنسانٌة حٌة مع الذات اإلنسانٌة، ومقطوعة الداللة مع أي شا ذي معنى 

فلسفٌا  عنها فً  للحٌاة اإلنسانٌة. هذه النظرة التفتٌتٌة للعالم تجد تعبٌرا  

مونادولوجٌا الٌبنتز، وهً حاضرة بصورة أقل قوة لدى دٌكارت ومالبرانش، 

وحتى كانط نفسه الذي ٌبدأ بحثه فً األنثروبولوجٌا بعبارة: "أن ٌكون المرء 

قادرا  على تمثٌل األنا لنفسه، ٌرفعه ذلك بصورة المتناهٌة فوق كل الكابنات 

 الحٌة على األرض". 

أما العقبلنٌة وفق تصور البورجوازٌة لها فهً تعنً المساواة أمام القانون     

بالنسبة لكل األفراد. وٌربط جولدمان هذا المبدأ بالعقبلنٌة بذهابه إلى أنه إزاء 

العقل فكل حقوق الناس متساوٌة، وكذلك هم متساوون فً ملكاتهم العقلٌة 

ظرٌات الهندسٌة أو اإللزامات األصلٌة. "ولٌس هناك أفضلٌة فً معرفة الن

األخبلقٌة، بمعنى أن امتبلك المعرفة النظرٌة ال ٌجعل مالكها أرفع شؤنا  فً أي 

شا من الذي ال ٌعرؾ إال اإللزامات األخبلقٌة، فاالثنان متساوٌان". وهنا 

ٌبلحظ جولدمان أن هذا النوع من المساواة هو أصل النزعة الثنابٌة الواضحة 

بٌن العقل النظري والعقل العملً، فاالثنان عنده متساوٌا القٌمة فً فلسفة كانط 

وال ٌمكن االستؽناء بؤحدهما عن اآلخر. وهذا ما ٌجعل جولدمان ٌدخل فً 

صمٌم فلسفة كانط. "واآلن نستطٌع فهم السبب فً أن المقولتٌن األساسٌتٌن 

مجتمع اإلنسانً للوجود اإلنسانً: الحرٌة أو االكتفاء الذاتً للفرد فً جانب، وال

هذه الحرٌة فً أفعال األفراد األحرار،  اتنى ونتاجاوالعالم والكل باعتبارها مع

. وٌتمثل علو (:>)كانتا ما لهما األولوٌة لدى كل الفبلسفة السابقٌن على كانط

أهمٌة كانط على سابقٌه والحقٌه فً أنه كان على وعً تام بالحدود التً 

لذرٌة للبورجوازٌة، وأنه جعلها حدودا  نهابٌة فرضتها هذه الرإٌة الفردٌة وا

إبٌستٌمولوجٌة وأنطولوجٌة للوجود اإلنسانً نفسه. أي أنه أخذ شرطا  اجتماعٌا  

لكل  Idealization نٌا  عاما ؛ إذ قام بالتصعٌد المثالًخاصا  وجعله شرطا  إنسا

رط مرتبط بالبورجوازٌة، إلى شو فً نشؤته وطبقً ما هو اجتماعً فً أصله

 إنسانً عام، وأخذ الجزبً والنسبً على أنه عام وكلً وشامل.

وٌعالج جولدمان الثنابٌات الكانطٌة، التً ُوصفت فً التراث الماركسً من     

قبله على أنها نقابض الفكر البورجوازي، على أنها ترجع كلها إلى ثنابٌة أساسٌة 

 Particular والمضمون الجزبً Universal Formبٌن الشكل الكلً 

                                                           
53) Ibid: Loc.cit.  
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Content :هذه الثنابٌة األساسٌة تظهر فً فلسفة كانط فً أشكال عدٌدة .

المقوالت القبلٌة التً تتصؾ بالتجرٌد والصورٌة والكلٌة، والخبرة التجرٌبٌة 

التً ٌسودها الكثرة والتنوع؛ العقل النظري المجرد والكلً، والعقل العملً 

ٌُرجع جولدما ن هذه الثنابٌة األساسٌة إلى ثنابٌة العٌنً األخبلقً...إلخ. و

سٌاسٌة فً حٌاة البورجوازٌة وفً العالم الذي تخلقه على صورتها،  –اجتماعٌة 

أي بٌن الدٌموقراطٌة الشكلة من جهة، والتراتب الطبقً العٌنً الواقعً، وبٌن 

المساواة الشكلة التً تتجسد فً القانون المجرد من جهة، والبلمساواة 

وسوؾ نجد نفس هذا النوع من التحلٌل ٌتكرر لدى أدورنو، مما . (;>)الفعلٌة

السوسٌولوجً  –ٌقؾ دلٌبل  على انتماء جولدمان وأدورنو لنفس التوجه المادي 

 فً تناول المذاهب الفلسفٌة.                                       

لوضع ولم تكن تحلٌبلت جولدمان للتطور التارٌخً أللمانٌا ولخصوصٌة ا    

االجتماعً والسٌاسً واالقتصادي للبورجوازٌة األلمانٌة تخرج عن التحلٌبلت 

المثٌلة التً قدمها ماركس وإنجلز ولوكاتش. وقد وضع لوكاتش خصوصٌة 

البورجوازٌة األلمانٌة هً وفكرها فً اإلطار األوسع لتطور البورجوازٌات 

لوكاتش إلى أن فلسفات  األوروبٌة. ففً كتابه "التارٌخ والوعً الطبقً"، ٌذهب

البورجوازٌة فات أوانها ولم تعد قادرة على التعامل مع الواقع المستجد. وكان 

أما حكمه الخاص على  عام على كل الفلسفات البورجوازٌة.هذا هو حكمه ال

البورجوازٌة األلمانٌة ومذاهبها الفلسفٌة فلم ٌكن أقل قسوة. إذ ذهب إلى أن هذه 

باإلضافة إلى حملها  ،ٌوب البورجوازٌات األوروبٌةالمذاهب مصابة بكل ع

لعٌوب التطور التارٌخً المشوه والناقص للبورجوازٌة األلمانٌة. وقد نقد 

لوكاتش كل الفلسفات األوروبٌة الحدٌثة من منطلق أنها لم تعد تستحق تبوء 

 المركز القٌادي فً ثقافة المجتمع. صحٌح أن الفلسفات األوروبٌة المختلفة منذ

القرن السابع عشر كانت تحمل طابعا  ثورٌا  تقدمٌا ، وقد ترافق ذلك مع صعود 

البورجوازٌة نفسها كطبقة واعدة، إال أن تناقضات النظام الرأسمالً الذي أتت 

به البورجوازٌة قد رافقته أٌضا  تناقضات فكرٌة ظهرت فً المذاهب الفلسفٌة 

نظرلوكاتش تعبٌرا  عن وعً الفكر البلحقة. وكانت الفلسفة األوروبٌة بذلك فً 

ولما كانت البورجوازٌات  بالعالم والمجتمع فً صورة فلسفٌة.البورجوازي 

األوروبٌة قد دخلت فً أزمة عمٌقة وجرت معها كل المجتمع الذي خلقته على 

                                                           
54) Goldmann,  Immanuel Kant, P. 14.  
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 ة.صورتها وأوقعته فً نفس األزمة، فقد انعكست هذه األزمة فً مذاهبها الفلسفٌ

المنطقً أن ٌنتقل التناقض المعاش مادٌا  واجتماعٌا  إلى وكان من الطبٌعً و

. والحقٌقة أن (>>)مجال الفكر، عاكسا  بالتالً التناقض االجتماعً األصلً

لوكاتش ٌنقد فلسفة كانط فً "التارٌخ والوعً الطبقً" انطبلقا  من هذه الرإٌة 

ة وباحثا  فً فلسفة كانط عن أزمة البورجوازٌة األوروبٌة عامة وأزم

البورجوازٌة األلمانٌة خاصة، لكنه كان ال ٌزال ٌلتقط منها العناصر التقدمٌة 

. أما الذي أخذ على عاتقه نقد فلسفة كانط انطبلقا  من (=>)المتجاوزة للتناقضات

 السوسٌولوجٌة فهو أدورنو، ومعه جولدمان كما رأٌنا. –هذه الخلفٌة المادٌة 

 روع كانط الفلسفً: . كشف أدورنو للخلفٌة االجتماعٌة لمش2

إلى فلسفة كانط على أنها  قد نظر السوسٌولوجً –التٌار المادي  قلنا إن    

تعبٌر مزدوج، عن البورجوازٌة األوروبٌة بوجه عام، وعن البورجوازٌة 

األلمانٌة بوجه خاص. وصارت هذه النظرة هً التً تطبع كل معالجات أدورنو 

لفلسفة كانط. وقبل أن ندخل فً تفاصٌل هذه المعالجات، ٌجب أن نعطً فكرة 

 . عامة عن المشروع الفلسفً الكانطً

ٌتؤسس هذا المشروع فً الفحص عن األسس القبلٌة التً تمكن اإلنسان من     

فهم الطبٌعة من حوله وصٌاؼة قوانٌنها وإصدار أحكام حولها، وفهم األسس 

النهابٌة التً تحكم فعله األخبلقً، والعثور على القواعد الكلٌة التً على أساسها 

ن ٌستطٌع اإلنسان إصدار الحكم على موضوعات ا لفن والجمال. وبذلك تكو 

 ،ل على المعرفة النظرٌةالمشروع الكانطً من نقد ثبلثً: نقد لقدرة العق

التً إذا تجاوزها المرء وقع فً تناقضات من جراء  هذه القدرة حدودوتوضٌح 

؛ وهذا هو ما ظهر فً كتابه "نقد العقل (8>)بحثه عن معرفة المشروعة

وهو العقل العملً الذي ٌشكل مجموع الخالص"؛ ونقد لنوع آخر من العقل 

وتمثل هذا الجانب من المشروع فً  لمسلمات النهابٌة للفعل األخبلقً؛القواعد وا

                                                           
55) Lukacs, History and Class Consciousness, pp. 101-102, 108-110.   
56) Ibid: pp. 111ff.  
57) Kant, Critique of Pure Reason. Translated by Norman Kemp Smith 
(London: Macmillan, 1961), Avii-Aviii, Axii.  
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؛ ونقد لقدرة اإلنسان القبلٌة على إصدار الحكم فً (7>)كتابه "نقد العقل العملً"

شإون الفن والجمال، وهو ما ظهر فً كتابه "نقد ملكة الحكم". تمثل مشروع 

ذن فً نقد ثبلثً لملكات العقل الثبلث، الملكة النظرٌة والملكة العملٌة كانط إ

والملكة الذوقٌة. والحقٌقة أن استٌعاب مشروع كانط لكل هذه المجاالت ٌجعله 

مشروعا  ضخما  ٌعبر عن رؼبة مفكري البورجوازٌة فً أن ٌقدموا رإٌة شاملة 

ود هً التً تسمح لنفسها للعالم؛ ذلك ألن طبقة صاعدة أو فً سبٌلها إلى الصع

بؤن تسؤل األسبلة الكلٌة الشاملة التً من النوع الذي ٌطرحه كانط؛ هً التً 

تجرإ على التساإل عن معنى الحٌاة والهدؾ منها وعن قدرات اإلنسان 

. وقد كشؾ كانط فً مشروعه هذا عن طموح (7>)المعرفٌة واألخبلقٌة والذوقٌة

له، وعن قصور هذه الطبقة ذاتها فً الفهم الطبقة الصاعدة ألن تفهم العالم ك

 وكذلك فً السٌطرة على عالمها. 

ركز أدورنو فً تحلٌله للمشروع الكانطً على الجزبٌن األولٌن فقط من هذا     

المشروع وهما "نقد العقل الخالص"، و"نقد العقل العملً". فقد خصص أدورنو 

؛ (7=)العقل الخالص"بجامعة فرانكفورت لتحلٌل "نقد  7>87محاضرات عام 

لتحلٌل مجمل فلسفة كانط األخبلقٌة: "نقد  :=87وخصص محاضرات عام 

. وهذان هما العمبلن اللذان (8=)العقل العملً" و"أسس مٌتافٌزٌقا األخبلق"

سنركز علٌهما. صحٌح أن كتابٌه "الجدل السلبً" و"رطانة األصالة" ٌحتوٌان 

على البعض القلٌل من األفكار التً أخذها من هذه المحاضرات، إال أن كامل 

 التحلٌل نفسه بتفاصٌله ال نجده إال فً المحاضرات. 

                                                           
58) Kant, Critique of Practical Reason. Translated and edited by Mary 
Gregor, Introduction by Andrews Reath. (Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997), pp. 8ff, 29ff.   
59 ) Goldmann, Lucien, Immanuel Kant (London/ New York: Verso, 
2011/ first published 1945), P. 38.  

60) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason (1959). Edited by Rolf 
Tiedemann, translated by Rodney Livingstone (Stanford/ California: 
Stanford University Press, 2001).  
61 ) Adorno, Problems of Moral Philosophy. Edited by Thomas 
Schroder, translated by Rodney Livingstone (Stanford/ California: 
Stanford University Press, 2001).  
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سبلة التقلٌدٌة التً سبق للفكر ٌطرح كانط فً "نقد العقل الخالص" نفس األ    

الفلسفً أن طرحها منذ أفبلطون وأرسطو، مثل ما إذا كنا نستطٌع أن نبرهن 

على وجود هللا أم أن هذا البرهان ؼٌر ممكن، وما إذا كنا نستطٌع البرهنة على 

، وما (9=)خلود النفس أم أن هذا النوع من البرهنة خارج قدرات العقل البشري

وع متمٌز من المعرفة ؼٌر المعرفة البرهانٌة نستطٌع به إذا كان هناك ن

، وهل صدر عن علة عاقلة (:=)الوصول إلى الٌقٌن؛ وهل العالم قدٌم أم محدث

؛ وهل (;=)مختارة أوجدته بحرٌة، أم أن العالم ٌسٌر نفسه بنفسه فً حتمٌة شاملة

لة العالم مكون من أجزاء بسٌطة أم أن كل ما فٌه مركب. وهل النفس منفص

ومتماٌزة عن البدن وتشكل كٌانا  روحٌا  خالصا  ومن ثم تبقى بعد فناء البدن أم 

. وعلى الرؼم من أن كانط ٌطرح كل (>=)أن أنها جزء من البدن وتموت بموته

هذه األسبلة، إال أنه ال ٌجٌب عنها، بل ٌتوقؾ وٌقول إنها خارج قدرات العقل 

المعرفٌة بعالم الظاهر الذي هو عالم البشري. ونراه من ثم ٌربط ملكات اإلنسان 

الخبرة التجرٌبٌة، أما عالم األسبلة المٌتافٌزٌقٌة فهو عالم األشٌاء فً ذاتها، 

العالم المعقول الذي ال ٌمكن للخبرة البشرٌة الوصول إلٌه بمقوالتها القبلٌة التً 

. وحقٌقة أن كانط بعد أن ٌطرح كل هذه (==)ال تنطبق إال على عالم الظاهر

 البشري على اإلجابة عنها، تعبراألسبلة ثم ال ٌجٌب عنها مشككا  فً قدرة العقل 

عن موقؾ االستقالة الذي اتخذته الطبقة البورجوازٌة من مناقشة قضاٌا 

المٌتافٌزٌقا والدٌن واألخبلق، وعن الحٌاد الظاهري الذي ٌدل على أن كل 

القضاٌا األساسٌة التً شؽلت العقل اإلنسانً على مر التارٌخ ال تعنٌها وال تهتم 

قد العقل الخالص" بؤنه باإلجابة عنها. وهذا ما ٌجعل أدورنو ٌحكم على "ن

ٌتضمن نزعة شكٌة والأدرٌة عمٌقة تتخفى وراء المعقولٌة الظاهرة للمذهب 

 الكانطً. 

ٌذهب أدورنو إلى أن "نقد العقل الخالص" ال هو بإجابة عن األسبلة     

األساسٌة للفلسفة وال هو أٌضا  إجابة سالبة عنها، بمعى أنه ال ٌمثل أي إجابة 

كما أنه ال ٌقدم أي  خلود النفس وخلق العالم من العدم. وعلى مسابل وجود هللا

                                                           
62) Kant, Critique of Pure Reason. (A306-309/ B362-366).  
63) Ibid: (A426/ B454).  
64) Ibid: (A445/ B474).  
65) Ibid: (A341/ B399).  
66) Ibid: (A236/ B295).  
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إجابة نافٌة، ألنه ٌتوقؾ عن الحكم وال ٌثبت وال ٌنفً. ذلك ألن كتاب كانط هو 

 . نقد لهذه األسبلة بالذات، أي نقد لسعً العقل نحو طرح هذه األسبلة ابتداء 

فً أنه أول عمل  وٌصرح أدورنو أن التؤثٌر الكبٌر ل"نقد العقل الخالص" ٌكمن

 bourgeoisفلسفً ٌعطً تعبٌرا  عن "االستقالة البورجوازٌة" 

resignation أي ذلك الرفض إلعطاء أي إجابة عن األسبلة الكبرى ،

لئلنسانٌة، مما ٌكشؾ عن محدودٌة وضٌق أفق فلسفة كانط والطبقة التً ٌعبر 

لة اإلنسانٌة األساسٌة عنها. هذه االستقالة من اإلسهام فً تقدٌم رإٌة جدٌدة ألسب

أتت بسبب أن البورجوازٌة هً الطبقة التً قضت على الرإٌة البلهوتٌة الدٌنٌة 

السابقة دون أن تضع فً محلها رإٌة أخرى. إذ نتج عن عملٌات العلمنة التً 

ة وزال الدور ٌقامت بها البورجوازٌة أن انهارت الرإٌة الدٌنٌة الوسٌط

م به الكنٌسة طوال العصور الذي كانت تقو المركزي، االجتماعً والسٌاسً

ولم تنجح البروجوازٌة فً تقدٌم رإٌة بدٌلة للعالم ولئلنسان. وبدال  من  الوسطى.

ذلك انشؽل الفكر البورجوازي بكل ما هو متناه، ألن البلمتناهً قد تم شطبه، 

فً نقد من الواقع ومن الفكر. ٌقول أدورنو: "ٌمكننا أٌضا  القول إن ما تم تشفٌره 

للحٌاة البورجوازٌة الواعٌة بنشاطها  theodicyالعقل الخالص هو سٌرة إلهٌة 

العملً، فً حٌن أنها ٌابسة من تحقٌق ٌوطوبٌتها الخاصة. إن قوة نقد العقل 

الخالص ال تكمن بالكامل فً استجابته لؤلسبلة المٌتافٌزٌقٌة بل فً الرفض 

 . (8=)فً المقام األول"البطولً الرواقً لبلستجابة لهذه األسبلة 

إن نقد كانط للمٌتافٌزٌقا لٌس نقدا  لمضمونها، فهو ال ٌنشؽل على سبٌل     

المثال بإثبات فناء النفس مع البدن على العكس من المذاهب الدٌنٌة التقلٌدٌة، وال 

ٌثبت محاٌثة اإلله للعالم ومن ثم وحدة الوجود بالضد على المذاهب التقلٌدٌة التً 

له كابنا  روحٌا  منفصبل  عن العالم ومفارقا  له، كما أنه ال ٌثبت وال ٌنفً تعتبر اإل

حرٌة اإلنسان وال حتى حتمٌة أفعاله. إن نقد كانط للمٌتافٌزٌقا هو نقد شكلً 

. وٌذهب أدورنو إلى (7=)بالدرجة األولى، نقد إلمكان قٌام المٌتافٌزٌقا نفسها كعلم

ورجوازي لؤلسبلة المٌتافٌزٌقٌة والبلهوتٌة أن هذا الموقؾ ٌعبر عن التحٌٌد الب

الكبرى. وهذا التحٌٌد ٌؤتً مباشرة من الوضع التارٌخً والسٌاسً للبورجوازٌة 

باعتبارها طبقة واجهت الكنٌسة المتحالفة مع اإلقطاع واألرستوقراطٌة، لكنها 

                                                           
67) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 6.  
68) Kant, Critique of Pure Reason, A xii-xiii.  
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ا . وهذا هو م(7=)فً الوقت نفسه لم تلػ الدٌن تماما ، بل احتفظت به بؤن حٌدته

ٌقوم به "نقد العقل الخالص" بالضبط، وبذلك ٌكون النقد انعكاسا  فكرٌا  لما تم 

القٌام به فً المجال السٌاسً واالجتماعً عن طرٌق الطبقة، وٌكون كانط هو 

الممثل الفلسفً لهذه الطبقة. وفً هذا ٌقول أدورنو إن سلطة هذه األفكار 

لكن فً الجانب اآلخر تم االحتفاظ بها البلهوتٌة والمٌتافٌزٌقٌة قد انُتزعت منها، 

عنها. وٌقٌم فً حالة من الوجود القابم على أساس أننا ال نعرؾ حقٌقة الكثٌر 

الحٌاة االجتماعٌة البورجوازٌة، وٌذهب و أدورنو هنا مقارنة بٌن فلسفة كانط

إلى أن وضع هذه األفكار وموقؾ كانط منها هو موقؾ المجتمع البورجوازي 

، (87)سابل الدٌن إلى ٌوم األحد وٌجعلها تتصؾ بوجود ٌوم األحدالذي ٌإجل م

أي الوجود المحدد بوقت معٌن ال ٌمكن تجاوزه، وهو وقت الفراغ المنفصل عن 

وضعا  دٌنٌا  معزوال   ،الحٌاة والعمل. وٌقصد أدورنو بوضعٌة ٌوم األحد

ا  هو ومنفصبل  عن الحٌاة العامة والٌومٌة. ونستطٌع أن نقول إن هذا أٌض

بالضبط وضع "نقد العقل العملً" بالنسبة ل"نقد العقل الخالص"، أي أنه ٌوم 

ال ٌمكنه أن  أشٌاءاألحد بالنسبة له، إذ هو الٌوم الذي ٌمكن أن ٌقبل فٌه اإلنسان 

 ٌقبلها فً أي ٌوم آخر.    

ووفق هذا المنطق فً التحلٌل سوؾ تكون عودة المثالٌة األلمانٌة لنفس هذه   

الموضوعات التً توقؾ كانط عن الفصل فٌها، وباألخص موضوع البلمتناهً، 

محاولة جدٌدة لتجاوز المجتمع البورجوازي فً الفكر، وهً نفس النتٌجة التً 

 توصل إلٌها ماركس ولوكاتش.

 قا عن المثال البورجوازي للتسٌٌر الذاتً: كشؾ نقد كانط للمٌتافٌزٌ

عندما تحررت البورجوازٌة من األنساق السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة     

التً كانت تكبلها وتحرمها من النمو والتطور )كنٌسة، إقطاع، سلطة ملكٌة(، 

صارت الحرٌة لدٌها هً فً اتباعها لقانونها الخاص الذي تفرضه على نفسها، 

أن كانت فً السابق خاضعة لقوانٌن لٌست من صنعها. ولذلك صارت بعد 

والتعٌن الذاتً  Autonomyالحرٌة لدى البورجوازٌة تعنً التسٌٌر الذاتً 

self-determination الذي هو القدرة على صنع المرء لنفسه، أو صنع ،

القانون الذي ٌجب أن تسٌر علٌه،  وصارت الحرٌة بذلك هً الطبقة لنفسها،

                                                           
69)  Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 47.   
70) Ibid: P. 48.  
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تجعل المجتمع كله ٌسٌر علٌه بالمثل. فالحرٌة بهذا المعنى تعنً الخضوع و

الذاتً لقانون الذات، أي التقٌٌد الذاتً لرؼبات المرء وانفعاالته وفق العقل الذي 

. وٌذهب أدورنو (88)لٌس سوى صورة الذات عن العقل ولٌس العقل بالمطلق

ل والتسٌٌر الذاتً، وهذا إلى أن هذا المثال البورجوازي عن الحرٌة واالستقبل

النوع من ممارسة العقبلنٌة بمعناها وخلفٌاتها البورجوازٌة، هو الذي ٌحكم نقد 

كانط للمٌتافٌزٌقا. فهو نقد من نوع التقٌٌد الذاتً للعقل، ألنه تقٌٌد عن طرٌق 

العقل نفسه، لطموحاته الجامحة للوصول إلى البلمتناهً والمطلق والبلمشروط 

ن للعقل أن ٌصل إلٌه بقدراته المتناهٌة وإمكاناته المعرفٌة التً ال والذي ال ٌمك

 تصلح إال لعالم الظاهر والخبرة التجرٌبٌة. 

وفً ذلك ٌذهب أدورنو إلى أن كانط الذي ٌنقد المٌتافٌزٌقا لكونها العقل     

م نفسه بنفسه دون االستعانة بؤي شا من الخبرة تلمٌذا  لنفسه، أي العقل وهو ٌعلِّ 

الخارجٌة، ٌفعل نفس ما تفعله المٌتافٌزٌقا. فالنقد الكانطً هو امتحان قبلً للعقل 

وفق ما ٌمكن للعقل أن ٌعرفه قبلٌا . وٌكتشؾ أدورنو بذلك أن اتهام كانط 

، ألن كانط نفسه (89)للمٌتافٌزٌقا ٌنطبق على ما ٌفعله هو فً "نقد العقل الخالص"

سه وقٌامه بدور الحكم لنفسه. ومعنى هذا امتحان العقل لنف ٌعترؾ بؤن كتابه هو

أن العقل الخالص هو الَحَكم وهو المدان فً الوقت نفسه، ألنه امتحان للعقل 

واختبار قدرته على المعرفة القبلٌة، أو اختبار لقدرة العقل على  ،بطرٌقة قبلٌة

اإلتٌان بمعرفة مستقلة عن الخبرة التجرٌبٌة، وهو امتحان ٌكون هو نفسه 

مستقبل  عن الخبرة وقبلٌا ، ذلك ألن الكشؾ عن القدرات المعرفٌة القبلٌة للعقل 

فً حلقة مفرؼة، وهً  ٌكون عند كانط كشفا  قبلٌا  هو اآلخر. وبذلك ٌدور كانط

التً ٌعتقد أنها استقبلل وتسٌٌر ذاتً وتقٌٌد ذاتً عقبلنً للعقل. وما ٌكمن خلؾ 

الفكرة األساسٌة فً فلسفة كانط كلها والقابلة إن سٌادة  هو هذه الحقٌقة الكانطٌة،

، وهذا هو معنى الَحَكم الذي (:8)وحرٌة الروح تتمثل فٌما ٌسمٌه التسٌٌر الذاتً

 نفسه، أي القدرة على إعطاء المرء لنفسه قوانٌن واتباعها. ٌحكم على 

                                                           
71) Adorno, History and Freedom. Lectures 1964-1965. Edited by Rolf 
Tiedmann, translated by Rodney Livingstone (Cambridge/ Malden: 
Polity Press, 2006), pp. 244-245.  
72)  Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 53.  
73) Ibid: P. 54.  
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ٌكمن خلؾ هذا المثال من خلفٌة بورجوازٌة  وٌكشؾ أدورنو عن الذي    

وٌقول: "إنه ٌحتوي على خبرة المجتمع البورجوازي فً قناعته أنه عن طرٌق 

لى هذا التسٌٌر الذاتً فقط ٌستطٌع المجتمع أن ٌصٌر حرا  وناضجا  وقادرا  ع

فقط بمساعدة هذه القناعة ٌستطٌع المجتمع أن ٌنظم  –الفرار من نٌر العبودٌة 

مستقٌمة  ةكل شا وٌرتب شإونه، وذلك كً ٌكون قادرا  على إدارة حٌاته بطرٌق

 –وذات معنى. وباختصار فإن الفعل وفقا  لقوانٌن ٌظهر على أنه وظٌفة الحرٌة 

بارها وظٌفة للقانون. هذه الفكرة أو بالعكس فإن الحرٌة تكشؾ عن ذاتها باعت

القابلة إن الحرٌة والطاعة للقانون هما شا واحد، تعنً أن هناك ؼاٌة نهابٌة 

للحرٌة بالتؤكٌد، لكن تعنً أٌضا  أن هذه الؽاٌة النهابٌة تنتهً إلى مجرد شا 

. وٌكشؾ أدورنو بذلك عن الجدل الكامن فً (;8)محدد عن طرٌق القانون"

. فالبورجوازٌة قد بدأت (>8)ة بٌن الحرٌة والخضوع للقانونتارٌخ البورجوازٌ

فً التارٌخ على أنها الطبقة الداعٌة إلى التحرر وكسر كل األؼبلل التراثٌة 

والتقلٌدٌة التً تكبل المرء، لكن ما أن وصلت البورجوازٌة إلى السلطة 

وفرضت سٌطرتها حتى سحبت دعوتها السابقة للحرٌة الكاملة البلمشروطة، 

وقٌدت هذه الحرٌة بسلسلة من القوانٌن والنظم التً قالت عنها إنها تنظم 

 . (=8)الحرٌات وتضمنها، فً حٌن أنها كانت اإللؽاء الفعلً لها

وهذا هو لب فلسفة كانط المحدد بورجوازٌا . فالحرٌة التً نادت بها     

عصر البورجوازٌة إبان صراعها مع اإلقطاع والكنٌسة والملكٌة، تحولت فً 

 ٌُّ ة ٌد البورجوازٌة إلى حرٌة شكلٌة بعد التقٌٌد القانونً لها. هذه الحرٌة الشكلتس

صارت هً حرٌة األفراد المنعزلٌن المتشظٌن الذٌن ال ٌمكنهم أن ٌشكلوا من 

أنفسهم كبل  اجتماعٌا  ذا معنى. ونتٌجة لهذا الطابع الفردي المتشظً والمفتت 

ن الضعاؾ معتمدٌن على الكٌانات المنعزلو البورجوازي، صار األفرادللمجتمع 

السلطوٌة األكبر منهم على نحو ؼٌر مسبوق، متمتعٌن بوهم الحرٌة الذي 

ال ٌصور لهم أنهم أحرار، فً حٌن أنهم عاجزون عن تؽٌٌر واقعهم، و

تحت القانون الذي ٌعتقدون أنه ضمانة  ٌستطٌعون الحٌاة فً مجتمعهم إال

                                                           
74) Ibid: P. 55.  

8< ( ذلك الجدل الذي كان هو المقصود فً كتابه المشترك مع هوركهاٌمر "جدل التنوٌر":  
Horkheimer, Max & Adorno, Theodor, Dialectic of Enlightenment. 

Translated, pp. 46,61, 71, 73, 75.  
رعان ما قٌدتها ( تماما  مثلما دعت البورجوازٌة الفرنسٌة إلى الحرٌة إبان الثورة الفرنسٌة، لكن س =8

 عندما اقتربت الطبقة العاملة من أن تحصل على حرٌتها. 
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نه ٌسحب منهم كل فاعلٌة ونشاط مستقل ٌمكن أن حرٌاتهم الفردٌة، فً حٌن أ

ٌشكلوا به كبل  اجتماعٌا  بدٌبل  عن المجتمع القابم. وبذلك ٌصٌر اعتماد الكل على 

الكل شامبل . إن إصرار كانط على أن الحرٌة ٌجب أن تنتهً فً قانون ٌنظمها 

وٌضمنها هو تعبٌر عن هذا المصٌر البورجوازي للحرٌة، ولجدل الحرٌة 

لخضوع الذي تنتهً فٌه الحرٌة إلى الخضوع للقانون المعتقد أنه ٌحمٌها وا

 وٌضمنها. 

خاصة كشفه عن اعتماد الكل  –والمدهش فً أمر تحلٌبلت أدورنو هذه     

أنها تتفق إلى حد كبٌر مع الطابع الذي كشؾ عنه دوركاٌم للمجتمع  -على الكل 

الطابع القهري القسري الحدٌث، وهو المجتمع البورجوازي بالطبع، وهو 

. هذا االتفاق بٌن (88)للمجتمع وتشكٌله لواقع مستقل عن األفراد المكونٌن له

تحلٌبلت أدورنو للخلفٌات البورجوازٌة لفلسفة كانط وتحلٌبلت دوركاٌم لطابع 

المجتمع الحدٌث ٌدل على مدى عمق البعد السوسٌولوجً لنقد أدورنو لفلسفة 

 .(87)كانط

 االستخدام المقٌد للعقل وأسبابه االجتماعٌة: 

ال شك أن تعامل كانط مع المٌتافٌزٌقا برفضه فً الفصل فً قضاٌاها     

هو تقٌٌد للعقل فً سعٌه نحو  ،األساسٌة والحكم علٌها بؤنها علم ؼٌر مشروع

 ٌعد هذا تقٌٌدا  للعقبلنٌة ذاتها.الوصول إلى مبادئ نهابٌة المشروطة ومطلقة. و

ن كانط بذلك ٌضع لها حدودا  ال ٌجب أن تتعداها، وإذا تعدتها وقعت فً أل

. هذا (87)التناقضات التً تناولها فً باب "الجدل الترانسندنتالً" من كتابه

                                                           
77) Durkheim, Emil, Rules of Sociological Method. Translated by Sarah 
A. Solovay & John H. Mueller (New York: The Free Press, 1966), pp. 
3-13.  

ولوجٌا دوركاٌم ولٌد الصدفة. ذلك ألن دوركاٌم بدأ ( لم ٌؤت االرتباط الوثٌق بٌن فلسفة كانط وسوس87ٌ
حٌاته باعتباره محاضرا  فً الفلسفة، وقدم مقررا  دراسٌا  فً المنطق واألخبلق والمٌتافٌزٌقا، كان 
عبارة عن شرح لفلسفة كانط، وكان متؤثرا  بالكانطٌة الجدٌدة وخاصة فً فرعها الفرنسً الذي كان 

كاٌم. وهذا ما ٌكشؾ عن أن دوركاٌم لم ٌكن ٌستطٌع التوصل إلى نظرٌته ٌمثله إمٌل بوترو أستاذ دور
السوسٌولوجٌة فً طبٌعة المجتمع الحدٌث بدون فلسفة كانط. وقد ترجمت هذه المحاضرات إلى اللؽة 

 Durkheim, Philosophy Lectures. Notes from the Lycee de sensاإلنجلٌزٌة: 
Course, 1883-1884. Edited and translated by Neil Gross & Robert Alun 

Jones (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) 
79) Kant, Critique of Pure Reason, A293-A298/ B350-B355.  
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االستخدام المقٌد للعقل هو الذي ركز علٌه أدورنو وتناوله بالنقد، ألنه ٌكشؾ 

 عها االجتماعٌة والسٌاسٌة. لدٌه عن العقلٌة البورجوازٌة وشروط حٌاتها وأوضا

ٌذهب أدورنو إلى أن موقؾ كانط من العقل والعقبلنٌة ٌشوبه تناقض؛ فهو     

فً شإونه الخاصة. أي أن ة استخدام العقل فً تفكٌر المرء ٌصر على ضرور

استخدام العقل مقٌد بالمجال الخاص، ومقتصر على التاجر ورجل األعمال 

اذج بورجوازٌة فردٌة(. أما المرء باعتباره والكاتب والدارس )وهً كلها نم

موظفا  فً الدولة أو أستاذا  جامعٌا  )مثل كانط نفسه(، فالعقل ال ٌجب علٌه أن 

ٌتوسع إلى هذا الحد وإلى هذه المجاالت. وكؤن كانط ٌقول "ال تؤخذ التنوٌر إلى 

 أقصاه واستخدمه فً حدود كونك باحثا  أو دارسا  فقط، أو فً حدود شإونك

. وٌذهب أدورنو إلى أن هذا الموقؾ المقٌد (77)الخاصة ومصلحتك الشخصٌة"

للعقل هو تعبٌر عن تراث العقبلنٌة البورجوازٌة، حٌث ٌكون العقل هو السلطة 

األعلى والوحٌدة لتنظٌم العبلقات اإلنسانٌة، وعلى الجانب اآلخر ٌكون ذلك 

؛ تماما  كما (78)ده القصوىمصحوبا  دابما  بتحذٌرات كً ال نؤخذ العقل إلى حدو

طبق دٌكارت شكه "المنهجً"، أي المقٌد، فً موضوعات المعرفة وعزله عن 

موضوعات الدٌن والسٌاسة. والحقٌقة أن هذه الممارسة المقٌدة للعقل تعبر عن 

فالمقصود بالعقل هنا هو عقل البورجوازٌة وطرٌقة  .الطبقة البورجوازٌة ذاتها

ٌقترب العقل من المسابل الدٌنٌة والسٌاسٌة حتى ٌفرض  تفكٌرها. ذلك ألنه ما أن

علٌه المفكر البورجوازي التوقؾ، ذلك ألن طبقة البورجوازٌة األلمانٌة بوجه 

خاص قد نشؤت فً ظل سلطة كنسٌة قوٌة وإن كانت بروتستانتٌة، وسلطة ملكٌة 

ة قوٌة، وكان ال ٌزال اإلقطاع سابدا  ومتحالفا  مع القوى األخرى القدٌم

وٌساندها. وبالتالً ٌصٌر االستعمال المقٌد للعقل انعكاسا  فلسفٌا  لوضع 

القوى الدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة القدٌمة، لبورجوازٌة األلمانٌة المقٌد با

 وتعبٌرا  عن عدم تمكنها من التحرر الكامل.  

                                                           
( وقد قال كانط نفسه شٌبا  شبٌها  بذلك عندما كان ٌخفؾ من حدة خوؾ معاصرٌه من تٌار الفكر  77

نسٌة المتؤثرة بسبٌنوزا، وأثره على الدٌن واألخبلق، إذ كتب ٌقول مهونا  من الحر، أي المادٌة الفر
الخطر إن أفكار هإالء سوؾ تقتصر على الخاصة من المتخصصٌن األكادٌمٌٌن ولن ٌفهم العامة منها 

 Kant, Critiqueشٌبا  وستظل معزولة داخل أسوار الجامعات وبٌن دفتً الكتب الفلسفٌة الصعبة. 
of Pure Reason (A474/ B502) 

81) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 63.  
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ومه كما ٌشٌر أدورنو إلى كشؾ فلسفة كانط عن تناقض آخر فٌما ٌتعلق بمفه    

عن العقبلنٌة المقٌدة. فهذا المفهوم هو تعبٌر عن التناقض االجتماعً بٌن 

 العقبلنٌة المتزاٌدة لمجاالت اإلنتاج المادي واإلدارة والمإسسات وباقً نواحً

تزاٌد مواز لبلعقبلنٌة الناتجة عن أن هذا الكل  المجتمع البورجوازي، بٌن

رج عن امن تحكم البشر وخ نفلتماعً المعقلن ؼٌر قابل للسٌطرة ماالجت

بؤنفسهم خرج عن سٌطرتهم  البشر ه، بحٌث إن ما صنع(79)إراداتهم الواعٌة

وعاد ٌسٌطر علٌهم. وهذا هو ما ٌقصده أدورنو من تضمن العقبلنٌة لنقٌضها 

البلعقبلنً. وتعبر فلسفة كانط عن هذه الحقٌقة االجتماعٌة العمٌقة، نظرا  ألنها 

دود معٌنة ومجاالت معٌنة ال ٌجب علٌه أن ٌتعداها. سمحت للعقل بالعمل فً ح

وحصر العقل فً مجاالت دون أخرى هو انعكاس للعقبلنٌة الناقصة ؼٌر 

 المكتملة والتً تتضمن نقٌضها البلعقبلنً فً المجتمع البورجوازي.

  

                                                           
82) Ibid: P. 64.  
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 تعبٌر فلسفة كانط عن الطبقة البورجوازٌة وتجاوزها لها فً الوقت نفسه: 

و ازدواجٌة كانط بخصوص العقل وتقسٌمه إٌاه إلى عقلٌن، ٌحلل أدورن    

نظري وعملً، بذهابه إلى أن هذه االزدواجٌة تكشؾ عن الطابع النقابضً 

. ذهب كانط فً "نقد العقل الخالص" إلى أن القدرات (:7)للفكر البورجوازي كله

فٌزٌقا المعرفٌة القبلٌة للعقل البشري ال ٌمكنها أن تثبت أو تنفً مسابل المٌتا

والبلهوت الكبرى، مثل وجود هللا وخلود النفس وإمكان الحرٌة اإلنسانٌة. لكنه 

رجع عن رأٌه هذا فً "نقد العقل العملً" وذهب إلى أن وجود هللا وخلود النفس 

والحرٌة ٌجب أن تكون مسلمات للعقل األخبلقً العملً، نظرا  ألن األخبلق ال 

الثبلث. وبذلك كشؾ فكر كانط عن تناقض تستقٌم إال بالتسلٌم بهذه األفكار 

 بذلك والعقل عنده ل العملً ما ٌرفضه بالعقل النظري.أصٌل، فهو ٌقبل بالعق

لٌس واحدا  بل عقلٌن. هذا االنقسام األصلً للعقل هو تعبٌر عن موقؾ 

البورجوازٌة من العالم والمإسس على موقفها االجتماعً والسٌاسً. فقد عقلنت 

نحو ؼٌر كامل، نزعت الصفة السحرٌة والبلهوتٌة عن العالم  المجتمع لكن على

لكنها لم تعلمنه بالكامل، وطبقت العقل لكن لم تطبقه على كل شا وقٌدته، 

ونادت بالحرٌة لكنها لم تطبق الحرٌة الشاملة على الجمٌع بل حررت نفسها 

معها. فقط، عزلت الكنٌسة عن السٌاسة لكنها احتفظت بالكنٌسة ذاتها وتسامحت 

وبالتالً فاالزدواجٌة بٌن العقل النظري والعقل العملً عند كانط هً انعكاس 

 . (;7)لبلزدواجٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة للبورجوازٌة نفسها

ومن خلؾ هذا الطابع النقابضً لفلسفة كانط، ٌكشؾ أدورنو عن تناقض     

نفسه محاولة آخر فٌها، وهو بٌن تعبٌرها عن الطبقة البورجوازٌة وفً الوقت 

تجاوز فكر هذه الطبقة والتكلم باسم اإلنسانٌة كلها. والتناقض هنا ٌكمن فً أنها 

أعطت لنفسها الحق فً التحدث باسم االنسانٌة من منطلق قاعدتها الطبقٌة، أي 

ننا إذا وضعنا فلسفة كانط فً ق تارٌخً نسبً. ٌذهب أدورنو إلى أمن منطل

موقعها الصحٌح باعتبارها تشؽل البداٌة األولى لخروج البورجوازٌة إلى العالم 

بعد أن اكتمل تحررها من النظم السابقة، سنكتشؾ أن فلسفة كانط كانت بالفعل 

تعبٌرا  عن البورجوازٌة لكنها كانت ساعٌة إلى تجاوزها فً الوقت نفسه، 

                                                           
83) Ibid: P. 76.  

( هذه االزدواجٌة هً ما سبق أن عبر عنه لوكاتش فً "التارٌخ والوعً الطبقً" تحت مسمى  ;7
 ,Lukacsأدورنو:  "نقابض الفكر البورجوازي"، وقدم فٌه تحلٌبلت لفلسفة كانط شبٌهة بتحلٌبلت

History and Class Consciousness, pp. 123-127. 
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ر أكبر من البورجوازٌة وطموحاتها وإمكاناتها التارٌخٌة. تجاوزها نحو شا آخ

ٌقول أدورنو: "إن نظرة أي طبقة فً اللحظة التً تصبح فٌها ذتا  تارٌخٌة تمثل 

لكنها كذلك تشٌر إلى ما هو أبعد منها. أي أنه فً  –بالفعل تارٌخ هذه الطبقة 

ٌقة، فهً تشعر أنها  اللحظة التً تنفذ فٌها الطبقة من حدود عبلقات اإلنتاج العت

نقد ‘األداة الفاعلة لئلنسانٌة ككل. هذا الدور المزدوج ٌتضح فً  –عن حق  -

بقوة خاصة. ففً جانب تشعر عند كل عبلمة تحول بعقبلنٌة  ’العقل الخالص

بورجوازٌة حمٌمة، باإلضافة إلى فضابل بورجوازٌة ال تعد، مثل الحصافة 

خاص من اإلنسانٌة الممٌزة لكانط، على  نمطب... و واالستقامة ورجاحة العقل

العكس من خلفابه. لكنك أٌضا  تحصل على انطباع قوي بؤنه فً اللحظة التً 

لها، وفً تعرٌفها بؤسلوب نقدي ذاتً، فهً ثُ تبدأ عندها هذه الطبقة فً تحدٌد مُ 

تتجاوز أفق مصالحها الخاصة، وتبدأ فً القٌام بدور المتكلم باسم اإلنسانٌة ككل. 

هذه خاصٌة ممٌزة لكانط، تلك التً ٌشترك فٌها مع أكبر مفكري عصره فً و

البلٌوطوبً والقمعً والمثال على ذلك هو العبث  –مجال النظرٌة االجتماعٌة 

بالواجب واإلصرار على مهام محددة، وباختصار، االلتزام بكل هذه األفكار فً 

ل ٌجب أن ٌصبح عقبلنٌا  جانب، وفً الجانب اآلخر الفكرة القابلة إن العالم كك

التوتر بٌن هاتٌن الصفتٌن لفلسفة كانط لدٌه جذوره النهابٌة فً هذه النقطة  إن –

فً تارٌخ الفلسفة. إن الساعة أزفت عندما توقفت هذه الفلسفة نهابٌا  عن تمثٌل 

مصالحها الخاصة وأصبحت بالفعل صوت روح العالم، مستخدمٌن تعبٌر 

 . (>7)ن تفقدها عاجبل "هٌجل، وهً قدرة اتجهت أل

ٌعبر أدورنو هنا عن نظرة للبورجوازٌة سبق ظهورها لدى ماركس وإنجلز     

. هذه النظرة تذهب إلى أن (=7)ولوكاتش وزمبلبه فً مدرسة فرانكفورت

البورجوازٌة عندما تحررت من النظم اإلقطاعٌة والكنسٌة والملكٌة التً كانت 

عالم ألول مرة، شعرت أنها تتحدث باسم تكبلها فً السابق، وخرجت متحررة لل

                                                           
85) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 77.  
86 ) Horkheimer, Max: “Beginnings of the Bourgeois Philosophy of 
History”, in Between Philosophy and Social Science. Selected Early 
Writings. Translated by G. Frederick Hunter, Mathew S. Kramer & 
John Torpey (Cambridge: MIT Press, 1993), pp. 313ff; Marcuse, 
Herbert: “The Historical Fate of Bourgeois Democracy”, Towards a 
Critical Theory of Society. Edt, by Douglas Kellner (London/ New York: 
Routledge, 2001), pp.163-186.   
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وهً تحدثت بالفعل باسم اإلنسانٌة باعتبارها طبقة حدٌثة  .اإلنسانٌة ككل

التحرر، ووجهت خطابا  إنسانٌا  كلٌا  لكل الطبقات ولكل الشعوب ٌدعوها إلى 

التحرر. لكن بعد أن بدأت الطبقة البورجوازٌة فً استبلم السلطة فً البلدان 

فٌها، وواجهت مهمة حماٌة وتدعٌم مصالحها، عملت على تقٌٌد  التً تحررت

خطابها اإلنسانً العام والكلً السابق، وعملت على التخفٌؾ من حدة تحررٌتها 

وثورٌتها األولى، وأصبحت أكثر هدوءا  وأكثر عقبلنٌة، بمعنى العقبلنٌة 

عبر عنها المنضبطة المقٌدة. هذه اللحظة الهادبة الرصٌنة الحكٌمة هً التً ت

فلسفة كانط بعقبلنٌته المقٌدة وبإصراره على أن األخبلق تتؤسس فً االلتزام 

ً بالقانون األخبلقً فقط. ومن هنا كانت فلسفة كانط معبرة عن الوضع السٌاس

لكن فلسفة كانط ظهرت فً فترة لم تكن فٌها  واالجتماعً الجدٌد للبورجوازٌة.

ة بالكامل، ولم تكن هذه الطبقة قد البورجوازٌة قد تسٌدت السلطة السٌاسٌ

بل كانت ال تزال توحشت وانقلبت على مشروعها التحرري التنوٌري األصلً، 

القدٌمة تظل تظهر فً  ولذلك فإن بقاٌا من النزعة اإلنسانٌة فً لحظة البداٌة.

وٌظل كانط ٌتحدث باسم اإلنسانٌة، وهذا ما ٌظهر فً كتابه  فلسفة كانط.

ابم". لكن ظهور النزعة اإلنسانٌة فً ؼٌر أوانها وفً ؼٌر "مشروع للسبلم الد

محلها لدى طبقة تتناقض مصالحها الطبقٌة الضٌقة مع ما تدعو إلٌه من قٌم 

إنسانٌة علٌا تتجاوز كل الطبقات، ٌتحول إلى مجرد ٌوطوبٌا ومثالٌة خٌالٌة، 

ذي ظهر فً وهً المتمثلة فً مشروك كانط للسبلم ؼٌر القابل للتحقق واقعٌا  وال

أوج عصر حروب الثورة الفرنسٌة، أي فً الوضع التارٌخً ؼٌر المناسب 

 على اإلطبلق. 

 جدل األٌدٌولوجٌا والٌوطوبٌا فً فلسفة كانط: 

وفً إطار تفسٌره للطبٌعة الخاصة لفلسفة كانط، ٌستمر أدورنو فً الكشؾ     

عن تراوح هذه الفلسفة بٌن كونها أٌدٌولوجٌا مرتبطة بالبورجوازٌة وٌوطوبٌا 

. وهنا ٌظهر مفهوم جدٌد لؤلٌدٌولوجٌا خاص (78)متجاوزة لها فً الوقت نفسه

ا هو حضور موقؾ فكري بؤدورنو. فالمعنى الذي ٌقصده أدورنو باألٌدٌولوجٌ

فً داخل مذهب فلسفً، هذا الموقؾ الفكري هو رإٌة للعالم ناتجة عن الوضع 

االجتماعً والتارٌخً للبورجوازٌة، أي وضعها بالمقارنة بالطبقات والسلطات 

األخرى فً المجتمع مثل سلطة الكنٌسة مثبل  أو سلطة اإلقطاع، ووضعها 

                                                           
87) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 137.  
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انٌة الكلٌة فً لحظة معٌنة، وتجاوزها التارٌخً، أي تجسٌدها لمصالح اإلنس

. وهنا ٌتم ، وهذه هً ٌوطوبٌتهالذاتها من جراء هذا التجسٌد فً الوقت نفسه

االنتقال داخل المذهب الفلسفً الواحد وهو مذهب كانط، من األٌدٌولوجٌا إلى 

الٌوطوبٌا. فاألٌدٌولوجٌا هً انعكاس لوضع طبقً معٌن فً هذا المذهب، 

تجاوز هذا المذهب ذاته ألٌدٌولوجٌته ومشروطٌته الطبقٌة والٌوطوبٌا هً 

 التارٌخٌة، وتجاوزه لنفسه وتعبٌره عن مصالح كلٌة عامة لئلنسانٌة ككل. 

هذا التحلٌل الذي ٌنظر إلى المذهب الواحد على أنه أٌدٌولوجٌا وٌوطوبٌا فً     

هما، ٌتجاوز به الوقت نفسه، وعلى أنه ٌشهد توترا  ومراوحة وتناقضا  أصلٌا  بٌن

أدورنو نظرٌة كارل مانهاٌم فً كتابه الشهٌر "األٌدٌولوجٌا والٌوطوبٌا". ذلك 

ألن مانهاٌم قد فصل فصبل  حادا  بٌن األٌدٌولوجٌا التً تعبر عن مصالح طبقة ما 

والٌوطوبٌا التً هً مجموعة األفكار التً تتوجه بها هذه الطبقة إلى اإلنسانٌة 

. أما (77)د عند مانهاٌم إما أن ٌكون أٌدٌولوجٌا أو ٌوطوبٌاجمعاء. فالفكر الواح

أدورنو فٌكشؾ فً تحلٌله لفلسفة كانط كٌؾ ٌمكن أن ٌكون مذهب فكري ما 

معا ، وكٌؾ أننا ٌمكن أن نفهمه على نحو أفضل بالكشؾ  ا  وٌوطوبٌ ا  أٌدٌولوجٌ

 عن التوتر المتضمن فٌه بٌن هذٌن الجانبٌن.  

بٌن أدورنو ومانهاٌم فً استخدام مفهومً األٌدٌولوجٌا  كان هذا عن الفرق    

والٌوطوبٌا. وعبلوة على ذلك فإن هناك فرقا  آخر بٌن توظٌؾ أدورنو لمفهوم 

األٌدٌولوجٌا والتوظٌؾ الماركسً له. لقد كان مبحث نقد األٌدٌولوجٌا 

Ideology Critique والذي ظهر لدى ماركس وإنجلز واالتجاهات ،

مختلفة من بعدهما، ٌتناول األفكار والمذاهب الفلسفٌة بالنقد الماركسٌة ال

باعتبارها انعكاسا  ألوضاع طبقٌة وتحٌزات اجتماعٌة، وٌعالجها باعتبارها وعٌا  

زابفا  وٌحكم علٌها بؤنها بناء فوقً معتمد على أساس البنٌة التحتٌة المكونة من 

بالنسبة لمبحث نقد  عبلقات إنتاج اقتصادٌة مادٌة واجتماعٌة. والمشكلة

األٌدٌولوجٌا أنه ٌقتصر على النظر إلى الفلسفة على أنها مجرد انعكاس 

ألوضاع اجتماعٌة معٌنة، كما لو كان الفكر مرآة تنعكس علٌها هذه األوضاع 

فً صورة أفكار وتصورات. ال ٌتبنى أدورنو تلك الرإٌة االختزالٌة اآللٌة 

                                                           
88 ) Mannheim, Karl, Ideology and Utopia: An Introduction to the 
Sociology of Knowledge. (London: Routledge and Kegan Paul, 1954), 
pp. 49ff, 87ff, 173ff; cf, Mannheim,  Essays in the Sociology of Culture. 
(New York and London, Routledge & Kegan Paul, 1956).  
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جرد مجموعة من التحٌزات والتشوٌهات للفلسفة؛ فهو ال ٌعالجها على أنها م

لواقع اجتماعً ما، أو مجرد تبرٌر فكري أٌدٌولوجً ألوضاع قابمة ٌراد لها 

الدوام بإضفاء الشرعٌة النظرٌة علٌها، بل ٌعالجها باعتبارها تعبٌرا  صادقا  عن 

أوضاعها االجتماعٌة؛ وفً الوقت نفسه ٌكشؾ عن الكٌفٌة التً تتحول بها 

لسفٌة من التعبٌر عن الواقع إلى تزٌٌفه فً الوعً وإضفاء شرعٌة األفكار الف

علٌه ال ٌستحقها. وعند هذه اللحظة ٌقترب أدورنو من مبحث نقد األٌدٌولوجٌا، 

 وخاصة عند تحلٌله لفلسفتً هوسرل وهاٌدجر كما سنرى الحقا . 

ٌتعامل أدورنو مع األٌدٌولوجٌا على أنها شكل فكري ٌعبر عن خلفٌات   

صالح طبقٌة معٌنة؛ وٌمكن أن ٌكون هذا الشكل معبرا  بصدق عن هذه وم

المصالح وبذلك ال ٌكون زابفا ، لكنه ٌظل شكبل  فكرٌا  ٌعتقد فً استقبلل الفكر 

هذا عن الواقع وؼٌر واع بمشروطٌته االجتماعٌة والطبقٌة. وٌمكن أن ٌكون 

لواقع ٌؤتً من تؽٌٌر ابؾ إذا اعتقد أن تؽٌٌر االشكل الفكري معبرا  عن وعً ز

الفكر. ففً مقابل التوظٌفات الماركسٌة لمفهوم األٌدٌدلوجٌا باعتبارها مجرد 

، ٌذهب أدورنو إلى أنها تعبٌر صحٌح عن خلفٌات اجتماعٌة (77)وعً زابؾ

                                                           

من بٌن المعانً العدٌدة لؤلٌدٌولوجٌا فً فكر ماركس نستطٌع استخبلص معنى آخر لها فً ضوء ( 77
باعتبارهاا نظرٌة اإلرتكاس الثقافً. ففً "األٌدٌولوجٌا األلمانٌة" ٌعالج مااركس وإنجلاز األٌادٌولوجٌا 

تشوها  فكرٌا  ناتجا  عن عدم نضج أو عدم اكتمال شروط وجاود فكار معاٌن. فمااركس وإنجلاز ٌنقادان 
لٌبرالٌااة المفكاارٌن األلمااان المعاصاارٌن لهمااا وذلااك ألنهاام ٌفكاارون فااً مجااتمعهم بالطرٌقااة اللٌبرالٌااة 

اس اجتمااعً فاً المجتماع وٌنظرون إلٌه بالنظرة اللٌبرالٌة على الرؼم من أن اللٌبرالٌاة لاٌس لهاا أسا
األلمانً. اللٌبرالٌة إذن بالنظر إلاى حالاة ألمانٌاا عباارة عان وعاً زاباؾ وتشاوه فكاري. وماا ٌجعلهاا 
كذلك أن البورجوازٌة األلمانٌة تختلؾ فً بنابها وتطورهاا عان البورجوازٌاة اإلنجلٌزٌاة والفرنساٌة. 

ولام  -مة من أرساتقراطٌة وكنساٌة وعساكرٌةنشؤت هذه البورجوازٌة األلمانٌة متحالفة مع القوى القدٌ
تستطع أن تفك ارتباطها بهذه القوى ولم تنجح فً السٌطرة على الدولة وصٌاؼة المإسسات السٌاسٌة 
وفق المعاٌٌر الدٌموقراطٌة، وبالتالً فاللٌبرالٌة لٌست هً النظرٌة السٌاسٌة المناسبة للوضع األلمانً 

 (78-77ٌولوجٌا األلمانٌة، ص )كارل ماركس وفرٌدرٌك إنجلز: األٌد

كما تعنً األٌدٌولوجٌا فً كتاب ماركس وإنجلز "األٌادٌولوجٌا األلمانٌاة" اساتعارة شاكل فكاري جااهز 
وناضج من وضع اجتماعً وتارٌخً معٌن وتطبٌقه على وضع اجتماعً وتارٌخً مختلؾ، وقد فعال 

ة والفرنسااٌة واسااتخدموها فااً التفكٌاار فااً اللٌبرالٌااون األلمااان ذلااك، إذ اسااتعاروا اللٌبرالٌااة اإلنجلٌزٌاا
مجااتمعهم الااذي ٌختلااؾ فااً بنابااه وتطااوره. وهنااا ٌصاااب وعااٌهم بااالزٌؾ وإنتاااجهم الفكااري بالتشااوه. 
فالتؤخر االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً أللمانٌا ٌنتج تؤخرا  أو إرتكاسا  ثقافٌا  ٌظهر فً صورة وعً 

 زابؾ أو أٌدٌولوجٌات مشوهة للواقع. 

جة لحالة التؤخر األلمانً حدثت حالة من عدم التناسب بٌن فكر األٌدٌولوجٌٌن األلمان وأوضااعهم ونتٌ
الطبقٌة. وألنهم لم ٌستطٌعوا تحقٌاق المجتماع البورجاوازي فاً الواقاع، فهام ٌحققوناه فاً الفكار. وهناا 

بورجااوازي فااً جااءت الفلساافة األلمانٌااة لتعبار عاان مبااادئ الثاورة الفرنسااٌة وروح المجتمااع المادنً ال
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وطبقٌة. وهذا التعبٌر فً حد ذاته ٌمكن أن ٌكون زابفا  إذا لم ٌكن على وعً 

  بشروط التؽٌٌر الحقٌقً للواقع.

 تعبٌر فلسفة كانط فً األخالق عن الفردٌة البورجوازٌة: 

ال ٌقؾ األمر بالنسبة ألدورنو عند مجرد تحدٌد المجتمع البورجوازي لموقؾ   

كانط من المٌتافٌزٌقا وطرٌقة تعامله معها، بل ٌصل كذلك إلى رإٌته األخبلقٌة 

ذهنه الفرد خبلق وفً ومذهبه فً األخبلق. ذلك ألن كانط كان ٌفكر فً األ

ر لهذا النوع من الفرد بالذات وٌعبر عن نظرته  البورجوازي. ٌُنظِّ إذ كان 

األخبلقٌة. ٌذهب أدورنو إلى أن الوضوح الذاتً لمبادئ األخبلق والذي ٌظهر 

فً مذهب كانط األخبلقً ناتج عن وضع طبقً معٌن وهو وضع البورجوازٌة 

. فاألخبلق المقصودة هنا هً التارٌخً الذي مكنها من تحقٌق أفكارها عملٌا  

أخبلق البورجوازٌة عن الواجب واإللزام والتشرٌع الذاتً األخبلقً للفرد، أي 

أن ٌكون الفرد مشرعا  أخبلقٌا  لذاته. وٌرجع الوضوح الذاتً لهذا النوع من 

هذا  للفرد فرصة ممارسته لهذه األخبلق.األخبلق إلى العٌش فً مجتمع ٌوفر 

ن مشروط اجتماعٌا  ولٌس وضوحا  تصورٌا  قبلٌا . فبسبب الوضوح الذاتً إذ

قبوله وانتشاره وأخذه باعتباره مسلمة اجتماعٌة، ٌظهر فً ذهن المفكر على أنه 

                                                                                                                                           
صورة مذاهب مثالٌة متعددة. واستبدل األلمان مبدأ الحرٌة فً مجال النظرٌة والفلسفة بالحرٌة الفعلٌة. 
وٌبرز لدى ماركس هنا معنى جدٌد لؤلٌدٌولوجٌا، فهً االستطالة النظرٌة لواقع مترد. فعندما ال ٌتمكن 

هذا ما جعال أول تعامال نقادي لمااركس هاو البشر من تحقٌق مبادبهم فً الواقع، ٌحققونها فً الفكر. و
مع فلسفة هٌجل فً الدولة، ألنها هً التعبٌر الفلسفً عما لم ٌستطع األلمان تحقٌقه  فاً الواقاع، وهاً 
أكثر األشٌاء تقدما  فً ألمانٌا. فنظرا  لعدم تمكن األلمان من اللحاق باألمم المتقدماة اقتصاادٌا  وسٌاساٌا ، 

وق علٌها نظرٌا  وفلسفٌا ، وبذلك أصبحت فلسفة هٌجل هاً أكثار األشاٌاء تقادما  حاولوا اللحاق بها والتف
 Karl Marx: A contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy فاً ألمانٌاا.

of Right. Online Version (WWW. Marxists. Org.). 

ر النظري أو االستطالة الفلسافٌة لاه وألن الوضع األلمانً متخلؾ ومترد ٌنسحب النقد إلى تناول التعبٌ
وهً فلسافة هٌجال فاً الدولاة. ٌقاول مااركس فاً مخطوطاة "مسااهمة فاً نقاد فلسافة الحاق لهٌجال": 
"بمجرد ما أن ٌخضع الواقع السٌاسً االجتمااعً الحادٌث للنقاد، وبمجارد ماا أن ٌرتفاع هاذا النقاد إلاى 

ساه خاارج الوضاع القاابم األلماانً.. النااس فاً مستوى المشاكل اإلنسانٌة الحقه، حتى ٌجد هذا النقاد نف
فتناول األوضاع األلمانٌاة فاً أربعٌنٌاات القارن  ألمانٌا بدأوا فٌما انتهى منه الناس فً إنجلترا وفرنسا.

، أي قبٌال 8877التاسع عشر مثبل  ٌكشؾ عن أن هذه األوضاع لم تصال بعاد إلاى وضاع فرنساا سانة 
ر فلسفٌا  ال تارٌخٌا ، فإن نقد الحاضر لان ٌاتمكن مان أن ٌكاون الثورة. وألن األلمان معاصرون للحاض

نقدا  اجتماعٌاا  سٌاساٌا  فاً ألمانٌاا، بال ٌجاب أن ٌظال نقادا  فلسافٌا... "فالفلسافة األلمانٌاة هاً االساتطالة 
النظرٌة للتارٌخ األلمانً.. وما ٌعد قطٌعة عملٌة مع األوضاع السٌاسٌة الحدٌثة فً األمم المتقدماة هاو 

ألمانٌااا، حٌااث أن هااذه األوضاااع لٌساات موجااودة بعااد، قطٌعااة نقدٌااة مااع االنعكاااس الفلساافً لهااذه فااً 
 (.Marx, op.cit)األوضاع".
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واضح ذاتٌا ، وما هذا الوضوح الذاتً إال أثرا  للعادة االجتماعٌة فً قبول ما هو 

خرى لؤلخبلق أو متعارؾ علٌه. وٌثبت أدورنو نظرٌته هذه بقوله إن ممارسة أ

ٌختلؾ مع ما ٌتٌحه المجتمع لن ٌظهر بمثل هذا  من األخبلق، أي نوع آخر

الوضوح الذاتً، بل سوؾ ٌكون مضادا  للفهم الشابع والحس المشترك، 

 .(77)ومخالفا  لطرق التفكٌر السابدة

عن السبب الذي وفً بداٌة تحلٌله لمذهب كانط األخبلقً ٌتساءل أدورنو     

عن معاٌٌره وٌطرح  ٌفكر فً مبادئ الفعل األخبلقً وٌبحث ما ٌجعل مفكرا  

ذلك ألن هذا التناول الفلسفً لؤلخبلق لٌس بدٌهٌا  وال مفترضا   أسبلة أخبلقٌة.

بصورة تلقابٌة من أي مفكر. وٌجٌب أدورنو عن ذلك التساإل بذهابه إلى أن 

ً حٌز التفكٌر إال األسبلة األخبلقٌة ال تطرح نفسها وال تظهر ابتداء  وتصبح ف

عندما تكؾ المعاٌٌر األخبلقٌة للسلوك عن أن تكون واضحة بذاتها وتصٌر ؼٌر 

خاضعة للتساإل فً حٌاة الجماعة. ولذلك فإن األخبلق باعتبارها مبحثا  فلسفٌا  

ال تظهر إال عندما تفقد التقالٌد واألعراؾ والمعاٌٌر األخبلقٌة التلقابٌة سلطتها 

فهذا الظرؾ ٌإدي إلى انفصال الفرد عن المجتمع مما . (78)فً مجتمع ما

ٌستدعً تفكٌرا  حول أخبلقٌات خاصة للفرد تجعله كابنا  أخبلقٌا  فً استقبلل عن 

 المجتمع وأعرافه وتقالٌده. 

وإذا حاولنا الربط بٌن تحلٌل أدورنو هذا وسوسٌولوجٌا دوركاٌم، وجدنا أن     

جتماعً المتمثل فً فقدان األعراؾ دوركاٌم ٌبحث فً نفس هذا الظرؾ اال

والمعاٌٌر األخبلقٌة االجتماعٌة سلطتها على الفرد، وهو ما ٌسمٌه دوركاٌم 

. والمبلحظ أن دوركاٌم ٌذهب إلى أن هذا الظرؾ Anomy (79)"البلمعٌارٌة"

وكؤن التظٌر  .(:7)للمعنى، مما ٌدفع لبلنتحار ةٌإدي إلى فقدان الحٌاة الفردٌ

كان مصاحبا  بؤخطار البلمعٌارٌة التً تواجه األفراد، وكؤن الفلسفً لؤلخبلق 

                                                           
90) Adorno, Problems of Moral Philosophy. Edt. By Thomas Schroder, 
trans. By Rodney Livingstone (Stanford: Stanford University Press, 
2001), P. 5.      
91) Ibid: P. 16.  
92) Durkheim, The Division of Labour in Society. Trans. By W.D. Halls 
(London: Macmillan, 1984), pp. 284ff, 316ff.  
93 ) Durkheim, Suicide: A Study in Sociology. Trans.by John A. 
Spaulding & George Simpson (London & New York: Routledge, 2005), 
pp. 261ff.  
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الفكر ٌستجٌب لخطر البلمعٌارٌة وفقدان المعنى بمحاولة "تؤسٌس مٌتافٌزٌقا 

األخبلق"، أي تؤسٌس األخبلق على قواعد عامة كلٌة مجردة بعد أن فقدت 

األخبلق العملٌة كل قاعدة عملٌة. وبذلك ٌتم التعوٌض عن فقدان األسس 

األخبلقٌة العملٌة بمذاهب أخبلقٌة تإسس األخبلق على أسس نظرٌة. ومن حٌث 

إن دوركاٌم وأدورنو ٌدرسان أثرا  واحدا  هو اضمحبلل سلطة الجماعة على 

الفرد واختفاء السلطة األخبلقٌة للمجتمع على الفرد، فإن االثنٌن ٌربطان هذا 

ارٌة" وٌسمٌه أدورنو األثر الواحد بؤساس واحد، ٌسمٌه دوركاٌم "البلمعٌ

 "االؼتراب".

وال ٌنسى أدورنو أن ٌبلحظ أن هناك بعدا  اجتماعٌا  قوٌا  فً المذهب     

األخبلقً الكانطً وهو المتعلق بضرورة النظر إلى المحٌط االجتماعً للبحث 

المجتمع فً كل تشرٌع أخبلقً عن كلٌة معاٌٌر األخبلق، وبضرورة مراعاة 

نو هذا البعد االجتماعً ال إلى إٌجابٌات المجتمع أدورع رجِ لكن ٌُ  ذاتً.

البورجوازي بل إلى سلبٌاته. إذ ٌذهب أدورنو إلى أنه عندما تفقد األعراؾ 

والتقالٌد أساسها االجتماعً، فهً تستمر فً الوجود لكن تتحول إلى قوة قهرٌة 

ؾ إال أن وتتصادم مع الفرد واألخبلق الفردٌة. وال ٌستطٌع المفكر فً هذا الظر

ٌقٌم نوعا  من االنسجام والتوافق بٌن األخبلق الفردٌة وقوة اإلرؼام األخبلقً 

والسلطة األخبلقٌة للمجتمع علٌه، وذلك بؤن ٌجعل الفرد ٌستدمج هذه السلطة 

م وقهر بل باعتبارها مراعاة للبعد اؼقٌة للمجتمع ال باعتبارها قوة إراألخبل

، ذلك البعد الذي ال ٌمكن أن ٌتحقق إال (;7)ٌةالكلً للمعاٌٌر والمبادئ األخبلق

بإمكان قبوله اجتماعٌا  وتعمٌمه اجتماعٌا . ولذلك نرى كانط فً كتابه "تؤسٌس 

مٌتافٌزٌقا األخبلق" ٌكرر عبارات تقول "إفعل الفعل حسب القاعدة التً ٌمكنك 

 ،اتٌةلذاأن تعممها على المجتمع"؛ أي اقبل معاٌٌر المجتمع باعتبارها معاٌٌرك 

ٌفة وال تعتبرها قٌودا  وإرؼامات خارجٌة ؼرٌبة عنك. ومعنى هذا أن الوظ

استدماج تلك السلطة األخبلقٌة للمجتمع على  األساسٌة لؤلخبلق الكانطٌة هً

الفرد داخل الفرد نفسه وقبولها باعتبارها أساس الكلٌة والعموم والصبلحٌة التً 

 تتمتع بها المبادئ األخبلقٌة.    

  

                                                           
94) Adorno, Problems of Moral Philosophy, P. 17.  
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 صل الطبقً لذاتٌة كانط فً المعرفة: األ

على الرؼم من ؼرابة الفكرة القابلة إن للذاتٌة أصوال  طبقٌة، إال أنها هً     

الفكرة التً ٌتبنانها أدورنو فً تحلٌله لنظرٌة كانط فً المعرفة، كاشفا  عن 

ٌقدم أدورنو تؤوٌبل  لفلسفة كانط فً المعرفة األصول الطبقٌة لهذه الذاتٌة. 

ضعه ألسسها وشروطها القبلٌة فً الذات، وٌذهب إلى أن هذا ٌتضمن وو

. فالذات التً تبحث عن أسس المعرفة تنتهً إلى Tautology توتولوجٌا

البحث فً ذاتها عن هذه األسس، وتكون المعرفة بؤسس المعرفة هً معرفة 

ٌنظر إلٌها ذاتٌة بالذات العارفة. هذه التوتولوجٌا، أو باألحرى الحلقة المفرؼة، 

أدورنو على أنها تعبٌر عن االنحباس الذي تعانً منه البورجوازٌة األلمانٌة؛ 

"فباعتبارنا ذواتا  عارفة نحن فً الحقٌقة ال نعرؾ إال ذواتنا"؛ ذلك ألن 

البورجوازٌة التً تسٌدت العالم وقضت على كل منافسٌها صارت ال ترى فً 

اؼة العالم على صورتها وشاكلتها. العالم إال ذاتها، خاصة بعد أن أعادت صٌ

وبهذه الطرٌقة ال ٌتمكن كانط من الخروج من انحباس الذات البورجوازٌة داخل 

عالمها الذاتً الخاص، وتظل الذات بذلك سجٌنة لنفسها. "وهذا ٌعنً أن العالم 

الذي نحن سجناء فٌه هو فً حقٌقته من صنعنا نحن: إنه عالم التبادل، عالم 

العبلقات اإلنسانٌة المشٌؤة التً تواجهنا، وتقدم نفسها إلٌنا على أنها السلع، عالم 

. وٌعلن أدورنو second nature "(7=)، وطبٌعة ثانٌة (>7)موضوعٌة زابفة

أن هذه الحقٌقة التً اكتشفها فً فلسفة كانط تكشؾ عن الحقٌقة هذه الفلسفة. إن 

من إنتاجنا، ذلك ألن فلسفة كانط تقدم لنا العالم باعتباره من صنعنا نحن و

المعرفة عنده هً نتاج المقوالت القبلٌة فً الفهم البشري، والعقل هو الذي 

وهذا هو تعبٌر  األشٌاء تفرض قانونها على العقل. ٌفرض قانونه على األشٌاء ال

عن العالم الذي صنعته البورجوازٌة على صورتها. وإلى هذا الحد تكون فلسفة 

سه تعكسه بشكل لمجتمع البورجوازي. لكنها فً الوقت نفكانط انعكاسا  فلسفٌا  ل

وزابؾ، ذلك ألن هذا العالم الذي صنعته البورجوازٌة تظل حبٌسة  آخر ُمشٌؤ

فٌه وال تستطٌع الفكاك منه وتعتبره كل الحقٌقة وكل الواقع، تماما  مثلما أن 

أنه ال حقٌقة الذات عند كانط سجٌنة تصوراتها ومقوالتها القبلٌة التً ٌعتقد كانط 

ؼٌرها.  ومعنى هذا أن فلسفة كانط تقدم صورة مرآوٌة للمجتمع البورجوازي 

                                                           
( ٌعمل أدورنو هنا على تطبٌق التحلٌل الذي سبق لماركس أن قدمه لبلقتصاد السٌاسً على فلسفة >7

 كانط.
96) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 137.  
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أو أٌدٌولوجٌا مكملة له. والصورة المرآوٌة هنا هً أن فلسفة كانط هً 

االنعكاس الفكري للمجتمع البورجوازي، أو الصورة الفكرٌة لهذا المجتمع، 

 بجانبٌه الصحً والمعتل، أو الصادق والزابؾ. 

وٌذهب أدورنو إلى أن الذات التً ٌقصدها كانط والتً ٌسبػ علٌها طابع     

لٌست هً ذات الفرد وال هً الوعً الشخصً، بل هً  universalityالكلٌة 

الذات  تتجاوز األفراد ووعٌهم التجرٌبً؛ إنها أكثر من ذلك بكثٌر. إنها ذات

انط تقؾ فً مواجهة االجتماعٌة. والدلٌل على ذلك أن الذات الشخصٌة عند ك

 Transcendentalهذه الذات األخرى التً ٌسمٌها ترانسندنتالٌة 

Subject ؛ وهً ترانسندنتالٌة لنفس السبب الذي نوضحه اآلن، أي لكونها

اجتماعٌة. وٌكشؾ أدورنو بذلك عن أن الذات الترانسندنتالٌة هً كذلك لكونها 

م لبلجتماعً والذي ٌتداخل اجتماعٌة فً األساس. وهنا ٌحضرنا تعرٌؾ دوركاٌ

مع الترانسندنتالً عند كانط. فاالجتماعً الدوركاٌمً هو ما ٌعلو على األفراد 

ووعٌهم السٌكولوجً، والذي لٌس مجرد مجموع وعً األفراد بل هو أكثر من 

ذلك المجموع، وحقٌقته تقؾ فوق حقٌقة األفراد، بل إن هذه الحقٌقة هً ما 

وهذا االجتماعً الدوركاٌمً هو مثل الترانسندنتالً  .(78)ٌصنع الحقابق الفردٌة

الكانطً تماما  من حٌث هو مكمن الوعً الجمعً والتصورات الجمعٌة، تلك 

 التً ٌسمٌها كانط قبلٌة. 

وفً نفس السٌاق السابق لكن فً تناوله ألصول مفهوم الروح المطلق عند     

نط عن الذات هٌجل والتً ٌرى أنها ترجع هً األخرى إلى مفهوم كا

الترانسندنتالٌة، ٌقول أدورنو إن الوعً الشخصً للفرد عومل فً فلسفة كانط 

على أنه مجرد وهم، وذلك إشارة إلى أن الوعً الذي ٌقصده كانط هو وعً 

آخر ؼٌر شخصً، وعً ترانسندنتالً ال ٌمكن أن ٌوجد فً الواقع إال باعتباره 

ك االعتماد للوعً الشخصً على وعٌا  جمعٌا . ونرى فً فلسفة كانط نفس ذل

فالوعً الشخصً ٌدٌن  ذي نبلحظه فً سوسٌولوجٌا دوركاٌم.الوعً الجمعً ال

بوجود الفرد الذي ٌحمله وكل ما ٌعرفه وٌحكم تفكٌره وعنصر الكلٌة فٌه إلى 

المجتمع، أي الذات الترانسندنتالٌة. وٌكشؾ أدورنو عن وهم الفردٌة فً هذا 

هابه إلى أن الفكرة السابدة فٌه حول أولوٌة الفرد ووعٌه المجتمع البورجوازي بذ
                                                           
97) Durkheim, Emil, Rules of Sociological Method. Translated by Sarah 
A. Solovay & John H. Mueller (New York: The Free Press, 1966), pp. 
3-13.  
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، ذلك ألن (77)وتفكٌره الذاتً واعتباره مقٌاسا  مطلقا  للحقٌقة هً فكرة زابفة

ى له األولوٌة عطَ الفردٌة ذاتها لٌست سوى نتاج للمجتمع، والوعً الفردي ال تُ 

فً الوعً الجمعً والصبلحٌة المطلقة إال لكون هذه األولوٌة والصبلحٌة سابدة 

 نفسه. فما هو فردي هو فً حقٌقته اجتماعً. 

أن استخدام كانط المتكرر لكلمة "نحن" ٌشٌر إلى أنه  وٌكتشؾ أدورنو

، thinking totalityال ٌقصد أي ذات فردٌة بل ٌقصد التعبٌر عن كلٌة مفكرة 

 ال ذات فردٌة أو وعً شخصً مفكر. وكانط بذلك ٌعلو قلٌبل  على الكوجٌتو

الدٌكارتً المتصؾ بالفردٌة. هذه الكلٌة المفكرة سابقة على األفراد، وهذا هو 

معنى كونها قبلٌة، وهً فً الحقٌقة التً تإسس وعٌهم المعرفً وتشكل 

ٌان أو الكلٌة ٌمٌل أدورنو إلى القول بؤن هذا الكمقوالتهم التً ٌفكرون بها. و

. فهل من (77)ٌد الفلسفًالمفكرة هً المجتمع نفسه مرفوع إلى مستوى التجر

ى ذلك نجده عند الصحٌح أن المجتمع ٌفكر كما ٌقول أدورنو؟ نعم، والدلٌل عل

للدٌن ولنشؤة مقوالت المكان والزمان والسببٌة من تحلٌله  دوركاٌم فً دراسته

للتصورات الجمعٌة للقبابل البدابٌة، وهو الجزء المنتمً إلى سوسٌولوجٌا 

النقطة الهامة فٌما ٌتعلق بتحلٌل أدورنو السابق أنه . و(877)المعرفة من نظرٌاته

ٌنظر إلى النحن المفكر، ذلك الكلً المتعالً على األفراد وعلى كل وعً 

شخصً، ال على أنه مجرد مجموع األفراد المفكرٌن، بل على أنه ٌعلو على كل 

األفراد حتى ولو كانوا مجتمعٌن معا  ومتفاعلٌن: المجتمع أكثر من مجموع 

اده، وهو باعتباره كٌانا  مفكرا  لٌس مجرد حاصل تفكٌر أفراده المكونٌن له. أفر

ومرة أخرى نبلحظ كٌؾ أن القبلً الترانسدنتالً عند كانط هو السوسٌولوجً 

 السابق على األفراد والمتعالً فوق وعٌهم الفردي.     

ً تجرٌد ونكتشؾ مع أدورنو أن الذات الترانسندنتالٌة التً ٌقصدها كانط ه    

للذات االجتماعٌة. إذ ٌقول أدورنو إن فكرة الذاتٌة عند كانط ال ٌمكن تصورها 

بدون الوعً الذي ُجردت منه فً األصل. وٌقصد بذلك أن فكرة الذاتٌة عند 

                                                           
98 ) Adorno, Hegel: Three Studies. Translated by Shierry Weber 
Nickolsen (Cambridge: MIT Press, 1993), P. 63.  
99) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, pp. 150-151.  
100 ) Durkheim, Emil, The Elementary Forms of Religious Life. 
Translated by Karen E. Fields (New York: The Free Press, 1995), pp. 
8ff., 141ff., 190ff., 225, 236, 355ff.  
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كانط قد توصل إلٌها بتجرٌد الذات االجتماعٌة وجعلها ذاتا  ترانسندنتالٌة 

وعً االجتماعً. وهذا صحٌح إذا مقطوعة الصلة بالوعً المرتبط بها وهو ال

قارناه بنصوص كانط ذاتها، ذلك ألننا نجد كانط ٌتحدث كثٌرا  عن هذه الذات 

الترانسندنتالٌة وعن وظٌفتها المعرفٌة القبلٌة، أي وظٌفتها البلواعٌة التً تعمل 

من وراء ظهر وعً الفرد لكنها تإسس معرفتهم. أي أن ما ٌشكل أساس 

و شا قبلً، أي ال واعً، وترانسندنتالً، أي جمعً. كٌؾ المعرفة اإلنسانٌة ه

إذن ٌكون عمل الذات الترانسندنتالٌة عمبل  الواعٌا  تلقابٌا ؟ ألن هذه الذات نفسها 

قد تجردت من وعٌها المرتبط بها أو حاملها وهو المجتمع نفسه أو الوعً 

مجتمع على الفرد الجمعً. الوظٌفة البلواعٌة للذات الترانسندنتالٌة هً تؤثٌر ال

والذي ٌحدث تلقابٌا  ، والذي شرحه دوركاٌم جٌدا . الحامل الحقٌقً للذات 

الترانسندنتالٌة إذن هو المجتمع، وهنا نرى كٌؾ أن دوركاٌم هو الذي ٌشرح 

كانط، وربما قدم دوركاٌم تحلٌبلته السوسٌولوجٌة للمعرفة على سبٌل شرح 

ند كانط، تلك الذات التً كان دوركاٌم وتفسٌر لدور الذات الترانسندنتالٌة ع

 ٌعرؾ جٌدا  أنها هً الوعً الجمعً والتصورات الجمعٌة. 

والنقطة الهامة فً تفسٌر أدورنو السابق أنه ٌقول إن تحول الوعً     

االجتماعً إلى ذات ترانسندنتالٌة ٌؤتً نتٌجة عملٌة اجتماعٌة وتارٌخٌة فً 

شٌؤ والذي سفً، أي الوعً الفلسفً المُ األساس، وهً عملٌة تشٌإ الوعً الفل

د الوعً االجتماعً إلى األفق الترانسندنتالً المجرد وٌصنع منه كٌانا   ٌُصعِّ

. هذا التصعٌد والتشٌا والتجرٌد لما هو (878)مستقبل  ٌسمى الذات الترانسندنتالٌة

اجتماعً فً أصله وجعله ترانسندنتالٌا  هو نتٌجة لطبٌعة المجتمع البورجوازي 

 نفسه، إنه تجسٌد لبلؼتراب الذي ٌعبر عن نفسه فً صورة فلسفٌة. 

 ضرورة الوعً الذاتً الفردي لعمل الذات الترانسندنتالٌة: 

على الرؼم من أن أدورنو قد كشؾ عن أن القبلً الترانسندنتالً فً     

المعرفة هو فً حقٌقته االجتماعً السابق على األفراد والمشكل لوعٌهم الفردي، 

أننا نراه ٌعود لتدقٌق هذه الفكرة العامة بكشفه عن ضرورة الوعً الذاتً  إال

المعرفً للمفكر الفٌلسوؾ الذي ٌستطٌع وحده اكتشاؾ عمل هذا القبلً 

الترانسندنتالً. إذ ٌذهب أدرونو إلى أن فاعلٌة الذات الترانسندنتالٌة فً مجال 

                                                           
101) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 146.  
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. هذا الوعً الذاتً (879)فكرالمعرفة ال تتحقق إال بفضل الوعً الذاتً أو األنا أ

. فبل (:87)فكر ال لئلنسان العاديملٌس أي وعً فردي بل هو الوعً الذاتً لل

ٌمكن أن أحصل على معرفة ما لم أكن واعٌا  أننً أفكر، أي أقوم بالتمثٌل 

والتجرٌد والتصنٌؾ والحكم...إلخ. عندبذ تكون المعرفة مصاحبة بوعً بالفعل 

ت العارفة، وتكون المعرفة بذلك هً معرفتً أنا التً المعرفً الذي تقوم به الذا

هً نتٌجة نشاطً المعرفً، ألننً أنا القابم بها والواعً بها، أو بعبارة كانط 

 . (;87)نفسه: "ٌجب أن ٌكون األنا أفكر قادرا  على مصاحبة كل تمثبلتً"

ومعنى هذا أن الوعً الفردي الذي ٌجسد األنا أفكر هو الذي ٌإسس الوعً     

ترانسندنتالٌة نفسها وال ٌإسس بالذات الترانسندنتالٌة. إنه ال ٌإسس الذات ال

الٌة وتعلو على لها ووظٌفتها المعرفٌة ألن كل هذه األشٌاء قبلٌة وترانسندنتعم

ً الفردي للذات العارفة هو الذي ٌكتشؾ لكن الوعً الذات األفراد وتسبقهم قبلٌا .

دور ووظٌفة هذه الذات الترانسندنتالٌة. وهذا هو ما ٌعبر عن الوضع االجتماعً 

واالقتصادي للبورجوازٌة، ذلك الوضع الذي ٌخلق مجتمعا ، أي كلٌة اجتماعٌة 

مكونة من نظم اقتصادٌة وقانونٌة وسٌاسٌة، ال ٌستطٌع أن ٌعمل إال من خبلل 

د. فالنظام الرأسمالً على سبٌل المثال هو نظام شمولً وفً ؼاٌة التعقٌد، األفرا

لكنه ال ٌعمل إال من خبلل األفراد، أي الرأسمالٌٌن الفرادى. وكذلك النظام 

نشؤ أساسا  بهدؾ حماٌة وصٌانة الحقوق القانونً، فهو نظام كلً شامل لكنه مُ 

، فهو ال ٌعمل إال باآللٌة الفردٌة والملكٌة الخاصة، وكذلك النظام السٌاسً

االنتخابٌة المعتمدة على التصوٌت الفردي. هذه األهمٌة للفرد، وهذا االعتماد 

ً على الفردي كً ٌقوم بوظٌفته ٌنعكس فً إبٌستٌمولوجٌا كانط، إذ ال تعمل لللك

الذات الترانسندنتالٌة الكلٌة المتجاوزة للوعً الفردي إال من خبلل الوعً الذاتً 

 لمفكرة. للذات ا

                                                           
102) Ibid: P. 152.  

87: ( وهنا بالضبط نكتشؾ مع أدورنو تضمن إبٌستٌمولوجٌا كانط لتمٌٌز مضمر بٌن العامة  
والخاصة، وهو نفس التمٌٌز الذي كان واضحا  للؽاٌة فً الفلسفات الٌونانٌة وامتداداتها اإلسبلمٌة 

 خاصة عند الفارابً وابن سٌنا وابن رشد.
104) Kant, Critique of Pure Reason (B131).  
هذه هً فكرة القصدٌة التً كانت متضمنة فً تحلٌبلت كانط لفعل الذات العارفة، وذلك قبل ظهور 
فكرة القصدٌة عند هوسرل. انظر فً ذلك: د. أشرؾ حسن منصور: نظرٌة المعرفة بٌن كانط 

شر والتوزٌع، اإلسكندرٌة وهوسرل. دراسة فً األصول الكانطٌة للفٌنومٌنولوجٌا. دار حورس للن
 وما بعدها.   >:9. ص 9777
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لكن ٌكشؾ أدورنو عن تناقض كبٌر وقع فٌه كانط دون أن ٌشعر، وعدم     

شعوره له دلٌل على أن السبب فً هذا التناقض اجتماعً أكثر من أن ٌكون 

منطقٌا . فالسبب لٌس خطؤ كانط نفسه، بل السبب فً هذا التناقض هو استدماجه 

د أوضح أدورنو أن الوعً بدون وعً للبناء الفكري لمجتمعه البورجوازي. لق

الذاتً الفردي عند كانط هو أساس الوعً الترانسندنتالً، وهذا هو التناقض 

. فعلى الرؼم من أن الوعً الترانسندنتالً ؼٌر شخصً (>87)الذي ٌقصده

بالكامل، إال أن هذا الوعً  الوعً الفردي تماما  وٌإسس له وٌشرطه ومبتعد عن

تً الفردي للمفكر. والتناقض هنا هو بٌن الكلً ال ٌعمل إال بمساعدة الوعً الذا

الذي ٌشرط الفردي وٌإسسه، والفردي الذي ال ٌعمل الكلً إال انطبلقا  منه 

وباستخدامه. وٌعترؾ أدورنو بؤن هذا التناقض تناقض عظٌم وال ٌقع فٌه إال 

المفكر العظٌم، على اعتبار أن المفكرٌن العظماء هم الذٌن تكون تناقضاتهم 

ة. وتناقض كانط فً نظرٌته فً المعرفة عظٌم ألنه كاشؾ عن تناقض عظٌم

أعمق ٌتجاوز نظرٌة المعرفة وٌصل إلى المجتمع نفسه. ذلك ألن كانط بذلك قد 

كشؾ عن الجدل المتضمن فً المجتمع البورجوازي بٌن الكلً والجزبً. 

الكلً. فالكلً ال ٌعمل إال من خبلل الجزبً، والجزبً ال ٌجد حقٌقته إال فً 

الكلً ٌشرط الجزبً وال ٌصٌر الجزبً جزبٌا  إال من خبلله، وفً الوقت نفسه 

 ال ٌمكن للكلً أن ٌكون كلٌا  إال باعتباره محددا  لوجود الجزبً وشارطا  له. 

هذا الجدل بٌن الكلً والجزبً، أو بٌن االجتماعً والفردي، هو الذي     

وهو الذي سٌدفعه للقضاء على هذا سٌكشؾ عنه هٌجل بعد كانط بسنوات قلٌلة، 

التناقض المتؤصل فً المجتمع البورجوازي عن طرٌق إٌجاد التآلؾ واالنسجام 

. فالتناقض الحاد والمواجهة (=87)بٌن الكلً والجزبً فً صورة مركب جدٌد

الضدٌة بٌن الكلً والجزبً كان ال ٌزال هو الذي ٌسم فلسفة كانط التً تبلػ فٌها 

جتمع البورجوازي قمتها. أما هٌجل فهو الذي ٌمثل أول نقابض الفكر والم

محاولة لتجاوز هذا التناقض لكن فً الفكر. وبذلك ظل الجدل عنده مثالٌا  وواقفا  

على رأسه كما قال عنه ماركس، أي أنه كان ٌحل تناقضات المجتمع 

 . (878)البورجوازي فً الفكر وحده

                                                           
105) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 163.  

106) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 165.  
( ٌفسر أدورنو مفهوم الروح المطلق عند هٌجل على أنه التصعٌد المثالً للمجتمع البورجوازي،  878

ذلك المجتمع الذي هو نتاج عمل األفراد لكنه فً الوقت نفسه لٌس نتاجا  واعٌا  لهم بل ؼٌر واع، من 
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ٌجل، وأن منهج هٌجل الجدلً وٌكشؾ أدورنو عن أن فلسفة كانط تمهد له    

ٌجد منشؤه األول من النقابض الكانطٌة الكبرى. فالتناقض الذي رأٌناه عند كانط 

بٌن الذات الترنسندنتالٌة والوعً الفردي التجرٌبً ٌشٌر إلى أنه بعد كانط على 

لم ٌعد من الممكن اختزال طرؾ إلى اآلخر. فبل ٌمكن بعد  (877)وجه الخصوص

ت إلى الموضوع أو العكس، أو اختزال الذات الترانسندنتالٌة كانط اختزال الذا

إلى الوعً الفردي التجرٌبً أو العكس. وهذا هو معنى مقولة هٌجل الشهٌرة 

القابلة إن الفلسفة النقدٌة قد أنضجت التناقض: أنضجته إلى الدرجة التً لم ٌعد 

لتناقض؛ وهنا من الممكن عندها اختزال نقٌض إلى نقٌضه بل ٌبقٌان فً حالة ا

تظهر الرإٌة الجدلٌة وتنفتح على إمكانٌة التركٌب، أي الوفاق 

Reconciliation وٌذهب أدورنو إلى أنه فً حٌن كان اختزال طرؾ إلى .

اآلخر هو أسلوب جمٌع الفلسفات السابقة على كانط، وجعلها لطرؾ منهما 

المطلق، فإن تناقض كانط أوضح عدم إمكانٌة االختزال بعد ذلك، وبالتالً عدم 

 إمكانٌة جعل طرؾ واحد منهما المطلق والثانً النسبً أو المشروط. 

تمع البورجوازي وصل فً عصر كانط إلى درجة قصوى من حدة فالمج    

وهً درجة لم ٌعد  االجتماعً، اللٌبرالً واالشتراكً.المواجهة بٌن الفردي و

من الممكن رد أحدهما إلى اآلخر واختزاله فٌه، خاصة بعد أن أوضحت الثورة 

ع إذا الفرنسٌة أن الفردي إذا تسٌد سادت الفوضى المجتمع وتفتت، وأن المجتم

تسٌد فً صورة الدولة الشمولٌة ضاعت الحرٌات الفردٌة. ولذلك وجب التآلؾ 

بصٌؽة مختلفة وهً التً اعتقد هٌجل أن فلسفته توفرها. إن كانط بإنضاجه 

للتناقض إلى حدوده القصوى هو الذي فتح الطرٌق أمام الفلسفة الجدلٌة التً 

                                                                                                                                           
متجاوزة خلقهم لكن من خلؾ ظهورهم. ولهذا السبب تتصؾ الروح عند هٌجل بكونها فوق األفراد و

لهم وتإثر علٌهم إرؼامٌا ، فً الوقت الذي تكون فٌه تعبٌرا  عنهم جمٌعا . فالطابع المسٌطر للروح 
المطلق فً مذهب هٌجل هو تعبٌر عن الطابع اإلرؼامً للمجتمع الذي خلقه العمل المؽترب فً 

عند دوركاٌم. العصر البورجوازي. وهنا ٌتشابه مفهوم الروح المطلق الهٌجلً مع صفات المجتمع 
ومثلما أن الروح عند هٌجل تمثل هوٌة األضداد، فإن المجتمع البورجوازي ٌمثل فً تصعٌده المثالً، 

ٌُفرض على األفراد  -Adorno, Hegel: Three Studies, pp. 20التوافق اإلرؼامً الذي 
خلقه عمل . الروح المطلق عند هٌجل إذن هو تعبٌر عن الكٌان االجتماعً البورجوازي الذي 21

األفراد ثم خرج عن سٌطرتهم وصار مسٌطرا  علٌهم. هذا الكٌان هو رأس المال، أكثر وأعم صٌؽة 
 مؽتربة للمجتمع البورجوازي

( أي بعد العصر الذي عاش فٌه كانط وهو عصر التنوٌر الذي تبله عصر الثورة الفرنسٌة. ففً  877
تمع، أو المصالح الفردٌة الجزبٌة والمصالح عصر الثورة ال ٌمكن أن ٌظل التناقض بٌن الفرد والمج

االجتماعٌة، فً مواجهة وصدام دابم، بل ٌجب الوصول إلى صٌؽة للتآلؾ، أي للمصالحة التً ٌعبر 
 عنها مفهوم التركٌب فً منهج هٌجل الجدلً. 
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وتتٌح انفتاح مطلق آخر  تعصؾ بالمطلق بمعنى األصل األول والمبدأ األول،

وهو المطلق باعتباره نتاجا  للعملٌة الجدلٌة بٌن الكلً والجزبً، أو الفردي 

واالجتماعً. ذلك ألن المواجهات الفلسفٌة التقلٌدٌة بٌن الذات والموضوع، 

والروح والمادة، والشكل والمضمون، هً انعكاس فلسفً للمواجهة األساسٌة 

الفرد والمجتمع أو الفرد والدولة أو الفاعل  فً المجتمع البورجوازي بٌن

والنسق فً علم االجتماع، أو الفعل والبنٌة. وكشفت فلسفة كانط عن عدم إمكانٌة 

رد طرؾ منهما إلى اآلخر، ممهدة بذلك الطرٌق لهٌجل الذي قدم حبل  جدٌدا  

 وهو أن تكون العبلقة بٌن هذه األطراؾ جدلٌة، أي تفاعلٌة.

 . نظرٌات المعرفة انعكاس لعملٌة العمل فً ظل الرأسمالٌة: 3

انعكاسات لعملٌة  لى أن نظرٌات المعرفة المختلفة على أنهاأدورنو إ نظر    

العمل كما حدثت بالفعل، ولعملٌة تقسٌم العمل وللحفظ النسقً المنظم لمنتجات 

دا  حٌا  كما ذهب ، لتراكم العمل فً صورة رأس مال ٌستخدم عمبل  جدٌلعملهذا ا

. كما ٌذهب إلى أن هذه النظرٌات تصل إلى عقبلنٌة موازٌة (877)ماركس

ومستجٌبة لعقبلنٌة عملٌة العمل. هذا باإلضافة إلى أن الذات الترانسندنتالٌة 

لٌست مجرد المجتمع وكفى، بل هً تشٌر إلى ما هو أبعد منه، أي إلى التنظٌم 

لكنها فً الوقت نفسه تشٌر إلى اؼتراب هذا  العقبلنً للمجتمع باعتباره ٌوطوبٌا.

المجتمع عن نفسه ألنها تقذؾ بمثاله بعٌدا  وتجعل منه كٌانا  مجردا  صعب 

التحقق. هذا باإلضافة إلى أن التجرٌد المصاحب للذات الترانسندنتالٌة ٌعبر عن 

الشكل المستبطن والمصعد لسٌطرة اإلنسان على الطبٌعة. وٌقٌم أدورنو موازاة 

وٌذهب إلى أن بٌعة والذات الترانسندنتالٌة، ٌن سٌطرة اإلنسان على الطب

السٌطرة على الطبٌعة تتضمن إلؽاء الكٌفٌات عن طرٌق اختزال الفروق الكٌفٌة 

؛ وهً بذلك سٌطرة مجردة تختزل كل شا إلى الكم الذي (887)إلى أشكال كمٌة

                                                           
 وٌحضرنا فً هذا السٌاق، التوازي الذي أقامه زون رٌتل بٌن التصور العقلً باعتباره تجرٌدا  ( 877

ذهنٌا  والنقود باعتبارها تجرٌدا  مادٌا  عملٌا . وبذلك تكون الذات الترنسندنتالٌة تعبٌرا  عن رأس المال 
الذي هو من جهة إنسانً ومن جهة ؼٌر مرتبط بشخص معٌن؛ من جهة نتاج العمل البشري ومن 

وازي فً جهة أخرى ٌسٌطر على هذا العمل البشري. وبذلك ٌصدق على كانط توصٌؾ رٌتل أنه ٌ
اإلبٌستٌمولوجٌا آدم سمٌث فً االقتصاد السٌاسً، من حٌث إن االثنٌن اكتشفا دور رأس المال وإن 
على نحو ؼامض، زاده وضوحا  هٌجل ومفهومه عن الروح المطلق ورٌكاردو ومفهومه األكثر دقة 

 .Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, ppعن رأس المال. 
13-17. 

110) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P.172.  
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زي صنمٌة هو شكل أو صورة، أو باألحرى نوع من التشٌإ والصنمٌة توا

النقود. وهذا هو ما ٌقوم به كانط بالفعل. فالذات الترنسندنتالٌة هً تجرٌد من 

الوعً التجرٌبً والفردي ومن أساسها االجتماعً فً صورة شكل ذهنً 

 معرفً مجرد. 

عن خبرة مٌتافٌزٌقٌة  " باعتباره تعبٌرا  نقد العقل الخالص" وقد حلل أدورنو    

ذي نتعرؾ علٌه بمقوالتنا لٌس هو الطبٌعة ذاتها، تقول إن موضوع الطبٌعة ال

بل الطبٌعة كما ٌمكننا نحن السٌطرة علٌها: "فمعرفتنا بالطبٌعة مإسسة وفق 

مطلبنا للسٌطرة على الطبٌعة... بحٌث تنتهً إلى معرفة الجوانب التً نسٌطر 

ة . وهذا التحلٌل تؤكٌد على أن نظرٌة المعرفة هً انعكاس لعملٌ(888)علٌها فقط"

العمل فً ظل الرأسمالٌة؛ ذلك ألن التجرٌد الذي تقوم به نظرٌة المعرفة ٌمكن 

أن ٌكون تجرٌدا  مباشرا  لمقوالت الفكر، لكنه فً الوقت نفسه تجرٌد ؼٌر مباشر 

لنمط اإلنتاج السابد. التجرٌد األول ذهنً وهو نفسه ٌنبنى على أساس التجرٌد 

المعرفة هو نفسه توجه مجتمعه نحو  المادي، أو باألحرى، أن توجه كانط نحو

فكبلهما ال ٌعرؾ عن موضوعه إال الجوانب القابلة للسٌطرة. وهنا  لطبٌعة؛ا

تتوازى السٌطرة مع المعرفة، والقابلٌة للسٌطرة مع القابلٌة للمعرفة، وٌصٌر 

لمقولة "المعرفة قوة" معنى جدٌدا ، إذ تصبح المعرفة والقوة جانبٌن لعملة 

 ال فوكو. واحدة، كما ق

 تفسٌر أدورنو للثنائٌات الكانطٌة: 

اشتهر مذهب كانط بحضور ثنابٌات عدٌدة فٌه، مثل الحدس والتصور،     

والخبرة التجرٌبٌة والمقوالت القبلٌة، والشكل الصوري والمضمون العٌنً. 

وأهم هذه الثنابٌات على اإلطبلق وأكثرها حضورا  ومركزٌة هً ثنابٌة عالم 

، وهً الثنابٌة التً ركز علٌها أدورنو (889)وعالم األشٌاء فً ذاتهاالظاهر 

ونقدها بشدة. ٌذهب أدورنو إلى أن ثنابٌة كانط بٌن عالم الظاهر الذي نعرفه 

جٌدا  ونعرؾ عنه كل شا بٌقٌن تام، وعالم األشٌاء فً ذاتها الذي ال نعرؾ عنه 

ذلك ألنها  ورجوازٌة،تارٌخً واألٌدٌولوجً للبأي شا، هو تعبٌر عن الوضع ال

                                                                                                                                           
وهو هنا ٌتفق مع نفس نوع التحلٌل الذي مارسه زون رٌتل، فالتجرٌد الذهنً لدٌه قابم على أساس 
التجرٌد المادي، ونتاج هذا التجرٌد وهو التصور الذهنً ٌتصؾ بنفس نتاج التجرٌد المادي وهو 

 .Sohn-Rethel,, op.cit., pp.19ff, 46ffالنقود. 
111) Ibid: pp. 175-176.  
112) Kant, Critique of Pure Reason (A236/ B295).  
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سٌطرت بالفعل على عالمها وعرفته جٌدا ، فً حٌن أنها قذفت بعالم الحقابق 

 المطلقة والنهابٌة إلى الؽٌب وانصرفت عنه. 

كما تكمن تحت الثنابٌة الكانطٌة حقٌقة أخرى مرتبطة بصعود البورجوازٌة،     

، أو disenchantmentوهً عملٌة نزع الصفة السحرٌة والؽٌبٌة عن العالم 

علمنة العالم بالكامل، بحٌث صار هذا العالم خالٌا  من الؽٌبٌات والسحر 

. هذا باإلضافة إلى أن عالم الخبرة (:88)كل معنى مٌتافٌزٌقًمن والؽموض و

هذا )وهو فً حقٌقته عالم خبرة البورجوازٌة ومجال أعمالها الصناعٌة 

بً ألنه  خاص بً، وهو خاص والتجارٌة والمالٌة( هو عالم أعرفه جٌدا  ألنه

وهذا ما ٌكشؾ عن عقلٌة بورجوازٌة تعتقد أن  من إنتاجً ومن ممتلكاتً.

المعرفة الحقة بشا مرتبطة باالستحواز علٌه أو امتبلكه أو العمل فٌه. فلٌست 

هناك معرفة لدى البورجوازٌة ما لم تكن مرتبطة بإمكانٌة السٌطرة على 

 موضوع المعرفة من البداٌة. 

لكن فً نفس الوقت الذي ٌصبح فٌه هذا العالم عالمنا وتنزع عنه الصفة     

السحرٌة والؽٌبٌة )وهً لٌست سحرٌة وال ؼٌبٌة إال نتٌجة للحكم البورجوازي 

نزع منه كذلك أي معنى مٌتافٌزٌقً أو على المطلق بؤنه هو السحري والؽٌبً( ٌُ 

نخبر فٌه اؼترابا  مٌتافٌزٌقٌا ، ؼٌر مٌتافٌزٌقً، بحٌث ٌصبح عالما  مجردا  خاوٌا  

وهو االؼتراب الناتج عن عملٌة التحدٌث البورجوازٌة أٌضا . ٌقول أدورنو: 

زع من العالم كل معنى موضوعً، وكلما أصبح مساوقا  لمقوالتنا "كلما انتُ 

وبالتالً أصبح عالمنا الخاص بنا، كلما وجدنا المعنى ملؽى منه... إن نزع 

ٌبٌة عن العالم... متساو مع وعً باالنحباس، ظبلم نحن الصفة السحرٌة والؽ

سجناء فٌه... فنحن نشتري األلفة مع عالمنا بثمن القنوط المٌتافٌزٌقً... إن 

ثنابٌة كانط... تعنً أننا نقبل عالما  ؼٌر معروؾ بالكامل وؼامض وشٌطانً 

بعالم باعتباره عالما  ٌكمن خلفنا، على الرؼم من أننا ال نعرؾ كٌؾ ٌرتبط 

 ،. أهمٌة هذه الفقرة أنها تربط بٌن الشرط الجدٌد للحداثة(;88)الخبرة الذي نسكنه"

وهو االرتباط بٌن العلمنة ونزع الصفة السحرٌة والؽٌبٌة عن العالم، واالؼتراب 

. هذا من جهة أخرى وفقدان المعنى بصعود البورجوازٌة من جهة، المٌتافٌزٌقً

                                                           
 ( وهذا هو الموضوع الشهٌر الذي حلله ماكس فٌبر، والذي انتقل منه إلى مدرسة فرانكفورت. :88

Weber, Max, The Sociology of Religion. (Boston: Beacon Press, 
1971), pp. 270ff. 

114) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 110.  
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البورجوازٌة، ذلك الوعً الذي أقصى المطلق االرتباط هو ارتباط داخل وعً 

 والبلمتناهً بعٌدا  عن دابرة تفكٌره ثم وجد المتبقً عالما  خاوٌا  من كل معنى.

والمبلحظ أن هٌجل سوؾ ٌثور على هذا االرتباط بالضبط، وسوؾ ٌكون     

حساسا  تجاهه، بحٌث إنه سٌعمل على إعادة إدخال المعنى مرة أخرى إلى 

لك بإثباته لكٌفٌة وصول اإلنسان إلى المعنى وإلى المطلق مرة أخرى وذ ،العالم

. وبذلك (>88)وانطبلقا  من القدرات المتناهٌة للعقل البشري فً تحد واضح لكانط

بورجوازٌة الحداثً واؼترابها تكون فلسفة هٌجل محاولة للخروج عن وعً ال

صه ماكس فٌبر ومن هنا أٌضا  تكون فلسفة هٌجل محاولة لتجاوز ما شخ ذته.

بعد ذلك بقرن كامل وهو ذلك االنحباس فً القفص الحدٌدي للتحدٌث 

البورجوازي للعالم وللمجتمع، ذلك القفص الذي ٌكون فٌه الوعً مؽتربا  نتٌجة 

النقطاع صلته بالمطلق والبلمتناهً. لكن مالم ٌنتبه إلٌه هٌجل أن القضاء على 

داخل العالم الذي صنعته بٌدها وعً البورجوازٌة المؽترب وعلى انحباسها 

وتجاوز حداثتها المؤزومة ال ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق هذه الطبقة نفسها، وال 

ٌتطلب كذلك طبقة أخرى مثل البرولٌتارٌا مثبل  )على الرؼم من أن لوكاتش قد 

 الرإٌة الطبقٌة للعالم وللمجتمع. سار فً هذا االتجاه(، بل ٌتطلب القضاء على

ضاء على التراتب الطبقً نفسه، أي ٌتطلب المجتمع البلطبقً. وهذا ٌشترط الق

ذلك ألن النمط البورجوازي من التحدٌث والذي ٌسمى بالرأسمالٌة كان هو 

المسإول عن حداثتها المؤزومة ووعٌها المؽترب وانحباسها داخل العالم المزٌؾ 

كشرط  الذي صنعته بٌدها، واألمر ٌتطلب القضاء على هذا النمط البورجوازي

 قبلً لعبلج أزمة الحداثة والوعً المؽترب.

وٌستمر أدورنو فً نقده المادي االجتماعً للثنابٌات الكانطٌة، رابطا  بٌنها     

ٌكارت، وهً ثنابٌات الفكر وبٌن النزعة الثنابٌة التً سادت الفلسفة الحدٌثة منذ د

هً تعبٌر عن ة والنفس والبدن. وٌذهب أدورنو إلى أن هذه الثنابٌات والماد

تقسٌم العمل فً ظل نمط اإلنتاج البورجوازي وانقسامه إلى عمل مادي وعمل 

كذلك عن التشٌإ المصاحب للمجتمع البورجوازي، ذلك المسإول تعبٌر ذهنً، و

عن النظر إلى كل طرؾ من الثنابٌة على أنه جوهر قابم بذاته ومقطوع الصلة 

                                                           
115) Hegel, Faith and Knowledge. Translated by Walter Cerf and H.S. 
Harris (Albany: State University of New York, 1977), pp. 55ff, 67ff.   
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 ٌمكن أن ٌحدث إال خارجٌا  بالطرؾ اآلخر، بحٌث إن أي تفاعل بٌنهما ال

 وبوسٌط. فالثنابٌات هً تعبٌر عن االنقسام فً وعً البورجوازٌة نفسه. 

كما ٌذهب أدورنو إلى أن كانط لم ٌستطع أن ٌقضً تماما  على هذه     

الثنابٌات، بل أعاد إنتاجها فً صور وأشكال أخرى. ذلك ألن العالم فً فلسفة 

ذه الذات الذات المعرفً، إذ هو من صنع هكانط ٌظهر على أنه نتاج نشاط 

نتٌجة  وهذا فً الحقٌقة تعبٌر عن أن العالم بالفعل ونتٌجة لنشاطها المعرفً.

لٌس نشاطا  معرفٌا  بل هو نشاط العمل المادي نفسه. لكن هذا  لنشاط، إال أنه

العالم الناتج هو عالم السلع، عالم نبٌع ونشتري فٌه. ثم ٌقول أدورنو: "كلما 

صبحت الذات أكثر حٌوٌة كلما أصبح العالم أكثر مواتا "، وذلك بسبب أن الذات أ

باع النشطة فً عقل البورجوازٌة هً الذات التً ٌتجلى نشاطها فً شا مادي ٌ

ما تحول العالم الذي صنعته البورجوازٌة إلى وٌشترى، أي ٌتجلً فً سلع، وكل

أجل القٌمة التبادلٌة التً  عالم سلعً صار أكثر مواتا ، ألنه عالم مصنوع من

تنحً القٌمة االستعمالٌة جانبا . "وبالتالً نجد أمامنا هذٌن المفهومٌن: التذوٌت 

Subjectivization أي إذابة العالم إلى نشاط الذات فً جانب، والتشٌإ ،

Reification  أي موضعة العالم ،Objectivization   باعتباره شٌبا  مقاببل

. هذا االنقسام إلى ذات فاعلة وموضوع مٌت هو (=88)للذات من جهة أخرى"

انعكاس لعملٌة العمل فً ظل الرأسمالٌة، تلك العملٌة التً ٌنفصل فٌها نتاج 

العمل عن العمل نفسه فً صورة موضوع مٌت لٌس له أي معنى إال عبلقته 

ٌها العمل نفسه إلى سلعة وبالتالً بؽٌره من الموضوعات، والتً ٌتحول ف

ٌصاب بنفس التشٌإ الذي ٌصاب به نتاج العمل. والمبلحظ أن التذوٌت 

والموضعة وجهان لعملة واحدة وٌحدثان فً الوقت نفسه وبنفس الدرجة، وهما 

 نتاج عملٌة العمل البورجوازٌة. 

ون وهذا ما ٌجعل محاوالت هٌجل القضاء على هذه الثنابٌات ذات مضم    

. (888)اجتماعً وتارٌخً مباشر، كشؾ عنه أدورنو نفسه ومن قبله لوكاتش

وٌستمر أدورنو فً نقده للثنابٌات الكانطٌة وٌقول: "هذا التعاظم للتذوٌت والتشٌإ 

ة . فوفقا  لهذا التناقض فإن عقلنٌعبر عن التناقض األساسً للمجتمع البورجوازي

ما  وفق تصوراتهم، وصار العالم العالم استمرت فً التقدم؛ وصنع البشر عال

                                                           
116) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 115.  
117) Lukacs, The Young Hegel, op.cit., pp. 122, 203, 267-272.  
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عالمهم بصورة متزاٌدة... لكن وفً الوقت نفسه صار العالم عالما  ٌسٌطر علٌهم 

على نحو متزاٌد. إنه عالم أصبحوا فٌه كابنات خاضعة تجد الكثٌر من الصعوبة 

فً التعامل معه. وقد وصل إلى النقطة التً ٌشعرون عندها بالعجز الذي نشعر 

ً نقدر على ترون إزاء عالم ال ٌسٌطر علٌنا فقط بل كل األفكار البه نحن المفك

. أي أن العالم الذي صنعناه بؤٌدٌنا صار مسٌطرا  (887)حشدها فً مواجهته"

وهو ٌقصد بها أفكار  وضعناها لمقاومة مثل هذا العالم؛ علٌنا، هو واألفكار التً

ة مهٌمنة أكثر من عصر التنوٌر الثورٌة التً تحولت إلى نظم سٌاسٌة وقانونٌ

ررٌة ثم تحولت النظام القدٌم، والماركسٌة التً كانت فً بداٌتها أٌدٌولوجٌا تح

ة السٌطرة على الطبٌعة وهً ان فً األنظمة االشتراكٌة. فؤدإلى نظام قمعً مهٌم

التكنولوجٌا تتحول هً ذاتها إلى أداة للسٌطرة على اإلنسان، واألفكار التحررٌة 

. وهذا هو ما لطوٌة فً نظم للهٌمنة السٌاسٌة واالقتصادٌةتتحول إلى أفكار س

ع الجدلً لعصر التنوٌر، حٌث ٌنقلب كل شا إلى نقٌضه ٌقصده أدورنو بالطاب

 وٌخدم أؼراضا  هً على العكس من التً وضع لٌخدمها. 

أنكر قسم كانط العالم إلى عالمٌن: عالم الظاهر وعالم األشٌاء فً ذاتها، و    

بحجة أنه ٌقع خارج نطاق قدراتنا المعرفٌة القبلٌة.  معرفة الشا فً ذاتهإمكانٌة 

وٌفسر أدورنو رفض كانط إلمكان معرفة الشا فً ذاته على أنه تعبٌر فلسفً 

عن موقؾ البورجوازٌة من العالم ومن العقبلنٌة. فالقول بعدم إمكان معرفة 

لنهابٌة، ورفض ألن الشا فً ذاته ٌعنً عدم إمكان معرفة الحقٌقة المطلقة ا

قصرها على عالم الظاهر. من ثم و ،تكون العقبلنٌة كلٌة وشاملة للوجود كله

وهذا ٌعنً حسب العقلٌة البورجوازٌة أن العقبلنٌة هً صفة للشا الذي ٌمكن 

أن أراه بعٌنً وألمسه بٌدي، أي أن العقبلنٌة فً العقلٌة البورجوازٌة هً 

مادي. كما ٌعنً رفض إمكان معرفة الشا فً عقبلنٌة خاصة بالذات وبعالمها ال

ذاته رفض إللحاق العقبلنٌة بنظام كونً موضوعً خارج الذات وعالمها 

هً  ة. هذه العقبلنٌة الذاتٌ(887)الظاهري، وقصر العقبلنٌة على مجال الذات فقط

عقبلنٌة شكلٌة، تجد أصولها فً المبدأ البورجوازي فً المساواة الشكلٌة 

اد مع عدم وجود المساواة بالفعل فً الواقع. وسٌادة العبلقات القانونٌة لؤلفر

 ببعضها، انعكاس لسٌادة عبلقات التبادل فً السوق وعبلقات السلع هًالشكلٌة 

بدال  من العبلقات االجتماعٌة الجوهرٌة المباشرة بٌن الناس، أي سٌادة منطق 
                                                           
118) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, loc.cit.  
119) Ibid: P. 119.  
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ٌة ، على منطق الجماعة التساندgesellschaftالمجتمع التبادلً 

gemeinschaft بتعبٌر تونٌز. إن رفض إمكان معرفة الشا فً ذاته هو ،

رفض إلمكان وجود عقبلنٌة موضوعٌة فً العالم االجتماعً وإلحاق عقبلنٌة 

موازٌة لعقبلنٌة السوق السلعً التبادلً ونظامه القانونً  ،وشكلٌة به ةذاتٌ

 البورجوازي.  

رل باعتبارها التعبٌر الفلسفً عن نقد أدورنو لفٌنومٌنولوجٌا هوس –ثالثا  

 أزمة البورجوازٌة:

نشر أدورنو كتابه الشهٌر حول فٌنومٌنولوجٌا هوسرل  =>87فً سنة     

بعنوان "فً النقد المابعدي لنظرٌة المعرفة: دراسات حول هوسرل والنقابض 

 :Zur MetaKritik der Erkenntnistheorie (897)الفٌنومٌنولوجٌة"

Studien uber Husserl und die Phanomenologischen 

Antinomien 879، وفٌه قدم خبلصة نقده لهوسرل والذي كان قد بدأه سنة; 

، وانتهى (899)، واستمر عبر الثبلثٌنٌات واألربعٌنٌات(898)فً رسالته للدكتوراه

بكتابه األخٌر "الجدل السلبً". وفً هذا الكتاب تتضح طرٌقة أدورنو فً نقد 

نقدا  مادٌا  سوسٌولوجٌا ، وإن كان هذا النقد ال ٌتركز فً المذاهب الفلسفٌة 

 . (:89)موضع واحد بل منتشر عبر الكتاب كله، كعادة أدورنو فً كل مإلفاته

، النقد الذي ٌتجاوز النقد  Meta-Critique وٌقصد أدورنو بالنقد المابعدي    

وؾ فً كل المعرالمنتشر وي لؤلفكار والمذاهب الفلسفٌة، األكادٌمً التقلٌد
                                                           
120) Adorno, Against Epistemology: A Metacritique. Studies in Husserl 
and the Phenomenological Antinomies. Translated by Willis Domingo 
(Oxford: Basil Blackwell, 1982).  

( قام أدورنو بإعداد رسالته للدكتوراه تحت إشراؾ المفكر األلمانً الكانطً هانز كورنٌلٌوس 898
Hans Cornelius "وكانت بعنوان "تجاوز المادي والمعرفً فً فٌنومٌنولوجٌا هوسرل ،The 

Transcendence of the Material and the Noematic in Husserl’s 
Phenomenology . 

122) Adorno: “Husserl and the Problem of Idealism”. The Journal of 
Philosophy, vol. xxxvii, no.1, (January 1940), pp. 5-18. 

( ربما أدت هذه البعثرة فً نقد أدورنو المادي للفلسفة إلى عدم انتباه الكثٌر من الباحثٌن لهذا البعد  :89
إلى عدم التركٌز علٌه أو تخصٌص دراسات مستقلة له، وأبرز مثال على دراسة من فكره وبالتالً 

مادي لنقده لهوسرل،  –ركزت على كتاب أدورنو عن هوسرل دون أن تنتبه إلى البعد السوسٌو 
 :Miller, Jared A.: “Phenomenology’s Negative Dialecticالدراسة الحدٌثة التالٌة: 

Adorno’s Critique of Husserl’s Epistemological Foundationalism”, The 
Philosophical Forum, vol.40, issue 1, pp. 99-125, Spring 2009.   
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منحبس داخل تقسٌم العمل األكادٌمً الذي  الدراسات الفلسفٌة. هذا النقد التقلٌدي

ٌحافظ على الحدود الفاصلة، المصطنعة والزابفة، بٌن تخصصات العلوم 

اإلنسانٌة، وال ٌرضى إال بنقد فلسفً للفلسفة وٌواجه أي انفتاح للدراسة الفلسفٌة 

ر عن تشٌإ العمل األكادٌمً واؼترابه على التخصصات األخرى، وهو ما ٌعب

داخل مجاالت مؽلقة على ذاتها. إن نقد أدورنو المادي السوسٌولوجً هو نقد 

ٌتجاوز وهم االستقبلل الذاتً واالكتفاء الذاتً لمجال الفلسفة، ولما تبدو علٌه 

عد وانعزال عن أي مجاالت أخرى للحٌاة والمجتمع، نتٌجة األفكار الفلسفٌة من بُ 

فصال العمل الذهنً والعمل المادي، ونتٌجة للتشٌإ الذهنً الذي تتصؾ به الن

األفكار الفلسفٌة فً أي مذهب مؽلق على ذاته وعلى تراثه الفلسفً السابق. النقد 

المابعدي إذن هو النقد الذي ٌتضمن، من بٌن أشٌاء أخرى كثٌرة، الخروج عن 

ى أساسها المادي الذي صدرت المجال الفلسفً المؽلق وفتح الفكرة الفلسفٌة عل

عنه. ولذلك فالنقد المابعدي للفلسفة هو فً حقٌقته نقد مادي سوسٌولوجً لها. 

وٌتضح ذلك من مطالعتنا لكل التفسٌرات المادٌة السوسٌولوجٌة التً قدمها 

أدورنو فً هذا الكتاب لؤلفكار الفلسفٌة بوجه عام وألفكار فٌنومٌنولوجٌا 

ذلك نستطٌع أن نقول إن النقد المابعدي هو النقد . وب(;89)هوسرل بوجه خاص

المادي السوسٌولوجً للفلسفة والذي ٌمارسه أدورنو فً هذا الكتاب. والحقٌقة 

أن كل تعامل أدورنو السابق على هذا الكتاب والبلحق مع الفلسفة ٌنتمً إلى هذا 

"نقد  المعنى للنقد المابعدي، فهو نفسه الذي ٌمارسه أدورنو فً محاضراته فً

العقل الخالص" لكانط كما رأٌنا، وفً محاضراته فً المٌتافٌزٌقا والفلسفة 

 األخبلقٌة، وأخٌرا  فً "الجدل السلبً".

 . استبعاد هوسرل للجدل: 1

                                                           
( فً نفس الفترة التً ألؾ فٌها أدورنو كتابه عن هوسرل، ألؾ الباحث الفٌٌتنامً تران دوك تاو  ;89

والمترجمة إلى  8>87دراسة بعنوان "الفٌنومٌنولوجٌا والمادٌة الجدلٌة"، المنشورة بالفرنسٌة سنة 
 Tran Duc Thao, Phenomenology and Dialectical، =877اإلنجلٌزٌة سنة 

Materialism. Translated by Daniel J. Herman& Donald V. Morano 
(Dordrecht: D. Reidel Publishing/ Kluwer, 1986)  قارن فٌها بٌن رإٌة هوسرل

الفلسفٌة للعالم ورإٌة المادٌة الجدلٌة. وعلى الرؼم من أن دراسة دوك تاو تنقد هوسرل نقدا  مادٌا ، إال 
طبقة البورجوازٌة ووضعها التارٌخً واالجتماعً، وهو الظاهر أن ما ٌنقصها هو ربط هذا النقد بال

بوضوح فً كتاب أدورنو. أي أن دراسة دوك تاو تسٌر على خطى النقد الماركسً المذهبً للفلسفة 
والذي ٌتضح لدى بلٌخانوؾ فً "تطور النظرة الواحدٌة للتارٌخ"، لكنها لٌست نقدا  مادٌا  ٌدمج البعد 

ٌن األساس المادي والبناء الطبقً، وهو ما نجده فً دراسة أدورنو ومن قبله السوسٌولوجً بالربط ب
 لوكاتش فً "التارٌخ والوعً الطبقً".  
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الملمح األول الذي ٌكشؾ عنه أدورنو فً فلسفة هوسرل هو ؼٌاب البعد     

ذي كان ٌمٌز فلسفة الجدلً عنها، واستبعادها المقصود للجدل، ذلك البعد ال

هٌجل، والذي عملت كل الفلسفات البورجوازٌة البلحقة علٌه على إلؽابه 

. إن الفلسفة الكاشفة عن البعد الجدلً هً الفلسفة الواعٌة بما فً (>89)واستبعاده

مجتمعها من تناقض، أما الفلسفة التً تستبعد عن قصد كل جدل فهً التً ال 

للمجتمع وللحٌاة اإلنسانٌة. وما جعل فلسفة  ترٌد االعتراؾ بالطابع المتناقض

هٌجل تعً بوضوح الطابع الجدلً لكل شا تناولته: الوجود والمعرفة والمجتمع 

اإلنسانً والتارٌخ، أن هٌجل كان على وعً بالتناقضات الكامنة فً مجتمعه 

البورجوازي. وفً حٌن أن هٌجل قد قام بتصعٌد التناقض فوق مجاله 

وجعله شرطا  عاما  كلٌا  للوجود، وكان فً ذلك عامبل  على  االجتماعً األصلً

، فإن (=89)التصعٌد المثالً للشرط التارٌخً االجتماعً للمجتمع البورجوازي

 هوسرل حسب أدورنو قام بإلؽاء كل تناقض من مذهبه الفلسفً. 

هذا اإللؽاء المنهجً والمقصود للتناقض، وبالتالً للبعد الجدلً كله، هو     

ر عن المرحلة التارٌخٌة التً كانت تعٌشها البورجوازٌة فً عصر تعبٌ

هوسرل. فعندما ال تتمكن طبقة ما من عبلج تناقضاتها أو حتى من تناولها أو 

من مجرد الوعً بها، تلؽٌها على كل المستوٌات ومنها المستوى الفلسفً. فً 

ً حٌن أن البورجوازٌة فً عصر هٌجل كانت ال تزال قادرة على الوع

بتناقضاتها )ربما لقرب العهد بالثورة الفرنسٌة التً زادت الوعً بهذا 

التناقض(، وإن كان وعٌها هذا مثالٌا  وحلها للتناقض مثالٌا ، ذلك الحل الذي 

تجسد فً فلسفة هٌجل بوجه خاص. وٌذهب أدورنو إلى أن كشؾ هٌجل عن 

لمجتمع المتناقض التناقضات فً كتابه "فٌنومٌنولوجٌا الروح" هو تعبٌر عن ا

antagonistic society  الذي كان ٌعٌشه. لكن ؼٌاب التناقضات فً مذهب

                                                           
( حول االستبعاد المنهجً المقصود للجدل لدى الفبلسفة األوروبٌٌن بعد هٌجل، انظر دراسة  >89

 لوكاتش "تحطٌم العقل":
 Lukacs, The Destruction of Reason, Translated by Peter Palmer 
(London: The Merlin Press, 1981) pp. 13-15, 19, 43-44, 62, 66, 95-
101. 

( قدم أدورنو هذا التحلٌل لفلسفة هٌجل فً كتابه "هٌجل: ثبلث دراسات" والذي جمع فٌه أهم  =89
هٌجل نظرا  ألن دراساته فً فلسفة هٌجل، إذ كانت قلٌلة. وٌبدو أن أدورنو لم ٌتوسع فً دراسة 

ماركٌوز ولوكاتش قد سبقاه إلى ذلك؛ ماركٌوز بكتابه "العقل والثورة: هٌجل ونشؤة النظرٌة 
 االجتماعٌة" ولوكاتش بكتابه "هٌجل الشاب".
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. وعند الوقوع فً التناقضات على (898)هوسرل ٌجعله ٌقع فٌها رؼما  عنه

. وهدؾ أدورنو من Antinomialمستوى الفكر ٌصٌر هذا الفكر نقابضٌا  

الفكر البورجوازي إلى كتابه عن هوسرل هو الكشؾ عن كٌفٌة تحول تناقضات 

 نقابض فكرٌة، وهذا هو ما ٌظهر فً العنوان الفرعً للكتاب.

إلؽاء هوسرل للجدل، تؽٌب عن فلسفته الحٌوٌة والحركة  ومن جراء    

والدٌنامٌة التً كانت تمٌز فلسفة هٌجل، وتصٌر سكونٌة وستاتٌكٌة، وتصاب 

إٌحاء  بؤن فً فلسفة  بالشكلٌة والتجرٌد. هذه الشكلٌة المجردة تعطً المرء

هوسرل قوة ما، لكنها قوة زابفة وال تعبر إال عن كونها انعكاسا  للعالم الشكلً 

المجرد الذي خلقته البورجوازٌة. ٌقول أدورنو: "إن سلطتها تماثل سلطة العالم 

البٌروقراطً الذي ال ٌستند على شا إال واقعة البٌروقراطٌة ذاتها. إنها تتوٌج، 

االجتماعً، للمجرد المكتمل، الذي هو نفسه تتوٌج للتنظٌم على المستوى 

. (897)المجرد بصرؾ النظر عن محتواه االجتماعً الذي ٌتعرض للتجاهل التام"

وٌقصد أدورنو بذلك، أن فٌنومٌنولوجٌا هوسرل بنزعتها الشكلٌة المجردة 

وبسٌعها نحو استٌعاب كل شا داخل شكل فكري مجرد، هً النظٌر الفلسفً 

لم البٌروقراطً الذي خلقته البورجوازٌة والذي تسوده القواعد الشكلٌة للعا

والقوانٌن الصورٌة، هذا العالم البٌروقراطً الذي ضمن لها سٌطرة شكلٌة 

مجردة على المجتمع دون النظر إلى أي أهداؾ أو ؼاٌات أبعد من هذه 

ة وفً السٌطرة. فعندما نجحت البورجوازٌة فً الوصول إلى السلطة السٌاسٌ

السٌطرة المادٌة على االقتصاد، عملت على تؤبٌد هذه السٌطرة بصنع هٌكل 

بٌروقراطً صارم تمثله الدولة البورجوازٌة الحدٌثة، بدستورها الشكلً 

السٌاسٌة المادٌة تتحول فً ذهن  –وقوانٌنها الصورٌة. هذه الحقٌقة االجتماعٌة 

س واعٌا  بالمحددات مفكر مثل هوسرل إلى الوعً سوسٌولوجً، الوعً لٌ

 –السوسٌولوجٌة لتفكٌره، ٌعمل على استبطان واستدماج النسق االجتماعً 

السٌاسً القابم ونسق الهٌمنة الفعلً بدون وعً، وعلى أساسه ٌتم إنتاج مذهب 

فلسفً بٌروقراطً مواز للبٌروقراطٌة الحقٌقٌة القابمة المعبرة عن السٌطرة 

ا. وبذلك ٌصٌر المذهب الفلسفً معٌدا  إنتاج المجردة للبورجوازٌة على مجتمعه

 نسق الهٌمنة السابد وٌصٌر هو نفسه هٌمنة فكرٌة موازٌة للهٌمنة الفعلٌة المادٌة. 

                                                           
127) Adorno, Against Epistemology, pp. 3-4.  
128) Ibid: P. 34.  
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وتحضرنا فً هذا السٌاق أطروحة ماكس فٌبر حول السلطة البٌروقراطٌة     

اعٌة، والطابع العقبلنً الشكلً المجرد لهذا النوع من الهٌمنة السٌاسٌة واالجتم

. (897)وتشبٌهه إٌاها بالقفص الحدٌدي الذي ٌسجن المجتمع كله فً داخله

ٌستوحً نقد أدرونو السابق لفلسفة هوسرل هذا التشخٌص الذي قدمه فٌبر 

لطبٌعة السلطة الحدٌثة، وٌقٌم التوازي بٌن هذا النمط الحدٌث للهٌمنة ولممارسة 

السلطة من جهة وفلسفة هوسرل من جهة أخرى. وهذا ٌعنً أن تحلٌل أدورنو 

 ٌقع بكامله فً نطاق السوسٌولوجً للفلسفة لٌس مدٌنا  لماركس بالكامل وال

التحلٌل الطبقً، بل ٌدٌن أٌضا  لماكس فٌبر، الذي كان له تؤثٌر ملحوظ على كل 

 فبلسفة مدرسة فرانكفورت. 

 . نقد أدورنو لمفهوم الحدس الماهوي عند هوسرل: 2

والتصور  Intuitionتنوعت مواقؾ الفلسفات األوروبٌة من مفاهٌم الحدس     

Conceptدراك المباشر دون وسابط لشا ما، سواء كان هذا . الحدس هو اإل

الشا حاضرا  لئلدارك الحسً أو ؼٌر حاضر، وسواء كان هذا الشا موضوعا  

حسٌا  أو ماهٌة عقلٌة. أما التصور أو المعرفة التصورٌة فهً مقاربة للشا عن 

طرٌق صورته الذهنٌة، ومحاولة إلدراكه ذهنٌا  عن طرٌق العملٌات العقلٌة 

طة بالمعرفة التصورٌة مثل التجرٌد والتعمٌم واالستنباط واالستقراء. المرتب

وانقسم الحدس نفسه فً الفلسفات البورجوازٌة إلى نوعٌن: حدس حسً 

Sensual Intuition  ًوحدس عقلIntellectual Intuition  الحدس .

الحسً هو اإلدراك الحسً المباشر لشا ما، والذي ٌتضمن إدراك الكلً الداخل 

ً صمٌم الجزبً. أما الحدس العقلً )والذي ٌسمٌه هوسرل الحدس الماهوي ف

Essential Intuition)(8:7)  فهو الرإٌة المباشرة لماهٌة الشا العقلٌة والذي

 ال ٌمر بالضرورة باإلدراك الحسً وال باالستنباط التصوري. 

لى ناصر كانط الحدس الحسً وحده وأنكر إمكان حصول المعرفة البشرٌة ع    

الحدس العقلً، ذلك ألن الفهم لدٌه لٌس له من طرٌق إلدراك الكلٌات إال من 

التصورات الحسٌة والحدوس الحسٌة بمساعدة المقوالت القبلٌة. والحدس العقلً 

                                                           
129) Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: and 
Other Writings. Ed. Peter Baehr. Trans. Gordon C. Wells. Penguin 
Classics, 2002. P.121. 
130) Husserl, Logical Investigations, 2 Volumes, Translated by J. N. 
Findlay (London: Routledge and Kegan Paul, 1970), vol.II, P. 607ff.  
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كذلك هو الحدس الخالق لموضوعه بمجرد التفكٌر فٌه. وأبرز مثال على ذلك 

بمجرد التفكٌر فٌها؛ إذ  نا أفكر توجد بمجردهو الكوجٌتو الدٌكارتً. فاأل

ممارسة فعلها وهو التفكٌر، توجد ككٌان فعلً. وٌمثل فٌشتة الفٌلسوؾ األهم 

واألبرز الذي تمسك بإمكان الحدس العقلً بعد كانط، ذلك ألن ماهٌة األنا عنده، 

ووجودها ذاته، ٌعتمد عى الحدس العقلً بها، ذلك الحدس الذي ٌخلق األنا بجرد 

فبمجرد ما أن ٌفكر المرء فً ذاته فهو ٌخلق ذاته. وتوسع  .(8:8)التفكٌر فٌها

شلنج من بعد فٌشتة فً هذا المفهوم، وضم إلٌه إمكانٌة اإلدراك المباشر لحقابق 

. وانتشرت فلسفات الحدس فً النصؾ الثانً من القرن التاسع (8:9)الوجود كلها

ى عشر، وخاصة لدى برجسون وهوسرل. وتستند فٌنومٌنولوجٌا هوسرل عل

إقامة علم للماهٌات الخالصة بمجرد التفكٌر فٌها، فً استقبلل عن أي تفكٌر 

تصوري أو استنباطً مثل الذي ٌسود فً العلوم الطبٌعٌة. وصار حدس 

 . ::8الماهٌات هو الهدؾ األساسً للمنهج الفٌنومٌنولوجً عنده

أو  نجونستطٌع بناء على ما ٌقوله أدورنو عن فلسفات الحدس، سواء عند شل    

لوكاتش فً "تحطٌم العقل" فً نقده  عند برجسون وهوسرل )والذي ٌتفق مع

دٌكارت، سبٌنوزا،  -وضع التحلٌل اآلتً. الفلسفات التصورٌة  (;:8)لشلنج

تكشؾ عن مرحلة تارٌخٌة فً تطور البورجوازٌة،  –الٌبنتز، كانط، هٌجل 

الطبٌعة وبخلق حٌث كانت منشؽلة باإلنتاج المادي وبعملٌة السٌطرة على 

األسواق لمنتجاتها وتوسٌعها، وإقامة تراكم رأسمالً فً صورة أدوات إنتاج 

وثروات مادٌة )ال نقدٌة(. هذه المهمة تطلبت من البورجوازٌة الدخول فً 

                                                           
131 ) Fichte, J.G., The Science of Knowledge. Translated by Peter 
Heath and John Lachs (New York: Cambridge University Press, 1982), 
pp. 96-99.  
132) F.W.J. Schelling, "System of Philosophy in General and of the 
Philosophy of Nature in Particular (1804)”, in Idealism and the 
Endgame of Theory. Translated and edited by Thomas  Pfau (New 
York: State University of New York Press, 1994), pp. 141ff.  
133 ) Husserl, Ideas. General Introduction to Pure Phenomenology. 
Translated by Boyce Gibson (London: George Allen and Unwin, 1967), 
PP. 110-111; Husserl, The Crisis of European Sciences and 
Transcendental Phenomenology. Trans. By David Carr (Northwestern 
University Press, 1970), PP. 121-124. 

134) Lukacs, The Destruction of Reason, pp. 129ff.  
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والدخول أٌضا  فً عملٌة التبادل  ملٌة اإلنتاجٌة إلى أدق تفاصٌلها؛تفاصٌل الع

وكذلك عملٌة بناء الدولة  ٌاتها.ي والتخطٌط لها إلى أدق جزبالتجار

البورجوازٌة، إذ تطلبت منها االهتمام بالدقابق والتفاصٌل المتعلقة باإلدارة 

وبعملٌات البٌروقراطٌة المفصلة وبإجراءات جهاز الدولة وبالقوانٌن الجزبٌة 

 المفصلة والقواعد الدقٌقة. 

ازٌة، بؤن تمثل انعكس هذا الوضع االقتصادي والسٌاسً على فكر البورجو    

فكرٌا  وفلسفٌا  فً تفضٌل فلسفاتها للمعرفة التصورٌة، وكذلك المعرفة التجرٌبٌة 

لدى لوك وهٌوم، ذلك ألن هذا النوع من المعرفة هو الذي ٌناسب نشاطها 

المادي ودورها فً العملٌة اإلنتاجٌة والسٌاسٌة. أما عندما نجحت البورجوازٌة 

تاجٌة وعلى جهاز الدولة، وصنعت آلة بٌروقراطٌة فً السٌطرة على العملٌة اإلن

 دون حاجة إلى االنشؽال بالتفاصٌل؛ذاتٌة التسٌٌر تسٌطر بها على المجتمع 

وعندما صنعت مإسسات مالٌة تسٌطر بها على العملٌات اإلنتاجٌة والتجارٌة 

بطرٌقة ؼٌر مباشرة وبعٌدة عن الدخول فً تفاصٌل اإلنتاج والتسوٌق، فقد مال 

ها إلى المعرفة الحدسٌة، المعرفة المباشرة دون وسابط تجرٌبٌة أو فكر

تصورٌة. إن عملٌات اإلدراك الحسً واالستدالل التصوري تعبر عن فكر طبقة 

منشؽلة بنفسها فً العملٌة اإلنتاجٌة وفً التخطٌط لها ومراقبتها وضبط سٌرها، 

ن بعٌد عن طرٌق أما عملٌة الحدس العقلً الماهوي فتعبر عن عقلٌة تسٌطر م

والبورصة والشركة المساهمة. إن  والسوق مإسسات ذاتٌة التسٌٌر، الدولة

العصر الذي شهد صعودا  للمعرفة الحدسٌة هو نفسه العصر الذي شهد تحول 

البورجوازٌة من طبقة منتجة منشؽلة مباشرة فً العملٌة اإلنتاجٌة والعملٌة 

فً ملكٌتها الخاصة العٌنٌة التجارٌة وخلق األسواق وتوسٌعها، مشتؽلة 

Private Property ،إلى طبقة مالٌة مراكمة لرأس المال النقدي وحسب ،

تحول نشاطها من . إذ Absentee Ownershipحٌث تكون ملكٌتها ؼٌابٌة 

اإلنتاج المباشر وعملٌات التبادل المباشرة إلى المعامبلت المالٌة عبر البنوك 

تحولت البورجوازٌة من مالكة ألصول والبورصات والشركات المساهمة. و

. وصارت هً الطبقة Financial، إلى مالكة ألصول مالٌة Tangibleمادٌة 

 التً تخلق المال من المال عن طرٌق عملٌات اإلبتمان واإلقراض وباستخدام

تلك األرباح التً صارت تؤتً من  وسطاء آخرٌن ؼٌرها لخلق األرباح؛

لٌة اإلنتاجٌة. وتحولت بذلك إلى المضاربة )والتً المعامبلت النقدٌة ال من العم

، وتترجم أٌضا  بالتؤمل(، واالتجار بالمال Speculationتعنً فً اإلنجلٌزٌة 



- 79= - 
 

باعتباره السلعة الرأسمالٌة األساسٌة، دون المرور بالعملٌة اإلنتاجٌة وعملٌة 

 الدوران التجاري.

ً أن ٌتحول المفكر وفً هذا الوضع الجدٌد كان من الطبٌعً والمنطق    

البورجوازي من المعرفة التصورٌة والتجرٌبٌة إلى المعرفة الحدسٌة. فاإلدراك 

الحدسً المباشر للحقابق والماهٌات هو النظٌر والمعادل الفلسفً للمضاربات 

النقدٌة، أي االستخدام المباشر للنقود كرأس مال بهدؾ تحقٌق الربح المباشر، أو 

ٌة فً صورة أسهم وسندات وأصول مالٌة بنكٌة لتحقٌق االعتماد على أصول نقد

الفابدة دون وعً بالعملٌة اإلنتاجٌة الحقٌقٌة التً هً المصدر األصلً الفعلً 

للربح أو باألحرى للقٌمة الزابدة. فالفٌلسوؾ الذي ٌتبنى المعرفة الحدسٌة ٌناظر 

إلٌهما المستثمر الذي ٌضارب فً البورصة )و"المتؤمل" و"المضارب" ٌشٌر 

(، والذي ٌدرك الماهٌة مباشرة أو ٌحقق Speculatorمصطلح واحد هو 

الربح مباشرة دون الدخول فً تفاصٌل العملٌة التصورٌة أو عملٌة اإلدراك 

الحسً، أو دون المرور بالعملٌات اإلنتاجٌة والتبادلٌة. وبوعً كامل بمثل هذا 

الفبلسفة الماركسٌون  التحلٌل الذي نقدمه هنا، هاجم لوكاتش وأدورنو وكل

فلسفات الحدس، كما ٌظهر من أدورنو فً كتابه عن هوسرل، ولوكاتش فً 

"تحطٌم العقل". والمبلحظ أن تحلٌلنا هذا هو الذي ٌعطً التفسٌر الصحٌح لما 

. فهذا التشٌإ هو Reification of Thoughtٌقوله أدورنو عن تشٌإ الفكر 

المادي الواقعً، وتشٌإ العبلقات االجتماعٌة استقبلل األفكار الفلسفٌة عن العالم 

الفعلٌة والعبلقات اإلنتاجٌة واالقتصادٌة فً صورة أفكار. التناقض بٌن التشٌإ 

والفكر ٌتمثل فً أن التشٌإ هو تحول عبلقة اجتماعٌة أو اقتصادٌة إلى شا، فً 

حٌن أن تشٌإ الفكر لٌس تحول الفكر إلى شا مادي، بل العكس، فهو تحول 

 أو شا فكري.  اجتماعٌة إلى فكرة –قة اقتصادٌة عبل

وعلى الرؼم من أن أدورنو ٌكشؾ عن أن لجوء هوسرل إلى فكرة الحدس     

االجتماعً الجدٌد للبورجوازٌة  –الماهوي هو تعبٌر عن الشرط االقتصادي 

ومستجٌبا  للتحول الجدٌد فً نمط نشاطها االقتصادي، إال أننا نفاجؤ بؤن أدورنو 

جوازٌة بإصراره على هوسرل بالردة إلى البداٌات األولى للفلسفة البور ٌتهم

. فكٌؾ ٌستقٌم ما ٌسمٌه (>:8)وأهمٌته القصوى هذا الحدس الماهوي مركزٌة

مع التحلٌل الذي قمنا به فً الفقرة السابقة  regressأدورنو ردة هوسرل 

                                                           
135) Adorno, Against Epistemology, P. 54.  
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والتً كشفت عن استجابة فلسفة هوسرل ألحدث مستجدات التحول الجدٌد لنمط 

اإلنتاج البورجوازي؟ لقد قلنا إن فلسفات الماهٌة تمٌز البورجوازٌة فً مرحلتها 

، فكٌؾ تكون Finance Capitalالنقدٌة وتستجٌب لعصر رأس المال المالً 

هوسرل فً الماهٌة فً الوقت نفسه ردة إلى البداٌات األولى للفلسفة فلسفة 

 البورجوازٌة؟ 

إن ما ٌقصده أدورنو بهذا االتهام أن بداٌات الفلسفة البورجوازٌة األولى     

شهدت تمسكا  بفلسفة الماهٌة خاصة عند المتصوفة األلمان ومالبرانش وصعود 

نًٌ كٌمبردج. فة إلى أفبلطوباإلضااألفبلطونٌة فً إٌطالٌا فً عصر النهضة 

فقد كانت هذه التٌارات الفلسفٌة هً بالفعل البداٌات األولى لفلسفة 

. ونستطٌع أن نستوعب تشخٌص أدورنو لردة هوسرل إلى (=:8)البورجوازٌة

هذه الفلسفات عندما نعرؾ أن البورجوازٌة فً بداٌة ظهورها لم تكن منشؽلة 

العصر الصناعً؛ ذلك ألن ظهور البورجوازٌة  بالعملٌة اإلنتاجٌة مباشرة قبل

على مسرح التارٌخ ٌسبق عصر الثورة الصناعٌة، وترافق مع العصر 

المركانتٌلً، أي العصر التجاري، حٌث كان نشاطها األساسً تجارٌا  ومالٌا ، إذ 

كانت الطبقة التجارٌة عن أصالة، وكان التراكم الرأسمالً لدٌها متخذا  شكل 

ب والفضة ولم ٌكن تراكما  صناعٌا  بالمعنى الذي سوؾ ٌكون اكتناز الذه

معروفا  فً القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر. لقد كان نشاط البورجوازٌة فً 

بداٌة ظهورها تجارٌا  نقدٌا ، وكان هذا هو سبب تفضٌل فلسفاتها لحدس الماهٌات 

ظرٌة فً المعرفة هو ولمفهوم الماهٌة نفسه، إذ كان هذا المفهوم وما ٌرافقه من ن

 المناسب لنشاطها المادي. 

وهذا هو السبب فً وصؾ أدورنو لفلسفة هوسرل فً الماهٌة باالرتداد إلى     

العصر المركانتٌلً، ووصفه لفلسفة برجسون فً الماهٌة أٌضا  على أنها من 

البقاٌا الفكرٌة للعصر المركانتٌلً. كانت البورجوازٌة فً هذا العصر متعاملة 

ع النقد باعتباره سلعة، وخاصة مع الذهب والفضة باعتبارهما السلع الرأسمالٌة م

األساسٌة. وسٌطرتها على العملٌة التجارٌة بالكامل فً أنحاء أوروبا نتٌجة 

لسٌطرتها على طرق التجارة شرقا  وؼربا ، كشؾ عن معاملتها للتعامبلت 

ربح على أنه ٌتحقق بالتجارة النقدٌة على أنها المصدر الوحٌد للربح، ونظرتها لل
                                                           

( وهذا كما أثبت هوركهاٌمر فً تناوله لفلسفات عصر النهضة فً مقاله "بداٌة فلسفة التارٌخ  =:8
 Horkheimer, Max, “Beginnings of the Bourgeois Philosophyالبورجوازٌة": 

of History”, in Between Philosophy and Social Science, pp. 313ff.  
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وحدها، وإلى الذهب والفضة على أنهما خالقان للقٌمة من ذاتٌهما وٌمثبلن القٌمة 

فً ذاتها، وذلك قبل ظهور العصر الصناعً واكتشاؾ العمل باعتباره المصدر 

األساسً للقٌمة. وبذلك انشؽلت البورجوازٌة فً العصر المركانتٌلً الذي كان 

فً عملٌات المضاربة وفً خلق الربح مباشرة من التجارة أول عصر تشهده، 

ومن التبادل النقدي، دون المرور بؤي عملٌة إنتاجٌة نظرا  لعدم ظهور اآللة. 

وهذا ما أدى إلى الظهور المبكر لفلسفات الحدس فً عصر البورجوازٌة األول، 

الٌة الذي تصادؾ أن كان مشابها  للؽاٌة مع عصرها األخٌر وهو عصر الرأسم

المالٌة. وعلى الرؼم من أن العصر التجاري كان هو العصر األول الذي شهد 

مٌبلد البورجوازٌة، إال أنه سرعان ما انتهى بقدوم الثورة الصناعٌة وتوسع 

اإلنتاج اآللً الكبٌر، فصارت القٌمة بذلك ُتخلق وُتنتج فً مجال العمل واإلنتاج 

بذ دالتجارٌة والنقدٌة وحدها، وعن المادي والسلعً الموسع ال فً المعامبلت

اختفت فلسفات الحدس وفلسفات الماهٌة لتفسح الطرٌق أمام العقبلنٌة 

والتجرٌبٌة. لكن مع انتهاء عصر الصناعة الكثٌفة والثقٌلة وظهور الرأسمالٌة 

المالٌة المشابهة للمركانتٌلٌة فً سٌطرة المعامبلت النقدٌة على االقتصاد كله، 

 لحدس والماهٌة مرة أخرى مع هوسرل وبرجسون. عادت فلسفات ا

 . المنطق الخالص واقتصاد التبادل: 3

قام أدورنو بتحلٌل نظرٌة هوسرل فً المنطق الخالص والتً وضعها فً     

مقدمة طوٌلة جدا  لكتابه "أبحاث منطقٌة". وعند تحلٌله لهذه النظرٌة ٌكشؾ 

أدورنو عن أنها تعبر عن اؼتراب الفكر وتشٌبه، وكذلك عن نمط اقتصاد 

 التبادل الذي ٌكمن فً تفاصٌل هذه النظرٌة. 

هدؾ هوسرل من إقامته لمنطق خالص أن ٌكون منطقا  للفكر معبرا  عن     

أكثر أشكاله عمومٌة وكلٌة وصورٌة. وهو ٌختلؾ عن المنطق الصوري فً أن 

ق لشكل الفكر، فً حٌن أن المنطق الخالص هو منطق األخٌر هو مجرد منط

. وٌحكم (8:8)للحقابق الماهوٌة الكلٌة التً ٌمكن للفكر أن ٌتوصل إلٌها قبلٌا  

أدورنو على هذا المنطق الخالص بؤنه منعزل ومنفصل عن كل محتوى عٌنً 

وفً الوقت نفسه ٌتماهى بإطبلق مع الفكر المجرد، بمعنى أن ما ٌمٌزه هو أنه 

فهو ٌعزل  فكر، أي للموضوعات التً ٌفكر بها.رد عن المحتوى العٌنً للٌتج

الموضوعات األنطولوجٌة جانبا ، وفً الوقت نفسه ال ٌجد له من موضوع ٌتعلق 
                                                           
137) Husserl, Logical Investigations, vol. I, pp. 144ff.  
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به بعد أن عزل المجال األنطولوجً إال مجال الفكر المجرد. فالمنطق الخالص 

لداخلٌة باعتباره عند هوسرل هو ذلك المنطق الذي ٌعبر عن قوانٌن الفكر ا

 مستقبل  عن أي واقع عٌنً، وباعتبار أن هذه القوانٌن قادرة على إنتاج الحقٌقة

الحقٌقة عند هوسرل هً من إنتاج الذات فً معزل عن تفاعلها مع الواقع. إذ أن 

العارفة، والمنطق الخالص وهو منطق اإلنتاج الذاتً للحقٌقة من داخل ذاتها، 

دة للكوجٌتو الدٌكارتً ولفلسفة األنا المطلق عند وهو بذلك ٌقدم صورة جدٌ

 فٌشتة. 

هذا اإلنتاج الذاتً للحقٌقة من داخل الذات العارفة وبمعزل عن أي تفاعل مع     

العالم الخارجً ٌناظر على المستوى االقتصادي عصر رأس المال المالً الذي 

دون الدخول فً  صار فٌه الربح ٌتحقق من خبلل عملٌات اإلدارة المالٌة للنقود

العملٌة اإلنتاجٌة الحقٌقٌة. فالمنطق الخالص هو منطق سوق األوراق المالٌة 

التً تحقق النمو االقتصادي والتنمٌة وتخلق الربح من العملٌات المنصبة على 

إدارة المال. المنطق الخالص هو منطق الرأسمالٌة المالٌة. وٌصؾ أدورنو هذا 

. وما ٌجعل هذا (8:7)تباره االؼتراب الذاتً للفكر"المنطق بؤنه "تشٌإ المنطق باع

الفكر مؽتربا  هو شكلٌته وصورٌته وانفصاله عن أي محتوى عٌنً. فمن طبٌعة 

المحتوى العٌنً لموضوعات الفكر أن ال تكون ثابتة أبدا  ومتؽٌرة دابما ، وفً 

 مقابل هذا التؽٌر الدابم ٌحاول هوسرل فرض الثبات الصوري على الفكر الذي

ٌنشؽل فً معرفة ماهٌات ثابتة. وهذا ما ٌجعل هوسرل ٌتصور أن موضوعات 

، وٌقٌم بٌنها وبٌن الفكر Unityالفكر واحدة وٌتصورها على أنها تشكل وحدة 

الذي ٌتؤملها عبلقة هوٌة تامة. لكن هذه الهوٌة زابفة ووهمٌة ألنها تعبر عن 

مجردة بٌن الفكر ومحتواه االؼتراب الذاتً للفكر. وٌصؾ أدورنو هذه الهوٌة ال

بؤنها مجرد تجرٌد  بٌن فعل التفكٌر وموضوع التفكٌر، الموضوعً، أي

Abstraction  أي تجرٌد الفكر من محتواه العٌنً المتؽٌر دابما  إلدراكه ثابتا ،

 ثبات الماهٌات التً ٌدركها. 

عات هذه الهوٌة الصورٌة وهذا التجرد من االختبلؾ والتؽٌر العٌنً لموضو    

الفكر ٌرجعه أدورنو إلى "الشكل السلعً الذي تتؤسس هوٌته فً تساوي القٌم 

. وٌقصد أدورنو equivalence of exchange values"(8:7)التبادلٌة 

                                                           
138) Adorno, Against Epistemology, P. 69.  
139) Ibid:P. 70.  
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بذلك أن األساس الحقٌقً، المادي والواقعً، للهوٌة التً ٌظهر بها شكل الفكر 

عان إلى عملٌة ومحتواه، وللطابع المجرد الذي ٌظهر به منطق الفكر، ٌرج

التبادل السلعً فً المجتمع الرأسمالً. تتؤسس هذه العملٌة فً معاملة كل السلع 

على أنها متساوٌة من جراء تعبٌرها عن قٌمة واحدة هً قٌمتها التبادلٌة، أي 

تلك القٌمة التً ٌتم على أساسها تبادل كل السلع مع بعضها البعض. هذه القٌمة 

االستعمالٌة ومن كٌفٌاتها العٌنٌة المتنوعة للوصول هً تجرٌد للسلع من قٌمها 

. هذا التجرٌد العٌنً، الواقعً والمادي هو أساس التجرٌد مجردة إلى قٌمة كمٌة

الذهنً. فقبل أن ٌقوم العقل البشري بتجرٌد ذهنً تصوري ٌكون اإلنسان نفسه 

قد مارس التجرٌد العٌنً المادي فً نشاطه االقتصادي. ومن الواضح أن 

الذي  (7;8)ألفرد زون رٌتلكذلك و ،أدورنو ٌعتمد فً هذه الفكرة على ماركس

كان على معرفة وثٌقة به وبفكره منذ وقت مبكر وقت كتابته لؤلصول األولى 

التً أخذ منها كتابه عن هوسرل. فالطابع المجرد الذي تظهر به قوانٌن الفكر 

ٌتؤسس على عملٌة واقعٌة قبل أن ٌتؤسس على عملٌة فكرٌة، وهً العملٌة 

عمالٌة للسلع إلقامة التساوي االقتصادٌة التً ٌتم فٌها التجرد من القٌم االست

هو قٌمتها التبادلٌة المشتركة بٌن  ،وإمكانٌة التبادل بٌنها على أساس كمً مجرد

 كل السلع والتً تجمعها معا . 

وعندما تتؤمل الذات العارفة فً مجال الفكر الخالص، تكون مشروطة بهذه     

دي لعبلقات التبادل فً العملٌة التبادلٌة لكن دون وعً منها، وٌتحول التشٌإ الما

السوق فً صورة القٌمة التبادلٌة إلى تشٌإ ذهنً فً صورة منطق شكلً 

خالص ومجرد. لكن الذات العارفة ال تدرك أن عملٌات التجرٌد تقوم بها الذوات 

ولذلك  لع، قبل أن تقوم هً بهذه العملٌة.الفاعلة التً تقوم بالتبادل الفعلً بٌن الس

رٌد تخصها هً وحدها وتعتقد أن التجرٌد ال ٌمكن أن ٌكون تعتقد أن عملٌة التج

إال ذهنٌا  وتصورٌا ، وبالتالً ٌظهر التجرٌد أمامها على أنه نشاطها هً، نشاط 

الذات العارفة وحدها، بل على أنه هو الذات العارفة نفسها لما تتصؾ به هذه 

هوٌة تامة مع  وبالتالً تظهر أمامها الذات على أنها فً ؛الذات من طابع مجرد

عملٌات التجرٌد بسبب أنها هً التً تقوم به. ومن هنا ٌنشؤ وهم هوسرل 

، وهو وهم noemaومضمون التفكٌر  noesisالذاهب إلى هوٌة فعل التفكٌر 

 ناتج عن عملٌة التبادل نفسها. 

                                                           
140) Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, pp. 17-22.  
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لكن الفرق كبٌر بٌن عملٌة التبادل السلعً الفعلٌة وعملٌة التجرٌد الذهنً.     

ون الداخلون فً عملٌة التبادل السلعً ٌصابون بالتشٌإ ألنهم ٌعتقدون أن فالفاعل

فً السلع قوة سحرٌة تجعلها قابلة للتبادل مع بعضها البعض، إذ ٌعتقدون أن 

القٌمة التبادلٌة داخلة فً صمٌم جوهر السلع وأن السلع تحمل قٌمها التبادلٌة 

معٌنا  من العمل هو الذي  كصفات أساسٌة، وهم بذلك ال ٌنتبهون إلى أن نوعا  

ٌجعل السلع متصفة بالقٌمة التبادلٌة وهو العمل االجتماعً المجرد. أما القابم 

بعملٌة التجرٌد الذهنً فهو مصاب بتشٌإ من نوع آخر، ال ٌعتمد على االعتقاد 

فً أن القٌم التبادلٌة داخلة فً صمٌم السلع وأن السلع ٌتم تبادلها مع بعضها 

لى قٌمها التبادلٌة النسبٌة بٌن بعضها البعض )فً حٌن أن العمل البعض بناء ع

المجرد هو الذي ٌجعل السلع قابلة للتبادل منذ البداٌة(، بل ٌعتمد على إقامة 

هوٌة تامة بٌن فعل التجرٌد والقابم بهذا الفعل وهو الذات العارفة المفكرة. وبذلك 

ٌد والقابم بهذا الفعل وتصنع ال تستطٌع الذات العارفة التمٌٌز بٌن فعل التجر

 هوٌة زابفة بٌنهما. 

وحقٌقة األمر أن المجتمع هو الذي ٌقوم بالتبادل ال الذوات الفردٌة، وبالتالً     

فإن الفكر الفلسفً ٌشٌا هذا المجتمع وٌختزله فً صورة الذات، وتصٌر تلك 

الجمعٌة،  الذات التً ٌقصدها الفكر الفلسفً لٌست هً الذات الفردٌة بل الذات

المجتمع كله منظورا  إلٌه على أنه ذات واحدة. وٌعتقد الفكر الفلسفً أنه بتصوره 

الجدٌد هذا عن الذات الجمعٌة، الذات الكلٌة الشاملة التً هً فوق الذوات 

، trans-individual subject/ trans-subjective subjectالفردٌة 

لضٌقة، لكنه لم ٌفعل شٌبا  سوى أنه قد تجاوز النزعة الفردٌة والنزعة الذاتٌة ا

قام بإلقاء ذاتٌته نفسها إلى المجتمع كله واختزله إلى مجرد ذات واحدة، تعبٌرا  

عن رؼبة البورجوازٌة فً إضفاء الوحدة التامة بٌن كل الطبقات المشكلة 

للمجتمع، وعن رؼبتها فً صنع مجتمع على صورتها الذاتٌة الفردٌة، وفً 

 ختبلؾ أو تنوع أو تناقض أو صراع فً هذا المجتمع.القضاء على أي ا

 . األسس االجتماعٌة واالقتصادٌة لمفهوم الحقٌقة: 4

عالج أدورنو المفهوم الفلسفً عن الحقٌقة فً أكثر من عمل، أهمهم     

محاضراته حول كتاب كانط "نقد العقل الخالص"، وكتابه عن هوسرل، وكتابه 

ا اآلن فً معرض تناول نقده لمفهوم الحقٌقة كما األخٌر "الجدل السلبً". وألنن
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ظهر فً فٌنومٌنولوجٌا هوسرل، فٌجب علٌنا البدء بتناول معالجاته لنفس هذا 

 المفهوم فً أعماله األخرى تمهٌدا  لتناول نقده فً فلسفة هوسرل. 

ٌذهب أدورنو إلى أن المعالجة الفلسفٌة للحقٌقة باعتبارها شٌبا  ٌدوم وٌستمر،     

ظهر عادة عندما تتطور المجتمعات وتظهر المدن وٌنشؤ االقتصاد التبادلً. فما ت

ٌنتج عن هذه التطورات االجتماعٌة واالقتصادٌة هو ظهور فكرة تقول إنه ال 

ٌجب أن ٌظهر شا جدٌد إلى الوجود، وأن الجدٌد مصدر لعدم األمان نظرا  ألن 

فً المدن ٌجعل اإلنسان  االستقرار المصاحب لنمو المجتمع واستقرار الناس

بكل ما هو ثابت وٌخشى كل ما هو متؽٌر. وفكرة الحقٌقة باعتبارها  ا  متمسك

تكمن فٌما هو ثابت وواحد تعبر عن الخوؾ من المختلؾ، ذلك الخوؾ المرتبط 

شر على بأٌضا  بتطور المجتمع نحو المزٌد من االستقرار؛ ألن اعتٌاد ال

هو مؤلوؾ وٌخشون كل ما هو مختلؾ.  االستقرار ٌجعلهم ٌعتادون كل ما

وبالتالً تصبح الحقٌقة كامنة فٌما هو واحد وثابت ودابم، وٌكون الخطؤ 

والبلحقٌقة من نصٌب كل ما هو متؽٌر ومتحول ومتحرك. وٌذهب أدورنو إلى 

أن نزوع البشر نحو األمان ٌجعلهم ٌنظرون إلى الملكٌة على أنها الضامن 

. لكن األشٌاء موضوع الملكٌة فً تؽٌر دابم (8;8)مالوحٌد ألمانهم واستقراره

لٌس للفرد تحكم مطلق فٌها، ولذلك تتحول الملكٌة باعتبارها مصدر األمان من 

ملكٌة أشٌاء مادٌة إلى ملكٌة المرء لذاته. فذات المرء هً الشا الوحٌد الذي ال 

ٌمكن أن ٌنفصل عنه أبدا . وبذلك تتحول الذات إلى المصدر واألساس النهابً 

للحقٌقة. وهنا ٌعبر أدورنو عن األساس االجتماعً المادي البلواعً للكوجٌتو 

ر تارٌخ الفلسفة الحدٌثة كله. الدٌكارتً ولمفهوم الذات والوعً الذاتً عب

وعبلوة على ذلك فإن فكرة الحقٌقة باعتبارها ملكٌة وباعتبارها ملكٌة للذات، أي 

ملكٌة خاصة بها، ٌعبر عن عقلٌة بورجوازٌة تماما  تربط بدون وعً بٌن 

 الحقٌقة والملكٌة الخاصة. 

ٌة خاصة لها كان هذا المفهوم عن الحقٌقة باعتبارها شٌبا  ٌخص الذات وملك    

هو الذي ٌكمن خلؾ فلسفة هوسرل. لكن الشا الجدٌد الذي قدمه هوسرل هو 

كٌفٌة حصول الذات على هذه الحقٌقة باعتبارها ملكٌة خاصة بها. وفً تفصٌله 

لكٌفٌة حصول الذات على الحقٌقة ٌكشؾ هوسرل أٌضا  عن العقلٌة 

ٌفٌة تحقٌق الربح فً البورجوازٌة. فكٌفٌة التحصل على الحقٌقة عنده توازي ك

                                                           
141) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 26.  
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عالم االقتصاد التبادلً الرأسمالً، أي الحقٌقة باعتبارها ذلك المتبقً بعد حذؾ 

، أي بعد حذؾ كل ما ال ٌنتمً إلى صمٌم الذات العارفة أو (9;8)تكالٌؾ اإلنتاج

باألحرى الذات المستثمرة. وٌتضح هذا التحلٌل عند تعرفنا على نقد أدورنو 

 قة.لمفهوم هوسرل عن الحقٌ

ٌذهب أدورنو إلى أن فٌنومٌنولوجٌا هوسرل وخاصة فً المقدمة الطوٌلة     

التً وضعها لكتابه "أبحاث منطقٌة" عن المنطق الخالص،  تكشؾ عن التصور 

الشا المتبقً بعد حذؾ كل ما هو متؽٌر ومتحول.  االتقلٌدي للحقٌقة باعتباره

ختزال والرد فهوسرل عن طرٌق منهجه فً الوضع بٌن األقواس واال

الفٌنومٌنولوجً للوصول إلى الحقٌقة المتبقٌة بعد كل هذه الحذوؾ والردود، إنما 

ٌكرر نفس التصور البورجوازي المادي، بل النقدي، عن الحقٌقة باعتبارها 

الربح المتبقً بعد حذؾ التكالٌؾ. بمعنى أن هذا التصور عن الحقٌقة باعتبارها 

عملٌة المادٌة االقتصادٌة التً تتوصل إلى هً المتبقً، هو انعكاس فكري لل

الربح الصافً بعد استبعاد تكالٌؾ اإلنتاج وأجور العمال. فالحقٌقة تظهر للفكر 

البورجوازي على أنها هً الربح الصافً. ومن الواضح هنا تؤثٌر ماركس 

بصورة ؼٌر مباشرة وبؤلفرٌد زون رٌتل أٌضا . لكن المبلحظ هنا أن أدورنو ال 

جرد رد للمقوالت الفلسفٌة إلى أساسها المادي، بل ٌرد مقوالت فلسفٌة ٌمارس م

خاصة بالفكر البورجوازي إلى أساس مادي خاص ومتعٌن وهو نمط اإلنتاج 

البورجوازي. وهذا هو ما قصدناه من البداٌة من أن تفسٌر أدورنو للفلسفة ٌنتمً 

 للمادٌة السوسٌولوجٌة، ال المادٌة بوجه عام. 

كان هناك ارتباط أصلً بٌن الحقٌقة والذات العارفة فً كل الفلسفات ولما     

الحدٌثة، فإن نفس التحلٌل الذي قدمه أدورنو لمفهوم الحقٌقة ٌقدمه بالمثل لمفهوم 

الذات. فالحقٌقة فً العقلٌة البورجوازٌة هً حقٌقة الذات والتً تضفٌها على 

ة كانط الشهٌرة أن العالم هو العالم، سواء فً الكوجٌتو الدٌكارتً أو فً مقول

الذي ٌدور حول الذات ال العكس )وهذا هو معنى ثورته الكوبرنٌقٌة(، أو تصور 

األنا المطلق عند فٌشته، أو الروح المطلق عند هٌجل، أو حقٌقة العالم باعتبارها 

                                                           
142 ) Husserl, Ideas. General Introduction to Pure Phenomenology 

(London: George Allen and Unwin, 1967), pp.373ff; Husserl,  Logical 

Investigations, 2 Volumes, Translated by J. N. Findlay (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1970), Vol. II, P. 775 - 776. 
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إرادة الذات وتمثلها عند شوبنهاور، أو الحقٌقة باعتبارها هذ الذات 

و الذات الخالصة عند هوسرل، أو الحقٌقة باعتبارها الوجود الترانسندنتالٌة أ

الحقٌقً للدازاٌن عند هاٌدجر. فطرٌقة توصل الفكر البورجوازي إلى مفهوم 

الحقٌقة وطبٌعة هذا المفهوم هً نفسها الطرٌقة التً ٌتوصل بها إلى كل المفاهٌم 

روح المطلق، الدازاٌن. الذاتٌة: الكوجٌتو، الذات الترانسندنتالٌة، األنا الخالص، ال

فمنهج الوصول إلى مفهوم الحقٌقة هو نفسه منهج الوصول إلى المفاهٌم الذاتٌة 

السابقة وهو المنهج الردي االختزالً. وهو نفس منهج حساب التكالٌؾ 

ل إلى صافً الربح، الذي هو الحقٌقة وهو وواألرباح فً االقتصاد النقدي للوص

 الذات الحقٌقٌة.

ذا المنهج فً إقصاء كل ما ٌعد هامشٌا  وعارضا  وزابفا ، بحٌث إن وٌتمثل ه    

ما ٌتبقى بعد هذا اإلقصاء هو البلزم والضروري واآلمن، "شا ٌمكن أن أحمله 

. هذا الشا هو الحقٌقة وهو الذات وهو الربح الصافً (:;8)فً ٌدي بصفة دابمة"

المنهجً الذي  وهو الملكٌة الخاصة. وٌظهر هذا المنهج لدى دٌكارت فً شكه

ٌقوم على استبعاد كل ما لٌس فكرٌا  خالصا  وال ٌنتمً إلى األنا أفكر، أي ال 

ٌنتمً إلى نشاط الذات الفكرة أو باألحرى المتاجرة المستثمرة )والمبلحظ أن 

دٌكارت كان ٌكتب تؤمبلته الفلسفٌة فً هولندا التً كانت تشهد قمة التطور 

ادا  تجارٌا  نقدٌا  متطورا  للؽاٌة عن بقٌة الرأسمالً فً عصره، وتشهد اقتص

والشك أن المحٌط االجتماعً الذي كان ٌعٌش فٌه دٌكارت قد  وبٌة.القارة األور

، وفٌشته فً تؤسٌسه لمذهبه فً األنا المطلق الذي ’(المٌتافٌزٌقٌة‘أثر فً تؤمبلته 

فً  ٌتوصل إلٌه عن طرٌق استبعاد كل ما هو خارج هذه األنا، وهوسرل خاصة

الخطوة األولى من منهجه الفٌنومٌنولوجً وهً اإلبوخٌه، وكذلك فً خطوة 

الرد الترانسندنتالً الذي ٌهدؾ إقصاء الوعً التجرٌبً والوصول إلى الوعً 

 الخالص. 

وٌكشؾ أدورنو عن الجانب االقتصادي المتخفً فً هذه الطرٌقة فً التفكٌر     

دنتالٌة أو األنا المطلق أو الوعً الخالص بقوله إن األنا أفكر أو الذات الترانسن

)وكلها بمعنى واحد( هو الربح الذي ٌتبقى بعد طرح تكالٌؾ اإلنتاج، تلك 

التكالٌؾ التً ال تزال تقع فً مجال الخبرة التجرٌبٌة والوعً التجرٌبً )كانط( 

أو الوعً الطبٌعً )هوسرل( أو وعً الحٌاة الٌومٌة )هاٌدجر(. فالخالص 

                                                           
143) Adorno, Kant’s Critique of Pure Reason, P. 25.  
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فً حقٌقته الربح الخالص. صحٌح أن كل هذه المذاهب الفلسفٌة  الحقٌقً هو

تعترؾ بارتباط المعرفة بالخبرة التجرٌبٌة، إال أنها تذهب إلى أن المعرفة ال 

تنشؤ كلها عن الخبرة التجرٌبٌة كما ذهب كانط، إذ أن لها أصبل  آخر قبلٌا . وإذا 

الرؼم من أن اإلنتاج ٌبدأ ترجمنا هذه الفكرة إلى لؽة االقتصاد، قلنا إنه على 

بالعمل والمواد الخام )خبرة تجرٌبٌة وعالم تجرٌبً(، إال أن هذه لٌست كل 

إذ أن الحافز  المصادر النهابٌة الكاملة للربح. مقومات اإلنتاج ولٌست هً

األساسً الذي تنتظم وفقه العملٌة اإلنتاجٌة كلها هو القبلً الخالص ال التجرٌبً، 

تبدأ عنده ومنه كل العملٌة اإلنتاجٌة أو العملٌة المعرفٌة. هذا  أي ذلك الشا الذي

القبلً الخالص هو رأس المال الذي ٌشتري قوة العمل وأدوات اإلنتاج والمواد 

الخام. فً العقلٌة البورجوازٌة ٌجب أن تبدأ المعرفة بشا خالص وقبلً تماما  

بلً الخالص الفعلً. وأدورنو مثلما تبدأ العملٌة اإلنتاجٌة برأس المال الذي هو الق

بذلك ٌقوم بالمماثلة بٌن عملٌة اإلنتاج الرأسمالٌة وعملٌة المعرفة كما تدركها 

العقلٌة البورجوازٌة. وبالتالً تكون نظرٌات المعرفة البورجوازٌة انعكاسات 

 ذهنٌة لعملٌة العمل البورجوازٌة.  

فات البورجوازٌة طوال كان هذا عن وضع مفاهٌم الحقٌقة والذات فً الفلس    

جرٌبٌة ما هو تجرٌبً ولعالم الخبرة التتارٌخها. لكن ٌكتسب عداء هوسرل لكل 

والوقابع وللموقؾ الطبٌعً للوعً معنى خاصا  جدا  معبرا  عن البورجوازٌة فً 

مرحلتها المتؤخرة بعد أن صارت منشؽلة بالمعامبلت المالٌة وبخلق المال من 

ملٌة إنتاج حقٌقٌة. فً هذه المرحلة، ٌنعكس نشاط المال دون المرور بؤي ع

د االبورجوازٌة التً كفت عن أن تكون الطبقة الصناعٌة المنتجة وطبقة رو

على  أقول ٌنعكس الصناعة، وصارت طبقة مالٌة مستثمرة بالنقد وفً النقد،

ا له عبلقة بعالم الواقع ها الفلسفً وٌصٌر استبعادا  لكل مفكرها الفلسفً ووعٌ

لطبٌعة والخبرة التجرٌبٌة. فلما كانت البورجوازٌة قد تحصلت على رأس مال وا

مالً تستطٌع أن تنظر إلٌه على أنه حقٌقتها وأمانها ووسٌلة تحقٌق أرباحها دون 

الدخول فً العملٌة اإلنتاجٌة، صار فكرها الفلسفً مستؽنٌا  عن كل ما له عبلقة 

هو خالص ومجرد وقبلً. والخالص بعالم الخبرة التجرٌبٌة ومتمسكا  بكل ما 

والمجرد والقبلً هً صفات ألسس المعرفة كما تفهمها البورجوازٌة ولرأس 

المال المالً فً الوقت نفسه. لقد كفت البورجوازٌة فً مرحلتها المالٌة الخالصة 

والمجردة عن االنشؽال بالعملٌة اإلنتاجٌة التجرٌبٌة، وصارت منشؽلة بالعملٌة 

، التً ٌكون فٌها الفكر الخالص المجرد تعبٌرا  عن ذلك العنصر المالٌة وحدها
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الخالص المجرد الذي تتعامل به البورجوازٌة: رأس المال باعتباره نقدا . ٌقول 

أدورنو: "لٌس هذا مختلفا  عن الطرٌقة التً تنزع إلٌها دٌنامٌات المجتمع 

تجرٌبٌة[ وتسعى البورجوازي المتؤخر، ذلك ألنها ]الطرٌقة[ تمحو الخبرة ]ال

. هذا المحو للخبرة (;;8)نحو نسق من التصورات الخالصة، نسق من اإلدارة"

والنزوع نحو نسق من التصورات الخالصة هو المعادل الفلسفً النعزال 

البورجوازٌة عن عملٌة اإلنتاج المباشرة، وتكوٌنها لعالم، أي لنسق مؽلق 

مات القٌمة التً هً ومكتؾ بذاته، من "التصورات" الخالصة، أي من عبل

النقود. وهنا ٌستقل الدال عن المدلول وٌصٌر مولدا  لداالت أخرى بمعزل عن 

أي مدلول، وتصٌر التصورات مستقلة بذاتها ومنتجة لتصورات أخرى، تماما  

 مثلما ٌولد المال المزٌد من المال فً عالم رأس المال المالً. 

 األلمانٌة بٌن االؼتراب والهٌمنة:فلسفة هاٌدجر والوجودٌة  –رابعا  

 . فلسفة هاٌدجر باعتبارها إحٌاء للمٌتافٌزٌقا:  1

نظر أدورنو إلى فلسفة هاٌدجر على أنها شكل من أشكال المٌتافٌزٌقا     

الحدٌثة. صحٌح أن هاٌدجر قد اشتهر بؤنه الناقد األهم للمٌتافٌزٌقا الؽربٌة، تحت 

عن مشروع المٌتافٌزٌقا كله، ونقد نوعا   لم ٌتخل م المٌتافٌزٌقا، إال أنهاسم تحطٌ

واحدا  فقط منها وهو مٌتافٌزٌقا الموجودات، وحول السإال المٌتافٌزٌقً إلى 

الوجود اإلنسانً بحٌث إن مبحث المٌتافٌزٌقا عنده تحول بالكامل إلى مٌتافٌزٌقا 

انً فً ، أي مٌتافٌزٌقا األنماط األنطولوجٌة للوجود اإلنسDasein الدازاٌن

عالم التناهً. ومن هنا نقد أدورنو فلسفة هاٌدجر باعتبارها مٌتافٌزٌقا. لكن قبل 

أن ندخل فً تفاصٌل هذا النقد للكشؾ عن متضمناته السوسٌومادٌة، ٌجب أن 

 نلقً نظرة سرٌعة على موقؾ أدورنو العام من المٌتافٌزٌقا. 

فكٌر ٌنتمً أساسا  إلى نظر أدورنو إلى المٌتافٌزٌقا على أنها شكل فً الت   

الطبقات الحضرٌة، سواء كانت سابقة على الحداثة أو تالٌة لها. فالمٌتافٌزٌقا 

بعقبلنٌتها الكلٌة ونزعتها التصورٌة وتوجهاتها األٌدٌولوجٌة تعبر عن العقلٌة 

الحضرٌة وعن مستوى متطور من االقتصاد النقدي. ولهذا السبب كانت بداٌة 

ببلد الٌونان التً شهدت منذ بداٌة األلفٌة األولى قبل  ظهور المٌتافٌزٌقا فً

المٌبلد حركة تجارة واسعة، وفً القرون القلٌلة السابقة على ظهور الفلسفة 

                                                           
144) Adorno, Against Epistemology, P.118.  
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. وذهب أدورنو إلى أن المٌتافٌزٌقا كانت (>;8)شهدت اقتصادا  نقدٌا  متطورا  

تفكٌر مضطرة طوال تارٌخها التالً ألن تقٌم تحالفا  مع البلهوت، أي مع ال

العقابدي الدٌنً. وكان هذا التحالؾ انعكاسا  لظهور اإلقطاع الذي كان الدٌن 

ٌعبر عنه وكانت الكنٌسة والفرق الدٌنٌة انعكاسا  أٌدٌولوجٌا  له. ولذلك فإن 

الفترات التً شهدت ظهورا  قوٌا  لئلقطاع هً نفسها التً شهدت تحالفا  بٌن 

فترات فً العصور الوسطى المتؤخرة، حٌث المٌتافٌزٌقا والبلهوت. تمثلت هذه ال

شهدت نموا  ملحوظا  للمدن التجارٌة فً نفس وقت سٌطرة اإلقطاع السٌاسٌة 

واالقتصادٌة، فكان البد من أن تهادن البورجوازٌات الناشبة الطبقة الؽالبة فً 

، وانعكست هذه المهادنة على المستوى (=;8)عصرها وهً الطبقة اإلقطاعٌة

ة التوفٌق الشهٌر بٌن العقل والدٌن أو الفلسفة والبلهوت على الفكري فً صور

ٌد توماس األكوٌنً ودنس سكوت وؼٌرهما من فبلسفة العصور الوسطى الذٌن 

 استفادوا من الصٌؽة الرشدٌة فً الجمع والتوفٌق بٌن الحكمة والشرٌعة. 
                                                           

( من أهم وأشهر المعالجات السوسٌومادٌة للفكر الٌونانً باعتباره كان مشروطا  بتطور االقتصاد  >;8
النقدي، دراسات جورج تومسون وألفرد زون رٌتل، وأخٌرا  محاضرات مٌشٌل فوكو فً الكولٌج دو 

 : 8788-8787فرانس بعنوان "إرادة المعرفة" لسنة 
Foucault, Michel, Lectures on the Will to Know. Edited by Daniel 
Defert, translated by Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 
2013), pp. 133-155 passim; Seaford, Richard, Money and the Early 
Greek Mind: Homer, Tragedy and Philosophy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004), pp. 175ff.  

( ٌذهب أدورنو إلى أن االتفاق الذي حدث بٌن المٌتافٌزٌقا والبلهوت ٌمكن أن نبحث له عن نظٌر =;8
على المستوى االجتماعً، وهو التحالؾ بٌن البورجوازٌة واإلقطاع فً العصور الوسطى المتؤخرة. 

عد أن كان الصراع بٌنهما ٌقول أدورنو: "إذا كانت المٌتافٌزٌقا والبلهوت قد وصبل أخٌرا  إلى اتفاق" ب
إذا سمحتم  –على أشده منذ العصرٌن الٌونانً والهلٌنستً، "فقد كان ذلك تحالفا  ٌمكن مقارنته بحذر 

مع ذلك التحالؾ بٌن البورجوازٌة والقوى اإلقطاعٌة، والذي  –لً باستخدام اللؽة السوسٌولوجٌة 
وجد اإلثنان نفسٌهما مواجهان بعدو مشترك، ٌمكن مبلحظته فً أوقات معٌنة فً التارٌخ الحدٌث. فقد 

سواء كان التفكٌر التنوٌري الرادٌكالً للوضعٌة، أو المادٌة بصورة مإقتة، المتضمنة بدرجة أو 
بؤخرى فً النظرٌات الماركسٌة، سواء فهمت هذه النظرٌات على نحو صحٌح أو خاطا. وربما كانت 

ها عن مواجهتها للبلهوت، فً الوقت الذي شعر فٌه المٌتافٌزٌقا الحالٌة هً وحدها المتصفة بتخلٌ
البلهوت بؤنه ملزم باستٌعاب المٌتافٌزٌقا فً مرحلة كانت فٌها البورجوازٌة متقدمة نسبٌا ، عند النقطة 
العلٌا للثقافة الحضرٌة للعصور الوسطى. وقد فعل البلهوت ذلك كً ٌبرر نفسه اعتذارٌا  أمام الوعً 

حضرٌة، التً أرادت أن تعرؾ كٌؾ تقؾ الحكمة الموحاة بالنسبة لعقلها الناضج للبورجوازٌة ال
المتطور والمحرر. وكان النسق التوماوي محاولة عظمى الستقاء هذا النوع من تبرٌر الوحً من 

. لم ٌنتبه أدورنو إلى أن محاولة األكوٌنً قد  .Adorno, Metaphysics, P.8المٌتافٌزٌقا...". 
فة اإلسبلم العظام فً تبرٌر الوحً بالعقل وإضفاء شا من العقبلنٌة علٌه. لقد سبقتها محاوالت فبلس

كان فبلسفة اإلسبلم هم أصحاب هذا المشروع أصبل ، ولهذا السبب كان فبلسفة العصور الوسطى 
  األوروبٌون كلهم تبلمٌذ لفبلسفة اإلسبلم. 
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حتى عصر وظل التحالؾ بٌن المٌتافٌزٌقا والبلهوت قابما  طوال هذه الفترة     

الحداثة األوروبٌة. فً هذا العصر تنوعت درجات تطور البلدان األوروبٌة 

واختلفت أوضاع البورجوازٌة فٌها. فالبلدان التً شهدت انتصارا  مبكرا  

للبورجوازٌة هً التً شهدت تنحٌة تامة لبلهوت وتسٌدا  للفلسفة فً أقصى 

بٌن الفلسفة والدٌن، أي  صورها المناهضة لبلهوت وللصٌػ القدٌمة فً التحالؾ

التجرٌبٌة اإلنجلٌزٌة وعقبلنٌة سبٌنوزا. أما البلدان التً كانت ال تزال تشهد 

نزاعا  وتنافسا  بٌن البورجوازٌة واإلقطاع فقد كانت فً حاجة إلى فلسفة مهادنة، 

تسمح بمساحة أكبر من العقبلنٌة، لكن فً الوقت نفسه ال تقترب من المساحة 

فلسفة كانط التً كانت تعبٌرا  عن عدم  هوت، وكان هذا هو وضعلتقلٌدٌة لبلا

تمكن البورجوازٌة األلمانٌة من التحرر السٌاسً الكامل واضطرارها إلى 

 مهادنة القوى اإلقطاعٌة القدٌمة. 

أما عودة االهتمام بالمٌتافٌزٌقا والذي ٌظهر فً فلسفة هاٌدجر فهو بالنسبة     

ألدورنو تعبٌر عن محاولة هاٌدجر إحٌاء بعض األفكار الرجعٌة لتناسب العصر 

الرأسمالً المتؤخر والذي ٌمثل إفبلسا  تاما  للبورجوازٌة. إذ تمثل مٌتافٌزٌقا 

وصول إلى إٌمان علمانً جدٌد، أي هاٌدجر الفكر البورجوازي وهو ٌحاول ال

صٌؽة جدٌدة تمثل خلٌطا  من الفكر المٌتافٌزٌقً والفكر البلهوتً )لكن دون 

األفكار الدٌنٌة التقلٌدٌة عن المسٌح والخبلص(، إلنقاذ اإلنسان البورجوازي من 

أزمته الحالٌة. فعلى الرؼم من أن الخبرات وشروط الحٌاة المعاصرة لم تعد 

ار المٌتافٌزٌقٌة التقلٌدٌة القدٌمة، تلك األفكار التً نشؤت فً ظل داعمة لؤلفك

ظروؾ خاصة وكانت تعبٌرا  عن خبرات تارٌخٌة لم تعد موجودة اآلن، إال أننا 

نجد إحٌاء  للمٌتافٌزٌقا فً فلسفة هاٌدجر، لكن فً صورة جدٌدة وباستخدام 

ٌمة. ففً مكان مقوالت جدٌدة أراد لها هاٌدجر أن تحل محل المقوالت القد

، وفً مقابل (8;8)البلمتناهً ٌضع هاٌدجر مقوالت التناهً وعلى رأسها الموت

قدم العالم ولوازمه من مقوالت فرعٌة مثل الثبات والبلتؽٌر والتً تعنً كلها 

البلزمانٌة، ٌضع هاٌدجر فً المقابل مقولة الزمانٌة وٌفرع منها مقوالت فرعٌة 

 مثل التارٌخٌة. 

                                                           
147) Heidegger, Martin, Being and Time. Translated by john macquarrie 
and Edward Robinson (Southampton: Busil Blackwel, 1983), pp. 279ff.  
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نو: "لٌس هناك شك فً أن وعً الكابنات البشرٌة بالزمان، ٌقول أدور    

ومجرد إمكانٌة وجود خبرة متصلة بالزمان، قد حدث لهما اضطراب عمٌق. 

وٌبدو لً أن االستجابة الدقٌقة لهذا الوضع، على الرؼم من كونها مجرد 

 انعكاس له، تتمثل فً محاولة األنساق المٌتافٌزٌقٌة الحالٌة إنقاذ هذا التصور

سة للوجود للزمان، والذي لم ٌعد متاحا  للخبرة، وتقدٌم الزمانٌة باعتبارها مإسِّ 

ذاته. ولذلك فإن لهذه األنساق نزعة لدمج ما لم ٌكن خاضعا  للخبرة. وهذا هو 

والذي ٌمتد إلى أعمق من مجرد تفسٌر سوسٌولوجً عرضً  –السبب الحقٌقً 

بهذه الطرٌقة البلفتة لبلنتباه مع  لتعاطؾ المفكرٌن المٌتافٌزٌقٌٌن الحالٌٌن –

شروط قدٌمة لم تعد مهمة للمجتمع، أي مع شروط حٌاة رٌفٌة، أو مع اقتصاد 

ٌُقدم فً  مقاٌضة بسٌط للمدن الصؽٌرة. إن ما ٌسمى بالموت الملحمً،والذي 

، والذي ’كلٌة الوجود‘مذهب هاٌدجر فً الموت باعتباره لحظة ضرورٌة فً 

ر كل مٌتافٌزٌقا الموت هذه، لم ٌعد ممكنا ، ألن كلٌة الحٌاة ٌقع فً الحقٌقة فً جذ

ٌُرجع أدورنو مٌتافٌزٌقا (7;8)هذه لم تعد موجودة" . نبلحظ فً هذا النص كٌؾ 

الموت عند هاٌدجر إلى شرط تارٌخً اجتماعً خاص وهو الحٌاة الرٌفٌة 

فة واقتصاد المقاٌضة البسٌطة فً المدن الصؽٌرة، ذلك الشرط الذي تكشؾ فلس

هاٌدجر عن حنٌن زابؾ إلٌه، تعبٌرا  عن نكوص الفكر البورجوازي إلى فترات 

ذلك الشرط الذي ٌإدي إلى  مة فات أوانها بعد فشله فً حاضره؛زمنٌة قدٌ

ظهور خبرة خاصة وهً التً ٌسمٌها "كلٌة الوجود أو الحٌاة"، وذلك فً مقابل 

س، وضٌاع الفرد فً تشذر وتفتت الحٌاة المعاصرة، البورجوازٌة فً األسا

المدٌنة الكبٌرة وفً اقتصاد السوق البلشخصً وقوانٌنه الصورٌة الحتمٌة، وفً 

عصر التكنولوجٌا حٌث األعمال المتشابهة بل المتطابقة والحلول المستمر لآللة 

محل اإلنسان. فٌتم الشعور بؤن شروط الحٌاة السابقة على الرأسمالٌة وعلى 

توفر أمانا  وحمٌمٌة أكثر لئلنسان وارتباطا  أقوى عصر التكنولوجٌا هً التً 

 . (7;8)بالوجود والحٌاة

                                                           
148) Adorno, Metaphysics, P. 133.  

لنقد فلسفة  The Jargon of Authenticity( خصص أدورنو كتابه "رطانة األصالة"  7;8
نتشر فً كل أعماله هاٌدجر والوجودٌة األلمانٌة بوجه عام. فعلى الرؼم من أن نقده لهاٌدجر م

وخاصة "الجدل السلبً"، إال أنه ركز على هاٌدجر فً "رطانة األصالة". والعنوان الفرعً لهذا 
الكتاب، والذي ال ٌظهر فً الترجمة اإلنجلٌزٌة بل موجود فً األصل األلمانً فقط، هو: "فً 

ماركس وإنجلز ، وهو نفس عنوان كتاب Zur Deutschen Ideologieاألٌدٌولوجٌا األلمانٌة" 
الشهٌر. واختٌار أدورنو لهذا العنوان الفرعً ٌدل على أن تعامله مع الوجودٌة األلمانٌة وخاصة مع 
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التارٌخٌة  –نستطٌع بناء  على تحلٌل أدورنو هذا، القول إن الشروط المادٌة     

للحٌاة المعاصرة، تإدي إلى الحنٌن إلى شروط  –واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

هاٌدجر وخاصة فً مقوالته عن أخرى مخالفة لها، وهذا ما ٌظهر فً مٌتافٌزٌقا 

. ومعنى هذا أن المٌتافٌزٌقا، 7>8الوجود الحقٌقً باعتباره الوجود الزمانً الذاتً

وخاصة مٌتافٌزٌقا هاٌدجر، لٌست مجرد تعبٌر مباشر عن الشروط المادٌة 

لعصرها، بل هً ٌمكن أن تكون تعبٌرا  عكسٌا  عن رؼبة المفكر فً الخبلص 

له وعودته إلى شرط مادي تارٌخً سابق، وتعبٌرا   من هذه الشروط المعاصرة

عن اؼترابه عن عصره الذي ٌعتقد أن أشكاال  سابقة من الحٌاة هً األقدر على 

 تخلٌصه من اؼترابه عن عصره.

وٌكشؾ أدورنو عن ملمح آخر هام فً إحٌاء هاٌدجر للمٌتافٌزٌقا وهو     

المتمثل فً بنابه لها فً مجال التناهً واستبعادها عن مجال البلمتناهً. فقد 

كانت المٌتافٌزٌقات القدٌمة كلها هً محاوالت لتنظٌر مجال البلمتناهً، والذي 

كذلك مجال الحقابق األزلٌة ٌضم األلوهٌة وخلود النفس وطبٌعة العالم، وٌضم 

الثابتة. وتكشؾ مٌتافٌزٌقا هاٌدجر عن الوعً البورجوازي الحدٌث بؤن أي 

تفكٌر مٌتافٌزٌقً فً البلمتناهً صار ؼٌر ممكن، وبالتالً فإن المٌتافٌزٌقا 

                                                                                                                                           
هاٌدجر وٌاسبرز هو استمرار لنفس التعامل المادي التارٌخً والسوسٌولوجً مع ما أسماه ماركس 

الٌسار والٌمٌن الهٌجلً فً وإنجلز أٌضا  "األٌدٌولوجٌا األلمانٌة"، قاصدٌن بها فلسفة فوٌرباخ و
النصؾ األول من القرن التاسع عشر. وعبلوة على ذلك فإن كلمة "األٌدٌولوجٌا" فً العنوان الفرعً 
لكتاب أدورنو مقصود منها نفس المعنى الذي ألحقه بها ماركس وإنجلز، ومن بعدهما لوكاتش، وهً 

ه وتقضً على التناقضات الواقعٌة بتجاوزها المذاهب المثالٌة التً تحاول تجاوز الواقع فً الفكر وحد
فكرٌا  ومثالٌا . فقد عالج هذا التراث الفكري الممتد من ماركس وعبر لوكاتش إلى أدورنو وجولدمان، 

، مع كل ما ٌحمله االشتراك االشتقاقً لبلسمٌن Ideologyعلى أنها أٌدٌولوجٌا  Idealismالمثالٌة 
لكلمة "أٌدٌولوجٌا" والذي ٌربطها بالمذاهب المثالٌة األلمانٌة  من معنى. هذا االستعمال الخاص جدا  

الماركسً الذي ٌعد أدورنو أهم ممثلٌه. هذا  –تحدٌدا  ال نجده إال فً هذا التراث الفكري، الهٌجلً 
باإلضافة إلى أن معنى العنوان الفرعً، أن أدورنو سوؾ ٌستمر فً معالجة الفلسفات األلمانٌة 

طرٌقة معالجة ماركس وإنجلز للفلسفات األلمانٌة المعاصرة لهما، أي على أنها  المعاصرة له بنفس
مشروطة بالوضع التارٌخً والطبقً والسٌاسً للبورجوازٌة األلمانٌة، باعتبارها طبقة مؤزومة منذ 
مولدها، ناقصة النمو وناقصة التحرر وؼٌر مكتملة من ثم فكرٌا  وأٌدٌولوجٌا  ومشوهة فلسفٌا . ولذلك 
ٌصؾ ترنت شروٌر مترجم كتاب أدورنو إلى اإلنجلٌزٌة فً تصدٌره ما ٌقوم به أدورنو على أنه "نقد 

ماركسً على رفض الوجودٌة األلمانٌة للعقل النقدي"  –ألٌدٌولوجٌا الوجودٌة األلمانٌة" و"رد هٌجلً 
(P.viii.ًبالمعنى الماركسً بالطبع ال بالمعنى الكانط ) 

150) Heidegger, Martin, Being and Time, pp. 67ff; Heidegger, History of 
the Concept of Time, (Prolegomena), Translated by Theodore Kisiel 
(Indiana University Press: Bloomington 1985), pp. 143ff.  
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. ٌقول أدورنو: "إن المٌتافٌزٌقا )8>8(الوحٌدة الممكنة اآلن هً مٌتافٌزٌقا التناهً

تصورها عن البلمتناهً عبر خطوط المجال الزمانً، أي عبر ]الحدٌثة[ تبنً 

عبلقات الملكٌة التً صنعها الناس والتً عند اؼترابها عنهم تسٌطر 

. ٌقصد أدورنو بذلك، أنه فً حٌن أن المٌتافٌزٌقا القدٌمة كانت تنظر (9>8)علٌهم"

ن، إلى البلمتناهً على أنه خارج الزمان وخارج كل األشٌاء التً تمر بالزما

وعلى أنه ٌنتمً إلى مجال األشٌاء الثابتة األزلٌة فقط مثل المثل األفبلطونٌة، 

فإن المٌتافٌزٌقا الحدٌثة التً هً مٌتافٌزٌقا البورجوازٌة، أصرت على أن ٌكون 

البلتناهً داخل الزمان وعلى طابعه الزمانً كما ٌظهر فً فلسفة هاٌدجر، ومن 

 قبله برجسون. 

أدورنو تعبٌرا  عن رؼبة البورجوازٌة فً تؤبٌد مجتمعها  وكان هذا فً نظر    

والنظر إلٌه على أنه المتناه. وعند النظر إلى البلتناهً على أنه ٌنتمً إلى 

الزمانً أو مجال األشٌاء الزمانٌة، ال نحصل أبدا  على البلمتناهً الحقٌقً الذي 

تؤسس فً االستمرار ٌستبعد الزمانٌة بإطبلق، بل على البلمتناهً الزابؾ الذي ٌ

البلمتعٌن فً زمان خطً مستقٌم. هذا التصور البورجوازي للزمان قابم على 

فً  تناهًمبللاأساس التراكم الرأسمالً البلمحدود والبلمتعٌن إلى ما النهاٌة. إن 

البورجوازٌة هو القابلٌة البلمحدودة والبلمتعٌنة لزٌادة األرباح  نظر العقلٌة

وإعادة استثمار القٌمة الزابدة والمراكمة الرأسمالٌة التً ال تتوقؾ أبدا  وال 

تعرؾ حدودا  نهابٌة ألنها صارت هدفا  فً ذاته، وذلك فً مقابل البلتناهً 

داخله المتناهً وال ٌكون  الحقٌقً المتمثل فً االكتفاء الذاتً الذي ٌستوعب فً

اهٌة لؤلرباح واإلمكانٌة البلمتعٌنة نالمتناهً خارجه أبدا . إن الزٌادة البلمت

للتراكم الرأسمالً إلى ما ال نهاٌة هو األساس المادي الذي ٌكمن وراء إصرار 

الفلسفات البورجوازٌة على ضرورة تحقق البلمتناهً فً المجال الزمانً، ألن 

مانً هو مجال التحقق الرأسمالً للقٌمة الزابدة وهو أٌضا  مجال هذا المجال الز

 دورة رأس المال. 

 . المنشأ السوسٌومادي لمقولة األصالة:     2

                                                           
"، حٌث ( وقد أكد مٌشٌل فوكو على هذا الملمح لمٌتافٌزٌقا هاٌدجر فً كتابه "الكلمات واألشٌاء 8>8

نظر إلى فلسفة هاٌدجر كلها من منطلق أنها تحلٌل لتناهً الوجود البشري وفق شروط الحٌاة واللؽة 
واالقتصاد، وأطلق علٌها "تحلٌلٌة التناهً". فوكو: الكلمات واألشٌاء. ترجمة مطاع صفدي وآخرٌن. 

 وما بعدها.  7=9. ص 8777مركز اإلنماء القومً، بٌروت 
152) Adorno, The Jargon of Authenticity, P. 17.  
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ٌنظر أدورنو إلى الوجودٌة األلمانٌة فً فترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن وما     

الجدٌد بعد الحرب العالمٌة الثانٌة على أنها مشروطة بالوضع التارٌخً 

للرأسمالٌة وللحضارة الؽربٌة عامة. تمثل هذا الوضع فً زٌادة اؼتراب اإلنسان 

من جراء تعمٌق االنفصال بٌن الفرد واآللٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً 

تهٌمن علٌه وتتحكم فٌه، بحٌث ٌإدي هذا االنفصال إلى زٌادة تفتٌت المجتمع  

طوعً الصلة بؤي كلٍّ اجتماعً ذي وتشظٌه إلى مجرد مجموع من األفراد مق

معنى ٌجدون فٌه أنفسهم وٌحققون به وفٌه كٌانهم، وزٌادة إلحاق األفراد قهرا  

بالبناءات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة التً خلقتها الرأسمالٌة. أدورنو إذن 

ٌصؾ الوضع االجتماعً واالقتصادي الجدٌد على أنه مزٌد من التشظً للفرد، 

من التشمٌل للمجتمع كله وإلحاقه بالكامل داخل منطق رأس المال ومزٌد 

 وملحقاته السٌاسٌة واالجتماعٌة. 

ومع هذا الضٌاع للفرد ومع زٌادة تفتٌته وتشظٌه، تظهر الوجودٌة األلمانٌة     

لتحاول استعادة استقبلل الفرد وحرٌته تحت مقولة األصالة، بحٌث ترسم الذاتٌة 

األخٌر للحرٌة المفتقدة فً ظل النظام الرأسمالً بعقبلنٌته  كما لو أنها الملجؤ

األداتٌة وبمنطقه فً الربح المعاكس تماما  لمنطق الحٌاة االجتماعٌة. وتحاول كل 

الوجودٌات األلمانٌة عبلج ظاهرة االؼتراب ذات المنشؤ االقتصادي بإلحاق 

ٌة األلمانٌة بذلك األصالة والحرٌة واالستقبلل بتلك الذات المؽتربة. والوجود

، فهً تعمل من داخل الشرط الرأسمالً تقوم بوظٌفة مزدوجة فً وقت واحد

ب األفراد وفصلهم عن أي كٌانات كلٌة ٌعمل على زٌادة تؽرٌالحدٌث الذي 

متجاوزة لؤلفراد وذات معنى حقٌقً وأصالة، وذلك بإلحاق كل ما تم فقده 

تفصل الحرٌة واالستقبلل واألصالة رأسمالٌا  بالذات الفردٌة، وفً الوقت نفسه 

عن أي شروط اجتماعٌة كلٌة هً السبٌل الوحٌد لتحققها، لتلقً بعبء تحقٌقها 

على الذات الفردٌة وحدها وتجعلها قٌما  فردٌة فً األساس؛ أي أنها تعزل تماما  

قٌم الحرٌة واالستقبلل واألصالة عن المجتمع وتلقً بعبء تحقٌقها على األفراد 

 واتهم. داخل ذ

ومن هنا تصل الوجودٌة إلى نوع من المثالٌة التً تعتقد فً إمكانٌة تجاوز     

سلبٌات الحداثة الرأسمالٌة على المستوى الذاتً الفردي، وتخلً مسإولٌة البناء 

االجتماعً عن تحقٌق هذه القٌم موضوعٌا ، بحٌث تتحول هذه القٌم إلى قٌم ذاتٌة 

صة بذلك البناء االجتماعً من مسإولٌة تحقٌق هذه وال تتحقق إال فردٌا ، مخلِّ 
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القٌم موضوعٌا  واجتماعٌا . وهً بذلك تقوم بخدمة أٌدٌولوجٌة لنسق الهٌمنة 

الرأسمالً، الذي ٌظهر كما لو أنه موضوعٌة وضعٌة محاٌدة ؼٌر قابلة للتؽٌٌر 

فردٌة كنوع وؼٌر قابلة لحمل قٌم اإلنسانٌة العلٌا، وتلحق هذه القٌم كلها بالذات ال

. هذا اإلٌمان المعلمن هو Secularized faithمن اإلٌمان المعلمن الجدٌد 

الذي توفره وجودٌة بول تٌلٌش وأنطولوجٌا مارتن هاٌدجر، وذلك بعد عزل 

اإلٌمان المسٌحً التقلٌدي عن سٌاقه التارٌخً الكنسً وسٌاقه العقابدي المتمثل 

ر الصٌؽة القدٌمة لئلٌمان المسٌحً، فً اإلٌمان بالخبلص بالمسٌح. فمع انهٌا

رٌة التحدٌث والعلمنة ونزع الصفة السحكنسٌة وعقدٌة، من جراء عملٌات 

واألسطورٌة عن الدٌن، ٌصٌر اإلٌمان الوحٌد الممكن  هو اإلٌمان المعلمن فً 

صورةالثقة باألصالة الداخلٌة لحرٌة واستقبلل الذات الفردٌة، والوجود فً العالم 

لدازاٌن الذي ٌصٌر فً فلسفة هاٌدجر بدٌبل  عن الموقع الخالً الذي وهو وجود ا

 تركه المسٌح الكنسً والمسٌح التارٌخً. 

وهذا الوصؾ الوجودي المثالً ألصالة الذاتٌة ٌصٌر مقطوع الصلة تماما      

بالشروط االجتماعٌة الموضوعٌة التً ٌمكن أن تحقق أصالة الوجود فً مجتمع 

ذا االنقطاع بٌن أصالة الذاتٌة فً الفلسفات الوجودٌة وشروط رأسمالً مهٌمن. ه

، أي لؽة سحرٌة تحمل Jargonتحققها الموضوعٌة ٌتحول إلى رطانة فلسفٌة 

دالالت معانٌها من ذاتها، أي تصٌر الكلمات ذات قوة سحرٌة وحاملة لدالالت 

رء من ذاتها دون أن تدل على أي شا موضوعً خارجها. فعن طرٌق قراءة الم

ألعمال الوجودٌٌن األلمان، ٌشعر من كلماتهم ومصطلحاتهم كما لو أن هناك 

أصالة وجودٌة للذات الفردٌة. هذه األصالة الوجودٌة لٌس لها وجود حقٌقً 

وموضوعً ال فً األفراد وال فً المجتمع، لكنها فً الوقت نفسه أثر لمجرد 

األصالة والحرٌة مدلول الكلمات والمصطلحات الوجودٌة. وبالتالً تصٌر 

 واالستقبلل الذي تدعو إلٌه الوجودٌة مجرد كلمات ذات معنى، لكن بدون داللة. 

بارها تإن الكلمات ذات المعنى والتً تلحق المعنى بمجرد قوتها الذاتٌة باع    

كلمات دون أن تشٌر إلى مدلوالت حقٌقٌة ٌسمٌها أدورنو "الرطانة". وهً 

سق األرسطً. ومن هنا ٌمكننا ضم ما ٌصفه شبٌهة بوظٌفة الخطابة فً الن

أدورنو على أنه رطانة بنظرٌة أرسطو فً الوظابؾ السٌاسٌة واالجتماعٌة 

للخطابة. فالرطانة مقولة فرعٌة من مقوالت الخطابة. الرطانة التً ٌتحدث عنها 

أدورنو لٌست سوى خطابة، وهً بذلك مبتعدة عن العقبلنٌة البرهانٌة المنضبطة 
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تصوري العقلً. ذلك أن رطانة األصالة تحدث مجرد تؤثٌر على للفكر ال

مستقبلها أو قاربها، وقوتها األساسٌة هً فً التؤثٌر ال فً اإلقناع. كل الفرق أن 

الخطابة فً توصٌؾ أرسطو تستخدم الحس األخبلقً لدى العامة وتلجؤ إلى 

لقٌم أخرى، قٌم الوعظ األخبلقً واإلرشاد، أما الرطانة فهً الخطابة المستخدمة 

 الذاتٌة والحرٌة واالستقبلل واألصالة. 

وٌكشؾ أدورنو عن المنشؤ االجتماعً والوظٌفة االجتماعٌة التً تقوم بها     

رطانة األصالة الوجودٌة، بربطها بوضع العمل فً ظل النظام الرأسمالً. 

ٌتصؾ هذا الوضع بكون العمل صار ؼٌر حر، من جراء إلحاقه التام بمنطق 

أس المال. وٌصٌر كل العمل عمبل  مؤجورا  فً ظل الرأسمالٌة. هذا العمل ر

المؤجور هو العمل ؼٌر الحر الذي ٌمارسه المرء من أجل النقود، أي من أجل 

القٌمة التبادلٌة، ال من أجل تنمٌته لذاته وخلقه إلنسانٌته. وفً ظل هذا الوضع 

بؤنماط ]وجودٌة[ ٌتمكنون بها المعمم من العمل ؼٌر الحر، "تمد الرطانة الناس 

من أن ٌكونوا بشرا "، ال مجرد أدوات حٌة للتراكم الرأسمالً؛ "وهً األنماط 

. فبسبب نزع الصفة اإلنسانٌة (:>8)التً سحبت منهم من جراء العمل ؼٌر الحر"

عن اإلنسان فً العصر الرأسمالً، وبسبب انفصال العمل فً ظل هذا العصر 

منطق الربح واألتمتة  وؼاٌات، أو سٌاقات إنسانٌة، ٌسود عن أي أهداؾ

والخضوع الشكلً والفعلً للعقبلنٌة األداتٌة بجانبٌها اإلداري والتقنً، وٌصٌر 

 العمل معزوال  عن أي طابع إنسانً. 

ورطانة الوجودٌة تحاول تعوٌض هذا النزع للصفة اإلنسانٌة عن العمل،     

ذاتها معانً اإلنسانٌة واألصالة واالستقبلل بمجرد الكلمات التً تحمل فً 

الذاتً. والحدٌث عن األصالة هنا ٌكون تعوٌضا  عن فقدانها الفعلً فً العصر 

الرأسمالً، ذلك العصر الذي صار ممتلبا  بكل ما هو ؼٌر أصٌل، أي بالنسخ 

المتطابقة المكررة ؼٌر المتماٌزة للشكل السلعً لئلنتاج الصناعً الموسع، 

ابؾ األداتٌة واآللٌة التً ٌقوم بها األفراد تبادلٌا  ودون تماٌز أو اختبلؾ وبالوظ

ٌذكر بٌنهم. فكل فرد فً العصر الرأسمالً صار قاببل  ألن ٌحل محله أي فرد 

آخر ٌقوم بنفس الوظابؾ األداتٌة اآللٌة. ومع ضٌاع التماٌزات الفردٌة ومع 

األفراد كلهم أمام منطق  إمكان حلول أي فرد محل أي فرد آخر، ٌتم تساوي

رأس المال، الربحً واإلداري والتقنً، وتضٌع األصالة. هذا الضٌاع ٌقابله 

                                                           
153) Adorno, The Jargon of Authenticity, P. 17.   
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محاولة الوجودٌٌن األلمان استعادة أصالة مفتقدة اجتماعٌا  وسٌاسٌا  واقتصادٌا  

، وإن كانت ذات بمجرد لؽة األصالة التً هً رطانة بدون داللة موضوعٌة

 رغ من أي مدلول موضوعً.لكنه المعنى الفا معنى،

وعلى جانب آخر ٌفسر أدورنو رطانة األصالة لدى الوجودٌٌن األلمان     

بربطها بوضعهم الوظٌفً باعتبارهم متخصصٌن فً العمل الذهنً المعزول 

 نعن العمل المادي الحقٌقً. فمن المعروؾ أن النظام الرأسمالً قد فصل بٌ

ٌادة تقسٌم العمل وزٌادة التخصص نوعً العمل الذهنً والمادي من جراء ز

طبقا  لمتطلبات تحقق القٌمة الرأسمالٌة والتراكم الرأسمالً. وصار المشتؽلون 

بالعمل الذهنً أكثر انفصاال  عن العمل المادي الحقٌقً. لكن عملهم الذهنً نفسه 

لٌس عمبل  مختلفا  تماما  عن العمل المادي بل هو مصاب بنفس ما ٌصاب به 

ادي. فإذا كان العمل المادي مصابا  باؼتراب وتشٌإ ووعً زابؾ كما العمل الم

ذهب ماركس، فإن العمل الذهنً هو اآلخر مصاب بنفس هذه األعراض. 

وٌتجلى تشٌإ واؼتراب العمل الذهنً فً نظرة الوجودٌٌن األلمان إلى أنفسهم 

 على أنهم حاملون ألصالة مفتقدة على المستوى االجتماعً بسبب حٌازتهم

لمهارات البحث فً أمور الروح والمعنى والقٌم اإلنسانٌة. ٌقول أدورنو: "فً 

فً الوقت نفسه معتمدة  هً الجماعات المهنٌة التً تتولى العمل الذهنً، والتً

على ]المإسسات األكادٌمٌة والجامعٌة والبحثٌة أو مإسسات الدولة[ أو ضعٌفة 

ي أنهم ٌعوضون حالة ، أ(;>8)اقتصادٌا ، فإن الرطانة هً مرض ذهنً"

ل الذاتً لهذه اعتمادهم على المإسسات التً توظفهم وفقدانهم لبلستقبل

عن حالتهم االقتصادٌة  المإسسات بإضفابهم لؤلصالة على عملهم الذهنً

فإن لجوبهم إلى رطانة األصالة ٌعد مرضٌا  ومرتبطا  بوضعهم  ولذلك الضعٌفة،

ابة عمل. ولما كان كل عمل ذهنً الوظٌفً واالجتماعً هذا، كما لو أنه إص

منفصبل  بطبٌعته عن الواقع المادي المعاش وعن عالم األشٌاء الموضوعٌة، فإن 

هذا االنفصال ٌكون على أشده  فً حالة الوظابؾ الذهنٌة المجردة، أي مع 

وٌبلػ االنفصال مداه  صٌن فً العلوم اإلنسانٌة.أساتذة الجامعات المتخص

ؽلٌن بالفلسفة فً المإسسة األكادٌمٌة. وتعوٌضا  عن هذا األقصى فً حالة المشت

االنفصال ٌحاول الوجودٌون األلمان تجاوز المسافة الفاصلة بٌنهم وبٌن العالم 

الواقعً برسمهم ألنفسهم باعتبارهم الحابزون على األصالة الروحٌة المفتقدة فً 

                                                           
154) Adorno, The Jargon of Authenticity, P.18.  
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ه المسافة، ووضع العالم الواقعً: "فمن خبلل رطانتهم فهم ٌسعون نحو تنحٌة هذ

أنفسهم فً المقدمة باعتبارهم مشاركٌن فً الثقافة العلٌا... وأفراد بماهٌة متمٌزة 

 . (>>8)خاصة بهم"

ونظرا  ألنهم منفصلون عن مجتمعهم، فإن هذا االنفصال ٌجد تعبٌرا  فلسفٌا      

إذ ٌنظرون بكل سلبٌة إلى هذا المجتمع على أنه مجرد حشد، وإلى  ؛فً فكرهم

هذا الحشد على أنه ؼٌر أصٌل، وٌصفون المجتمع بمصطلحات خاصة  وجود

 theأو "اآلخرون"  crowd، أو "الحشد" the theyم" بهم، إذ ٌسمونه "الهُ 

others تعبٌرا  عن انفصالهم عنه ونظرتهم النخبوٌة تجاهه، وما هً إال ،

تتطابق مع تعبٌرا  عن اؼترابهم الذاتً. والمبلحظ أن تحلٌبلت أدورنو هنا تكاد 

تحلٌبلت بوردٌو لفلسفة هاٌدجر فً كتابه الشهٌر "األنطولوجٌا السٌاسٌة لمارتن 

 هاٌدجر".

 . المعانً الحقٌقٌة للمقوالت الوجودٌة: 3

، angstوٌرجع أدورنو أفكار هاٌدجر حول "الوجود فً العالم" و"القلق"     

والعالم باعتباره بٌتا  وسكنا  للذات اإلنسانٌة التً ٌسمٌها الدازاٌن، إلى الوضع 

االقتصادي الذي أصبح مبلزما  للرأسمالٌة الحدٌثة وهو البطالة. فإزاء اإلمكانٌة 

الدابمة أمام الفرد ألن ٌجد نفسه ببل عمل )وهذا أٌضا  هو أحد معانً الدازاٌن 

وحٌدا  دون أي دعم ماورابً(، وإزاء العامل نفسه  باعتباره مقذوفا  فً العالم

والذي تكون البطالة بالنسبة له إمكانٌة قابلة للتحقق فً أي لحظة، نظرا  لظروؾ 

خارجة عن إرادته ولٌست تحت سٌطرته، ٌتحول هذا الوضع االقتصادي لدى 

ره هاٌدجر وباقً الوجودٌٌن إلى أفكارهم حول الوجود فً العالم والعالم باعتبا

سكنا  دابما  للذات، على سبٌل التعوٌض المثالً الوجودي عن حالة البطالة 

المتوقعة دابما  فً المجتمع الرأسمالً، وعن عملٌة االقتبلع المستمر للمرء من 

جذوره فً بٌبته المحلٌة التً نشؤ فٌها بحثا  عن عمل فً أماكن نابٌة. فإزاء 

تقلون بٌنها باستمرار وبدون الحركٌة المستمرة للناس وراء فرص عمل ٌن

استقرار فً عمل ثابت فً مكان ثابت، تصٌر األصالة والحرٌة فً فلسفة 

هاٌدجر هً االنتماء إلى كل مكان وإلى العالم كله. وما االنتماء إلى العالم كله 

سوى االنعكاس الفلسفً التعوٌضً لحالة اقتبلع المرء من جذوره وعزله عن 

ورنو: "...إن ما ٌعلن عن نفسه فً اللعبة ]الوجودٌة مجتمعه األصلً. ٌقول أد
                                                           
155) Ibid: loc.cit.  
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، هو أكثر جدٌة من الجدٌة التً (=>8)اللؽوٌة[ حول الحاجة إلى السكٌنة والسكن

. إنه الخوؾ من البطالة، الذي ٌسكن (8>8)تدعٌها الوجودٌة لهذا المفهوم ]السكن[

وال  فً داخل كل مواطنً ببلد الرأسمالٌة المتقدمة. هذا هو خوؾ ]صار معز

عن التحكم اإلداري[ وبالتالً صار ]ثابتا  أزلٌا  مثل مواقع النجوم[، وهو ٌبقى 

حتى فً األزمنة الرؼدة من التوظؾ الكامل. فكل شخص ٌعرؾ أنه قابل 

لبلستؽناء عنه بفعل تطور التكنولوجٌا، طالما كان اإلنتاج ممارسا  من أجل 

دؾ التوظؾ الكامل وضمان اإلنتاج ذاته"؛ ال من اجل اإلنسان أو من أجل ه

استمرار اإلنسان فً العمل طالما كان حٌا ؛ "وبالتالً ٌشعر كل امرء أن وظٌفته 

؛بما أنه ال ٌؤمن على استمراره فً وظٌفته ولٌس لدٌه حق (7>8)هً قناع للبطالة"

 مكفول اجتماعٌا  وسٌاسٌا  فً العمل. 

و المقولة المسٌطرة والقلق. القلق ه fearوهنا ٌمٌز أدورنو بٌن الخوؾ     

على فلسفة هاٌدجر ال الخوؾ، ألن القلق ٌعبر عن الحالة الشعورٌة 

للبورجوازٌة الصؽٌرة فً المجتمع الرأسمالً، القلق من فقدان الوظٌفة حتى فً 

وجودها. وربما كان الخوؾ مرتبطا  بالمستوٌات األعلى من البورجوازٌة أثناء 

من فقدان رإوس األموال  الخوؾ األزمات االقتصادٌة وعصور الكساد،

والخوؾ من اإلفبلس وفضٌحته اللذان ٌمكن أن ٌدفعا البورجوازي الكبٌر إلى 

االنتحار. وبالتالً فإن سٌطرة مقولة القلق على فلسفة هاٌدجر دلٌل على أنه 

. أما الخوؾ (7>8)ٌعبر عن نفسٌة البورجوازٌة الصؽٌرة أكثر من أي فبة أخرى

ً حاجة إلى أن ٌكون قٌمة وجودٌة، نظرا  لعدم اإلحساس فً هذا السٌاق فلٌس ف

به من قبل الفبة االجتماعٌة التً تعبر عنها فلسفة هاٌدجر )وهو التعبٌر 

البلواعً بالطبع، لكن هاٌدجر ٌنتمً اجتماعٌا  ووظٌفٌا  إلى هذه الفبة(؛ والذي 

ة الشعورٌة ٌفرض نفسه هو القلق فً فلسفة هاٌدجر نظرا  لتعبٌر القلق عن الحال

للبورجوازٌة الصؽٌرة. ٌقوم أدورنو هنا برد المقوالت الوجودٌة إلى أساسها 
                                                           

( اشتراك كلمتً السكٌنة والسكن فً جذر واحد فً اللؽة العربٌة لٌس موجودا  فً اللؽات =>8
إلى سكٌنة، ظهر  quitenessإلى سكن و  residenceاألوروبٌة، ولذلك فعندما قمت بترجمة 

 المعنى أكثر. 
لتً تدعٌها ( وهً الجدٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة الحقٌقٌة لهذا المفهوم، ال الجدٌة الفلسفٌة ا 8>8

 الوجودٌة، ذات الطابع المثالً. 
158) Ibid: P. 34.  

( وقد أشار بوردٌو أٌضا  إلى تعبٌر فلسفة هاٌدجر عن البورجوازٌة الصؽٌرة فً "األنطولوجٌا  7>8
السٌاسٌة لمارتن هاٌدجر". ترجمة سعٌد العلٌمً، مراجعة ابراهٌم فتحً. المجلس األعلى للثقافة، 

 ما بعدها. و 8:، ص >977القاهرة 
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االجتماعً المادي. وٌتمثل الجانب السوسٌومادي فً تحلٌله هنا فً أنه ٌربط 

مقولة الخوؾ بطبقة، وهً البورجوازٌة الكبٌرة، والقلق بطبقة أخرى هً 

الوضع االقتصادي الخاص الذي البورجوزاٌة الصؽٌرة، وٌرجع كل مقولة إلى 

 تحتله كل طبقة منهما. 

 . محاولة مغتربة لتجاوز االغتراب:4

وٌذهب أدورنو إلى أن من بٌن أهم مكونات الخطابة الفلسفٌة للوجودٌة     

األلمانٌة التً ٌسمٌها "رطانة األصالة"، مفهوم اإلنسان باعتباره قٌمة أساسٌة 

فً مواجهة انعدام األصالة فً العصر  ٌجب الدفاع عنها باعتبارها أصٌلة

الرأسمالً الصناعً وإنتاجه التكنولوجً وسٌطرته اإلدارٌة البٌروقراطٌة. فمن 

الصحٌح بالفعل أن كل المذاهب الوجودٌة قد أعلت من شؤن اإلنسان نظرا  لما 

شعرت به من انسحاقه فً ظل العصر الرأسمالً الجدٌد. لكن ٌكشؾ أدورنو 

ٌدٌولوجٌة لهذه الخطابة الوجودٌة حول اإلنسان باعتبارها تعبٌرا  عن البواعث األ

عن أزمة أكثر عمقا  للفكر البورجوازي. فما تقصده البورجوازٌة عن اإلنسان 

هو مفهوم بدابً سابق على ظهور الرأسمالٌة وعلى التقسٌم الرأسمالً للعمل، 

ً الصؽٌر الذي وٌرجع إلى الصورة الرومانسٌة عن الحٌاة فً المجتمع المحل

ٌسوده كانت تسوده الزراعة فً المزارع القروٌة الصؽٌرة المكتفٌة بذاتها و

اإلنتاج السلعً البسٌط، قبل سٌطرة التجارة وهٌمنة الرأسمالٌة وظهور المجتمع 

االستهبلكً. فاإلنسان الذي تدعو إلٌه الوجودٌة هو ذلك الذي ٌتمتع بالحمٌمٌة 

التً كانت موجودة فً مجتمع ما قبل الرأسمالٌة والمفتقدة اآلن فً المجتمع 

وجودٌة تنقل الفكرة الرومانسٌة الصناعً التكنولوجً البٌروقراطً؛ أي أن ال

عن اإلنسان الكامل المكتفً بذاته والمحقق لكٌانه الخاص وتجعل منه مثاال  

 أنطولوجٌا  عما ٌجب أن ٌكون علٌه اإلنسان فً ذاته. 

لمثال لم  nostalgiaوالوجودٌة بذلك تكشؾ عن نوع من الحنٌن الزابؾ     

وتصعده وتإقنمه فكرٌا  لتجعله  ٌوجد فً الواقع التارٌخً السابق، وتإمثله

جوهر الوجود اإلنسانً. وهً فً قٌامها بذلك ال تعً بالمنطق التارٌخً الذي 

جعل هذه الصورة الرومانسٌة مفتقدة فً العالم المعاصر؛ أي أنها لٌست على 

وعً بما حدث فً المجتمع الرأسمالً المتقدم من انتهاك إلنسانٌة اإلنسان، 

الزابؾ عن اإلنسان وهً ال تعً بالشروط المادٌة الفتقاد  وتظل تتمسك بمثالها

اإلنسانٌة، وال تعً كذلك بالشروط االجتماعٌة التً جعلتها تتمسك بذلك المثال 
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الزابؾ. وهنا بالضبط ٌرد أدورنو على الوجودٌة األلمانٌة وحدٌثها عن اإلنسان 

ة" و"األطروحات باالستشهاد بنقد ماركس لفوٌرباخ فً "األٌدٌولوجٌا األلمانٌ

حول فوٌرباخ". ٌقول أدورنو: "إن الحدٌث عن اإلنسان هو أٌدٌولوجٌا نزع 

اإلنسانٌة...حٌث ٌتم تبنً أشكاال  سابقة من االندماج االجتماعً كما لو كانت 

أزلٌة، قبل تقسٌم العمل. وتفكٌرهم ]الوجودٌون[ ٌفشل أمام األوضاع البلحقة... 

؛ "إن الحدٌث (7=8)قدم على أنها األكثر إنسانٌة"وفً المقابل تظهر األوضاع األ

عن اإلنسان ٌصٌر ببل أي قٌمة ألنه ٌعّد المرء لتقبل البلحقٌقة باعتبارها الحقٌقة 

 . (8=8)العلٌا"

وفً رسمها لجوهر اإلنسان باعتباره ؼٌر قابل لبلؼتراب عنه على الرؼم     

وجودٌة ال تلتفت إلى من االؼتراب الفعلً للبشر فً العصر الرأسمالً، فإن ال

عملٌات االؼتراب الفعلٌة مثل صنمٌة السلع وسٌادة منطق الربح والتراكم 

الرأسمالً، وتعتقد فً إمكانٌة أن ٌقضً اإلنسان على االؼتراب طالما أن النظم 

التً تسحقه فً المجتمع المعاصر من صنعه هو وبذلك ٌكون قادرا  على 

تؽناء عنها. وهذا ؼٌر صحٌح. ذلك ألن تؽٌٌرها لصالحه، أو على األقل االس

النظم المعاصرة التً عملت على التؽرٌب المتزاٌد لٌست من صنع "اإلنسان" 

الذي تتحدث عنه الوجودٌة، بل من صنع الناس الواقعٌٌن والطبقة المسٌطرة فً 

 . (9=8)مجتمعهم

                                                           
160) Adorno, The Jargon of Authenticity, P. 59.  
161) Ibid: P. 60.  
162) Ibid: pp. 62-63.  
سبق للوسٌان جولدمان أن كشؾ عن جانبٌن خفٌٌن لفلسفة هاٌدجر ربما لم ٌكن هاٌدجر نفسه على 

. الجانب األول هو صراعه الخفً مع الماركسٌة، .Goldmann, Kant, P.25وعً بهما 
والجانب الثانً هو أثر إمٌل السك علٌه. فبالنسبة للجانب األول، ذهب جولدمان إلى أننا ال ٌمكن أن 
نفهم كتاب "الوجود والزمان"  وال التٌار الوجودي كله دون أن نضع فً اعتبارنا أنه كان مكتوبا  على 

ً الطبقً" للوكاتش. ٌشٌر جولدمان بذلك إلى أنه كان هناك حوار خفً خلفٌة كتاب "التارٌخ والوع
بٌن هاٌدجر ولوكاتش دون أن ٌصرح هاٌدجر بذلك. فكتاب لوكاتش ٌعبر عن حالة اإلنسان المعاصر 
طبقٌا  وتارٌخٌا ، وٌفسر أزمته وٌشخص اؼترابه على أساس اؼتراب عملٌة العمل فً ظل الرأسمالٌة 

وتشٌإ العبلقات االجتماعٌة، وفً هذا التشخٌص تختلط المنظورات االقتصادٌة وسٌادة صنمة السلع 
واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً إطار التزام لوكاتش بتصوره عن المادٌة التارٌخٌة باعتبارها العلم 
االجتماعً الكلً الشامل. وتتم معالجة المذاهب الفلسفٌة فً كتاب لوكاتش وفق النظرة المادٌة 

ة التً سبق وأن شرحناها فً بداٌة هذه الدراسة. أما كتاب "الوجود والزمان" لهاٌدجر السوسٌولوجٌ
فهو ٌعتبر بالنسبة لجولدمان العمل المضاد والنقٌض التام "للتارٌخ والوعً الطبقً"، ذلك ألنه سكت 

راب تماما  عن البعد الطبقً االقتصادي والتارٌخً من أزمة اإلنسان المعاصر، وتجنب مقولة االؼت
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 readiness at handوٌفسر أدورنو مفهوم "الحضور فً متناول الٌد"     

هاٌدجر على أنه ٌرجع إلى االقتصاد الزراعً السابق على ظهور عند 

الصناعة، حٌث تكون كل المصنوعات ٌدوٌة وإنتاجها ٌدوي أو ٌدخل فٌه العمل 

الٌدوي بوضوح. هذا العصر قبل الرأسمالً هو الذي ٌستعٌر منه هاٌدجر مفهوم 

 الحضور فً متناول الٌد، حٌث تكون كل األشٌاء تحت سٌطرة اإلنسان

المباشرة، قبل اؼترابها عنه وقبل انفبلت عملٌة العمل منه وتحولها إلى عملٌة 

آلٌة، وقبل تقسٌم وتفتٌت عملٌة العمل إلى حركات آلٌة صؽٌرة وبسٌطة فاقدة 

ٌُدخل أدورنو نقد هٌجل وماركس الؼتراب  لكل معنى بالنسبة للقابم بها. وهنا 

الرؼم من حداثة هاٌدجر. ومعنى ، باعتباره سابقا  على هاٌدجر على (:=8)العمل

هذا أن نمط وجود اإلنسان فً المرحلة قبل الرأسمالٌة ٌتحول على ٌد هاٌدجر 

إلى مثال ٌرٌد به تجاوز عملٌات االؼتراب الفعلٌة فً العصر التكنولوجً الذي 

ٌِّر نفسها بنفسها  . (;=8)استقلت فٌه اآللة عن اإلنسان وأصبحت ُتس

                                                                                                                                           
بمهارة، وحول حالة اإلنسان المؤزومة فً ظل الرأسمالٌة المتؤخرة إلى شرط أنطولوجً عام للوجود 

 اإلنسانً كله. 
أما بالنسبة إلمٌل السك، فإن جولدمان ٌكشؾ عن عبلقته الشخصٌة مع هٌدجر وكذلك مع لوكاتش، 

هم جمٌعا  على الرؼم من وعن توجههم الفكري المبكر فً شبابهما والذي كان المنطلق المشترك ل
اختبلؾ طرقهم بعد ذلك. إذ ٌذهب جولدمان إلى أن هاٌدجر ولوكاتش والسك كانوا فً شبابهم زمبلء 
ومنتمٌن لجماعة هاٌدلبرج الشابة من الكانطٌٌن الجدد فً مقابل الجماعة القدٌمة التً كانت تضم 

ها عن الكانطٌة الجدٌدة نظرا  النؽبلقها الجٌل األكبر مثل فندلباند ورٌكرت. خرجت الجماعة الشابة كل
النظري ونظرتها الجزبٌة للعلم االجتماعً، واتجهت نحو نظرات أكثر أصالة وأكثر ارتباطا  بالواقع 
وبالحٌاة. لكن اختلفت التوجهات الخاصة لكل واحد من الفبلسفة الثبلث. اتجه السك فً فكره نحو 

عة، وكذلك لوكاتش. أدى هذا التوجه ببلسك إلى الفكر القومً الفعل والممارسة والتؤكٌد على قٌم الجما
األلمانً وأراد أن ٌكون مخلصا  لهذه المبادئ الجماعٌة فتطوع فً الجٌش األلمانً فً الحرب 

. واتجه لوكاتش إلى تحقٌق نفس المبادئ الجماعٌة لكن فً صورة >878العالمٌةاألولى وقتل سنة 
برة للقومٌات، أي البرولٌتارٌا، واتجه نحو الفعل والممارسة لكن الجماعة باعتبارها الطبقة العا

بمعناهما الثوري وبذلك انضم للحزب الشٌوعً. وفً حٌن دفع السك ثمن توجهه هذا نحو الجماعة 
القومٌة إذ قتل فً الحرب، دفع لوكاتش الثمن بالفشل فً تحقٌق حلمه الثوري وبؤن صار نصٌرا  

سفً الطوٌل الذي لم ٌخرج منه إال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. أما هاٌدجر للستالٌنٌة، وبالصمت الفل
فقد كان أمامه هذان المصٌران المإلمان لزمٌلٌه، فلم ٌتجه ال للقومٌة وال لبلشتراكٌة، وتخلى عن 
مقوالت الجماعة والكل والتارٌخ والفعل والممارسة وانعزل داخل فلسفته األنطولوجٌة وصار 

ق والهم والموت، وصار فٌلسوؾ مجتمع مضمحل مؤزوم. وربما كان مقتل زمٌله السك فٌلسوؾ القل
 فً الحرب هو السبب فً الطابع السوداوي الكبٌب لفلسفته وحدٌثه المستمر عن الموت.   

163) Ibid:P. 107.  
ً ( على الرؼم من أن أدورنو لم ٌكن ٌتخذ الصراع الخفً بٌن هاٌدجر والماركسٌة موضوعا  له ف ;=8

أي من أعماله، إال أنه كان على وعً به كما تكشؾ عن ذلك عباراته القصٌرة السرٌعة المنتشرة عبر 
كل مإلفاته. والحقٌقة أن هذا الصراع الخفً، وذلك التناقض الحاد بٌن رإٌة هاٌدجر الفلسفٌة والرإٌة 
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الٌد ٌكشؾ عن حنٌن إلى ماض وهمً لم ٌكن موجودا  إن الوجود فً متناول     

على الحقٌقة، وٌتم به تعوٌض اإلحساس باالؼتراب الحالً للعمل. وٌحكم 

أدورنو على هذا التصور بؤنه التارٌخً وأنطولوجً بالمعنى السا للكلمة الذي 

ٌقصده أدورنو، أي بمعنى إضفاء الطابع األنطولوجً، المطلق واألزلً 

بٌعً، على ما هو تارٌخً ونسبً. وٌنظر أدورنو إلى الوجود فً والكونً الط

متناول الٌد على أنه أٌدٌولوجٌا تعبر عن استخدام مثالٌات عصر للتعوٌض عن 

االؼتراب فً عصر آخر، وتكون هذه األٌدٌولوجٌا بذلك مصابة بما ٌصٌب كل 

ل . وٌكون المجاanachronismوالمفارقة التارٌخٌة  وفكر أٌدٌولوجً وه

األنسب لعمل هذه األٌدٌولوجٌا وبروز ذلك الحنٌن الوهمً لماضً عصر 

الصناعة الٌدوٌة قبل االؼتراب فً العصر الصناعً التكنولوجً، هو عالم 

اإلنتاج الفنً. وهذا هو السبب فً تؤمبلت هاٌدجر فً لوحات فان جوخ 

النظر  واستخبلصه مفاهٌمه عن الوجود الحقٌقً واإلنسان األصٌل منها. وٌتم

إلى مجال الفن على أنه مجال تعوٌضً عن اؼتراب العصر الصناعً، وٌصٌر 

الٌدوي هو األصٌل، وٌصٌر كل ما ٌمكن للمرء أن ٌفعله بٌدٌه أكثر أصالة فً 

 . (>=8)مقابل اإلنتاج السلعً الكمً الموسع ذي النسخ المتكررة دون أصل

اكسب عٌشك وٌختزل أدورنو كل هذا إلى شعار "ابق فً الرٌؾ و    

؛ تعبٌرا  عن االنعزالٌة البورجوازٌة والرحٌل التام عن المدٌنة، أي (==8)بنفسك"

تعبٌرا  عن فشل عملٌات التحدٌث وعن العصر الصناعً التكنولوجً، 

الرأسمالٌة، وعودة إلى فكرة روسو عن العودة إلى الطبٌعة؛ وهً كلها أعراض 

والتنوٌري كما أثبت أدورنو مع  الستقالة البورجوازٌة وفشل مشروعها التحدٌثً

هوركهاٌمر فً "جدل التنوٌر". وهذا النقد الذي ٌمارسه أدورنو للتحدٌث 

                                                                                                                                           
ل". كما اكتشؾ الماركسٌة كان أحد الموضوعات التً ركز علٌها لوكاتش فً كتابه "تحطٌم العق

ماركٌوز قبلهما مدى التناقض الذي تنطوي علٌه أنطولوجٌا الوجود اإلنسانً عند هاٌدجر إذا تمت 
مقارنتها بؤنطولوجٌا هٌجل. ولذلك نرى ماركٌوز فً أطروحته الجامعٌة لنٌل درجة الدكتوراه ٌنقد 

ة والتارٌخٌة وتصور هاٌدجر بطرٌقة ؼٌر مباشرة عن طرٌق عقد مقارنات بٌن تصوره عن الزمانٌ
هٌجل عنهما. والمفارقة هنا كانت فً أن هاٌدجر نفسه كان هو مشرؾ ماركٌوز فً هذه الرسالة، 
وربما كان هذا النقد الخفً المبطن أحد أسباب عدم تمكن ماركٌوز من مناقشتها. هربرت ماركٌوز: 

ٌق ابراهٌم فتحً. الهٌبة نظرٌة الوجود عند هٌجل: أساس الفلسفة التارٌخٌة. ترجمة وتقدٌم وتعل
 .  9:-97، ص 8777المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة 

165) Adorno, The Jargon of Authenticity, pp. 107-108.  
166) Ibid: P. 110  
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البورجوازي الصناعً الرأسمالً هو السبب فً أنه أُخذ من قبل أصحاب تٌار 

 ما بعد الحداثة على أنه نموذج مبكر لموقفهم هم من الحداثة.

 خاتمة: 

قبل أن نؤتً بالخبلصة النهابٌة لهذه الدراسة، ٌجب علٌنا التوقؾ قلٌبل          

إللقاء نظرة عامة على كل هذه التحلٌبلت المادٌة التً ٌمارسها أدورنو لؤلفكار 

والمذاهب الفلسفٌة. هذه التحلٌبلت مبعثرة ومنتشرة فً كل أعماله ولم ٌركزها 

أهمٌتها. لماذا فعل أدرونو ذلك؟ هل فً عمل واحد على الرؼم من خطورتها و

كانت هذه التحلٌبلت عابرة ال تؤتً لذهنه إال أثناء الكتابة وعرضا  وبطرٌقة ؼٌر 

مقصودة؟ هل كان مشبعا  بالفكر الماركسً إلى الدرجة التً ٌقفز فٌها هذا الفكر 

من  دون وعً كامل منه كلما نقد مفهوما  أو مذهبا  فلسفٌا ؟ ال. ذلك ألن ما نراه

دقة فً تحلٌله المادي للفلسفة ومن ثبات هذا النوع من التحلٌل عبر سنوات 

ؾ عن موقؾ ثابت طوٌلة من مسٌرته الفكرٌة ٌشً بؤن هذه التحلٌبلت تكش

فموقفه المادي نسقً ومنظم وفً ؼاٌة الترتٌب، وهو ما ال  ونسقً من الفلسفة.

فق سرٌع لؤلفكار ووضع ٌتضح أبدا  من أسلوبه فً الكتابة الذي ٌبدو منه تد

 ة تنمٌة تناسب أهٌمتها وخطورتها. ل لها دون االهتمام بتنمٌة الفكرسرٌع مختز

وإذا حاولنا تفسٌر سبب ورود هذه التحلٌبلت السوسٌومادٌة فً أعماله     

بالطرٌقة المبعثرة وؼٌر المركزة التً تظهر بها، وتفسٌرعدم توضٌحه لموقفه 

فلسفة على نحو مركز وصرٌح، قلنا إن أدورنو كان المادي السوسٌولوجً من ال

، أي أنه كان ٌقصد أن ٌضمن فً implicationٌكتب بطرٌقة التضمٌن 

تحلٌبلته للفلسفة موقفه المادي السوسٌولوجً دون أن ٌصرح به. وهذه الطرٌقة 

، والتً ال تفصح عن esotericٌبدو أنها هً الطرٌقة السرٌة فً الكتابة 

للقارئ مهمة اكتشاؾ الموقؾ الحقٌقً للمإلؾ. هذه الطرٌقة فً الكثٌر، وتترك 

التضمٌن والكتابة بٌن السطور والطرٌقة السرٌة كؤسلوب كانت منتشرة بٌن 

الفبلسفة الذٌن لم ٌكونوا ٌرٌدون اإلفصاح عن كامل مواقفهم حتى ال ٌتم 

ا . وضعهم فً خانة معٌنة أو ٌصنفوا تصنٌفا  ال ٌرٌدونه حتى ولو كان صحٌح

وقد كتب المفكر األلمانً لٌو شتراوس عن هذه الطرٌقة وتتبعها فً أعمال 

، وظهرت لدى ابن رشد المعروؾ عنه 8=8الفارابً وموسى بن مٌمون وسبٌنوزا
                                                           
167 ) Strauss,  Leo Persecution and the Art of Writing. (Chicago & 
London: The University of Chicago Press, 1952), pp. 8-11, 142ff.  
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دوام التحذٌر من التصرٌح بالتؤوٌل للعامة. وٌبدو أن أدورنو كان ٌقصد أن 

مه إال الخاصة من أتباع ٌكون تؤوٌله المادي السوسٌولوجً للفلسفة سرٌا  ال ٌفه

التٌار الماركسً مثله. وكل ما فعلناه فً هذه الدراسة هو أننا جمعنا كل 

الشذرات والجمل والعبارات القصٌرة والسرٌعة التً وجدنا فٌها تفسٌرا  مادٌا  

سوسٌولوجٌا  للفلسفة من كل أعمال أدورنو وربطنا بٌنها وأوضحنا الرإٌة 

ذي تنطلق منه وأبرزناها بطرٌقة مفصلة لٌست العامة والتوجه األساسً ال

موجودة لدى أدورنو نفسه، أي أننا أخرجنا السري والضمنً إلى العلن. ولعل 

أسلوب أدورنو السري هذا هو الذي جعل الكثٌر من الباحثٌن ال ٌنتبه إلى توجهه 

 المادي السوسٌولوجً فً دراسة الفلسفة وتفسٌرها ونقدها.

**************************** 

بعد أن تعرفنا على طرٌقة أدورنو السوسٌومادٌة فً التعامل مع الفلسفة،     

ٌجب اآلن تناول السإال التقلٌدي المتعلق بالعبلقة بٌن الفكر وأساسه المادي. 

فهل الفكر هو انعكاس للواقع المادي أم أن االثنٌن ٌسٌران فً تواز؟ وبكلمات 

واقع المادي هو الشارط النهابً للفكر أم أن هناك تواز ومماثلة أخرى، هل ال

 بٌن الفكر والواقع؟ 

من خبلل بحثنا فً التفسٌر السوسٌومادي الذي ٌمارسه أدورنو للفلسفة     

عبلقة التوازي  ستطٌع القول إن العبلقة بٌنهما هًوللمذاهب واألفكار الفلسفٌة، ن

عكاس. فإذا قلنا إن الفكر هو مجرد انعكاس والمماثلة ال عبلقة التبعٌة واالن

للواقع فنكون بذلك قد وقعنا فً النزعة الثنابٌة التً تسم معظم التٌارات 

بكونه مصدر كل  الماركسٌة والتً قسمت المجتمع إلى بناء تحتً ٌتصؾ

العلٌة الكاملة والنهابٌة والسببٌة الشاملة، وبناء فوقً هو مجرد بمشروطٌة و

ن فً دراستنا ألدورنو رأٌناه ال ٌتبنى هذه النظرة الماركسٌة انعكاس له. لك

الساذجة والمبسطة، والتً لم تكن هً وجهة نظر ماركس نفسه، بل كانت 

التبسٌط الساذج والمخل ألفكاره والذي قدمه الماركسٌون البلحقون بهدؾ نشر 

مجرد  وهً فً حقٌقتها لٌست إال ،الماركسٌة باعتبارها مذهبا  وعقٌدة سٌاسٌة

منهج فً التفكٌر وطرٌقة فً رإٌة العالم وفً ممارسة السٌاسة. وإزاء تلك 

النزعة اآللٌة المٌكانٌكٌة التً تسم الماركسٌات التقلٌدٌة واألرثوذكسٌة والتً ترد 

الفكر إلى واقعه المادي المباشر، رأٌنا مع أدورنو أن العبلقة بٌن الفكر والواقع 
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ة من نوع خاص. فما ٌحدث فً الواقع المادي هً عبلقة تواز ومماثلة وهوٌ

 واالجتماعً ٌكون له نظٌر أو فعل معرفً مماثل على مستوى الفكر. 

وقد كان أدورنو فً ذلك متفقا  مع ألفرٌد زون رٌتل، زمٌله فً فترة مبكرة     

من حٌاته، والذي أشار إلٌه أكثر من مرة فً مإلفاته )وأشار رٌتل أٌضا  إلى 

من مرة فً كتابه األساسً "العمل الذهنً والعمل الٌدوي"(. إذ  أدورنو أكثر

ٌقول رٌتل: "... لٌست المماثلة وحدها بل الهوٌة الحقٌقٌة هً ما ٌوجد بٌن 

العناصر الصورٌة للتركٌب االجتماعً والمكونات الصورٌة لئلدراك المعرفً. 

روط منطقٌا  ٌجب علٌنا إذن أن نقر بؤن األساس التصوري لئلدراك المعرفً مش

وتارٌخٌا  بالتشكٌلة األساسٌة للتركٌب االجتماعً لعصر ]ذلك اإلدراك 

. إنه ٌقر بؤن هناك تطابقا  وهوٌة كاملة بٌن االجتماعً (7=8)المعرفً["

والمعرفً، وهو فً ذلك ٌسٌر عكس االتجاه الماركسً التقلٌدي الذي ٌنظر 

االجتماعً. وما ٌهمنا فً للمعرفً على أنه مجرد انعكاس مٌكانٌكً للمادي 

مبلحظة زون رٌتل السابقة، اإلشارة إلى اتفاق أدورنو معه فً موقفه من 

المعرفً واالجتماعً المادي. فالعبلقة  العبلقة بٌن العبلقة بٌن الفكر والواقع، أو

بٌنهما كما رأٌنا مع أدورنو هً عبلقة تطابق ومماثلة وهوٌة تامة. لكن هذا لم 

أن ٌذهب فً تحلٌله لفلسفة هاٌدجر إلى القول بؤنها ال تعكس ٌمنع أدورنو من 

مجرد البناء االجتماعً االقتصادي لعصر هاٌدجر بل تعكس الحالة المزاجٌة 

والروحٌة لهذه العصر. فلٌس شرطا  فً الفكر أن ٌكون معبرا  عن واقعه، بل 

 ٌمكن أن ٌكون معبرا  عن االؼتراب عن واقعه فً صورة الحنٌن إلى ماض

 وهمً مثالً ٌعتقد أنه كان العصر الذهبً وهو لم ٌكن كذلك.

صحٌح أن أدورنو قد اتبع أسلوب ؼٌره من الماركسٌٌن فً وصؾ تماثل     

الفكر والواقع على أنه انعكاس للواقع على الفكر، إال أنه لم ٌكن ٌقصد أبدا  

ٌنظر إلى العقل المعنى اآللً المٌكانٌكً لبلنعكاس فً الماركسٌة التقلٌدٌة والذي 

وكل ما كان  ٌحدث فً الواقع المادي االجتماعً.على أنه مرآة عاكسة لما 

ٌقصده من كون الفكر انعكاس لواقعه هو التعبٌر عما قصدناه من هذا التوازي 

التام والمماثلة التامة بٌن الفكر وواقعه. فنظرا  ألن المفكر ٌعٌش فً شروط 

وط هً التً تفرض علٌه الشعورٌا  طرٌقة مادٌة واجتماعٌة ما، فإن هذه الشر

معٌنة فً التفكٌر مناظرة لهذه الشروط. وأبرز األمثلة على ذلك، دراسة ألفرٌد 

                                                           
168) Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, P. 7.  
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زون رٌتل والتً كشفت عن العبلقة بٌن نشؤة الفلسفة فً ببلد الٌونان مع نشؤة 

االقتصاد النقدي، من حٌث إن نشؤة الفلسفة اعتمدت على قدرة المفكر على 

الذهنً وتكوٌن التصورات المجردة، وهذه العملٌة فً حد ذاتها سبقتها  التجرٌد

عملٌة تجرٌد واقعٌة ومادٌة تمثلت فً ظهور النقود التً هً رموز مجردة 

للسلع وللثروة. فقبل أن ٌنشؤ التفكٌر المجرد باستخدام التصورات المجردة كان 

لنقدٌة. وبذلك ٌكون أن ظهر تجرٌد مادي اقتصادي فً شكل النقود والمعامبلت ا

التجرٌد الذهنً مفترضا  التجرٌد المادي، لكن ال على طرٌقة أن التجرٌد المادي 

لبلقتصاد النقدي كان هو السبب فً نشؤة الفكر المجرد، بل على سبٌل أن الفكر 

المجرد كان هو العملٌة المصاحبة لبلقتصاد النقدي، ذلك ألن ما ٌحدث فً 

هما جانبان لعملة واحدة، إذ هناك هوٌة ما بٌنهما،  الذهن وما ٌحدث فً الواقع

تماما  كما قال سبٌنوزا إن نظام وترابط األفكار هو نفسه نظام وترابط األشٌاء. 

وإذا أردنا أن نطبق مقولة سبٌنوزا هذه على موضوعنا متخذٌن منها قاعدة 

هً تعبٌر  للتفكٌر حول عبلقة الفكر بالواقع، قلنا إن المذاهب الفلسفٌة لعصر ما

عن هذا العصر فً الفكر، من حٌث إن ما ٌحدث فً الواقع وما ٌحدث فً الفكر 

هما جانبان لعملة واحدة. هذه العملة الواحدة هً ما ٌمكن أن نسمٌه التشكٌلة 

االجتماعٌة التارٌخٌة التً تضم فً داخلها نمط اإلنتاج المادي وشكل التنظٌم 

 ٌنٌة واألخبلقٌة والمذاهب الفكرٌة. االجتماعً والهٌاكل القانونٌة والد

وقد تناولنا فً هذه الدراسة، النقد المادي السوسٌولوجً الستقبلل الفلسفة     

الظاهري، مركزٌن على أدورنو مع اإلشارة إلى المعالجات الشبٌهة لدى بعض 

الماركسٌٌن وبعض أعضاء مدرسة فرانكفورت. وأوضحنا أن االستقبلل الذي 

سفة، وما ٌظهر علٌها من اكتفاء ذاتً وانؽبلق على الذات وتطور تبدو علٌه الفل

داخلً منعزل عن أي محٌط اجتماعً، هو مجرد وهم. وفً كشفنا عن هذا 

الوهم بتوضٌح المشروطٌة المادٌة واالجتماعٌة للمذاهب الفلسفٌة، تبٌن لنا أن 

واعد معنى المذهب الفلسفً ال ٌستوعبه أي تؤوٌل أو تفسٌر فلسفً مقٌد بق

الدراسات الفلسفٌة التخصصٌة األكادٌمٌة، وأن هذا المعنى ال ٌكتمل وال ٌصٌر 

موضوعٌا  إال بالكشؾ عن الموضوع الحقٌقً الحامل للفكر الفلسفً وهو الحٌاة 

المادٌة للطبقة التً ٌعبر عنها هذا المذهب. وعلى هذا األساس عالج أدورنو 

ودٌة على أنها صٌػ مختلفة فلسفات كانط وهٌجل وهوسرل وهاٌدجر والوج

ومتنوعة تعبر عن المراحل التارٌخٌة التً مرت بها البورجوازٌات األوروبٌة، 
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سواء فً مراحل صعودها )كانط وهٌجل( أو فً مراحل انكسارها وهبوطها 

 )هوسرل( أو فً مراحل إفبلسها األخٌر )هاٌدجر والوجودٌة(.     
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 التفسٌر المادي للفلسفة
 أدورنو نموذجا  

 د. أشرف حسن منصور
 اإلسكندرٌةجامعة  –كلٌة اآلداب  –أستاذ مساعد بقسم الفلسفة 

 ملخص
إن أحد أهم جوانب فكر أدورنو هو المتعلق بمعالجته المادٌة لؤلفكار     

والمذاهب الفلسفٌة. إن نقد أدورنو المادي للفلسفة هو أهم إسهام قدمه لحقل 
الدراسات الفلسفٌة. ونظرا  لرإٌة أدورنو المادٌة والسوسٌولوجٌة للفلسفة، فقد 

ا  على أكثر الفلسفات تعبٌرا  عن مشروطٌتها كان تركٌزه فً تحلٌبلته منصب
السوسٌولوجٌة، وهً فً الوقت نفسه أكثر الفلسفات تؤثٌرا  وأهمٌة فً  –المادٌة 

العصر الحدٌث، وهً فلسفات كانط وهٌجل وهوسرل وهاٌدجر. ال ٌنظر 
أدورنو إلى العبلقة بٌن األفكار والواقع المادي على أنها عبلقة تبعٌة مطلقة على 

قة السببٌة المٌكانٌكٌة، فهو ال ٌقول إن الواقع المادي هو الذي ٌنتج األفكار طرٌ
الفلسفٌة، وبذلك فهو ال ٌعتقد فً الرإٌة الماركسٌة التقلٌدٌة الذاهبة إلى أن البناء 
التحتً االقتصادي هو الذي ٌشرط بصورة مطلقة البناءات الفوقٌة. فقد سبق 

ة بٌن البناء التحتً والبناء الفوقً ورأى أنها ألدورنو أن رفض هذه الثنابٌة الحاد
مبسطة أكثر من البلزم وؼٌر علمٌة. أما الرإٌة التً ٌتبناها أدورنو والتً 
ٌستخدمها أساسا  لتفسٌره المادي للفلسفة فهً تنص على أن التصورات الفكرٌة 
المجردة لٌست مجرد نتاج لؤلساس المادي بل هً أثر مصاحب لهذا األساس، 

إن األساس المادي للمجتمع أو للطبقة االجتماعٌة ٌنعكس فً الفكر لٌحدث  بحٌث
رإى فلسفٌة مجردة. وبذلك تكون الفلسفة هً الوجه الفكري للمجتمع أو للطبقة 

ٌُحدث رإى فلسفٌة مجردة.  االجتماعٌة، ٌنعكس فٌها الفكر ل
لسفة من خبلل بحثنا فً التفسٌر السوسٌومادي الذي ٌمارسه أدورنو للف    

وللمذاهب واألفكار الفلسفٌة، نستطٌع القول إن العبلقة بٌنهما هً عبلقة التوازي 
والمماثلة ال عبلقة التبعٌة واالنعكاس. فإذا قلنا إن الفكر هو مجرد انعكاس 
للواقع فنكون بذلك قد وقعنا فً النزعة الثنابٌة التً تسم معظم التٌارات 

ناء تحتً ٌتصؾ بكونه مصدر كل الماركسٌة والتً قسمت المجتمع إلى ب
مشروطٌة وبالعلٌة الكاملة والنهابٌة والسببٌة الشاملة، وبناء فوقً هو مجرد 
انعكاس له. لكن أدورنو ال ٌتبنى هذه النظرة الماركسٌة الساذجة والمبسطة، 
والتً لم تكن هً وجهة نظر ماركس نفسه، بل كانت التبسٌط الساذج والمخل 

الماركسٌون البلحقون بهدؾ نشر الماركسٌة باعتبارها ألفكاره والذي قدمه 
مذهبا  وعقٌدة سٌاسٌة، وهً فً حقٌقتها لٌست إال مجرد منهج فً التفكٌر 
وطرٌقة فً رإٌة العالم وفً ممارسة السٌاسة. وإزاء تلك النزعة اآللٌة 
 المٌكانٌكٌة التً تسم الماركسٌات التقلٌدٌة واألرثوذكسٌة والتً ترد الفكر إلى
واقعه المادي المباشر، رأٌنا مع أدورنو أن العبلقة بٌن الفكر والواقع هً عبلقة 
تواز ومماثلة وهوٌة من نوع خاص. فما ٌحدث فً الواقع المادي واالجتماعً 

 ٌكون له نظٌر أو فعل معرفً مماثل على مستوى الفكر. 
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Adorno’s Works contains what we can call a materialist 
interpretation of philosophy, that is, a critique that 
reveals the socio-economic conditionality of 
philosophical thinking. This type of conditionality is not 
just a critique of philosophical systems, but also a very 
novel contribution to our understanding of philosophy 
itself. This kind of interpretation goes back to Marx and 
Engels, but it didn’t carry the same mechanical 
causality or the automatic relationship between the 
base and the Superstructure in Orthodox Marxisms, 
because it deals with the philosophical systems from a 
sociological-materialist perspective, not a historical 
materialist or a dialectical materialist one. I show 
thereby that Adorno’s analyses of philosophical 
Systems, especially the systems of Kant, Hegel, 
Husserl, and Heidegger, combines a class perspective 
with the traditional Marxist perspective of the forces of 
production. And this combination allowed Adorno to 
deal with the systems of the philosophers just 
mentioned as conditioned both by their Bourgeois 
outlook and by the changing position of the Bourgeoisie 
in the production process. So Kant’s philosophy was, 
according to Adorno,  the expression of the German   
Bourgeoisie in the Eighteenth century, and all its 
dualism are due to the historical and social 
contradictions of this class. Hegel was aware of those 
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deep contradictions, not only in the German 
Bourgeoisie, but in the whole European Bourgeoisie, so 
he tried to transcend them with his dialectical method in 
thought only, that is, Ideally. Finally, Husserl’s 
philosophy was the expression of the contemporary 
situation of the Bourgeoisie after it turned to a Finance 
class, making money from money without producing, 
and that revealed itself in Husserl in his theory of 
essential intuition, as a method of gaining truth (or 
profit) immediately without running through a thought 
process or an experimental one. In the end, 
Heidegger’s philosophy is the Ontological expression of 
the crisis of the Bourgeoisie that became completely 
impotent towards the new historical and social 
challenges. And this impotency reveals itself in 
Heidegger’s existential categories of angst, fear, being 
towards death, and throwness into the world.     

 


