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إّن التباین في تفسیر حركة التطور االجتماعي واالقتصادي دفعت بالعدید من النقاد والباحثین إلى استلھام األسباب الكامنة وراء تلك 
للمسار العقالني الغامض لنشاط الوحدات التغیرات، وقد اختلفت معطیات التفسیرات الُمقدمة نظراً الختالف الطبیعة الفكریة، والبیئیة 

.االجتماعیة

وقد تحدد المنطلق األول لبیان الطرح النقدي والمعرفي لمدرسة فرانكفورت، من خالل فحص مسیرة المنظومة االجتماعیة، وتقدیم 
سفیة ومعرفیة في الُمكون العقالني الُمحِفزات لھا، وبیان حقول الفعالیة للعمل االجتماعي، ولم یتأَت ھذا المنطلق من تعارض أصداء فل

لنقاد فرانكفورت، بل ُوِلد مع تشریح الفعل الواقعي لآلثار االجتماعیة، وإثبات الـذات، بعد مرحلة من التواصل الفلسفي والنقدي مع 
.البنى االجتماعیة على أّنھا صیغ اشتراكیة تنظم حركة المجتمع، وُتھمش دور الفرد

ضطلعت بھ مدرسة فرانكفورت رسم لھا خصوصیتھا على ساحة منھجیة ما بعد الحداثة، فضالً عن أّن إّن العمل النقدي الذي ا
ممارساتـھا النقدیة قد جلبت لھا تراتبات فلسفیـة، ونبرات معرفیة نـھلت منھا، في ظل تراكم عقالني فلسفي كانت نقطة انطالقھ مع 

.ھیجل وماركس

) 1940-(، وأودورنو، وآبل، وبنیامین )1979-( ، وھابرماس، وماركیوز )1973-( ھوركھایمر: لقد تعامل رواد فرانكفورت 
مع الصیغ االجتماعیة من منطلقات واحدة في التفكیر، واختلفوا في تحدید النتائج، وتأتى ھذا االختالف من طبیعة النھج المعرفي لكل 

اجتھادھم في تقدیم مقترحات مستقبلیة للوضع ما بعد االجتماعي منھم في وضع أسباب ونتائج الوضع االجتماعي الحالي، فضالً عن
ویمكن تحدید أھم المعطیات النقدیة لمدرسة فرانكفورت التي استطاعوا من خاللھا مجابـھة الطروحات النقدیة لما بعد البنیویة، 

:وخلخلة منظومة التفكیك، كاآلتي 

.( Instrumental Reason ):ـ نقد العقل األداتي 1

.( Theory of Communcatival Act ): ـ نظریة الفعل التواصلي 2

.ـ النظریة االجتماعیة في نقد األیدیولوجیا3

التي تتسم ـ من جملة ما تمتاز بھ ـ بالتركیز Critical Theory )( النظریة النقدیة : قد أطلق على أطروحات مدرسة فرانكفورت 
األنظمة االجتماعیة، وتحدید العناصر الُمكونة للتوجھ االجتماعي، وتحدید العالقة بین االجتماعي واالقتصادي على تشریح

واألیدیولوجي، وبیان تركیب المنظومة االجتماعیة المؤثرة على سلوك الفرد وحركتھ في المجتمع في ظل أزماتھ النفسیة، وآفاقھ 
جمل نشاط الفـرد، فضالً عن الكشف عن دوراألقلیات في النشاط االقتصادي للمجتمع، وأھمیة تلك الممتدة الُمھّددة بسیادة اآللة على مُ 

األقلیات في خلق ُبؤٍر لألزمات المتصاعدة في حركتھ نظراً لما تعانیھ من نقص تجاھھ، محاولة تعویض ذلك النقص باألزمة، وھذا 
.)1(ـ من الیھود األلمان التوجھ یفسر أھمیة كون رواد مدرسة فرانكفورت ـ جمیعھم 

إّن الحدیث عن الجھد النقدي لمدرسة فرانكفورت واسع ومتشعب، وحسب البحث التوجھ إلى النقاط المضیئة التي أسھمت في بیان 
لى الفجوات النقدیة في الطرح التفكیكي، بمعنى أّن النظریة النقدیة لم تستطع مجابـھة الطروحات التفكیكیة بشكل مباشر، بل عمدت إ

التُموضع خلف المعطیات النقدیة والمعرفیة للتفكیكیة، ثم بیان اھتزازھا وعدم استقرارھا، في حواضرالفكر الدولیة، ویمكن تحدید 
سبب ذلك بأّن اإلعالم النقدي المصاحب للتفكیكیة كان على قدٍر كبیٍر من االنتشاروالتبني، والتطبیق ـ السیما على صعید النقد والقرار

الوالیات المتحدة ـ ولم یكن متاحاً لمدرسة فرانكفورت الدخول في منافسة إعالمیة مع : الرموز والتقویض وصناعة الثقافة في مركز 
التفكیك في ھذا اإلطار، بل عمدت إلى تجریف بعض المعاییر والمرجعیات التي یستند إلیھا التفكیك بتقدیمھ لجملٍة من التطورات 

.تي قد تفتح مدار أسئلة عقیمة الجوابالنقدیة ـ غیر المألوفة ـ ال

، قسمان من الجھد النقدي المعرفي لرواد فرانكفورت، )نقل العقل األدآتي(یندرج تحت المعطى األول من معطیات النظریة النقدیة 
نتجة الُكبرى، لغرض ، فقد انتقد أصحاب النظریة النقدیة صیرورة العقل إلى أداة بید الشركات المُ )العقل األدآتي، والتقنیة: (وھما 

استخدامھ ألغراض الترویج، والتفنن في إیجاد الوسائل الكفیلة لزیادة االستھالك، والكشف بصورة متواصلة عن میادین أو مناطق 
.)2(جدیدة لتسویق البضائع والمنتوجات 

بتكار، والتفكر في قراءة مستقبلیة لحیاة تحویل مسار العقالنیة من الكشف واال: ویكمن اعتراض النظریة النقدیة حول ھذه المسألة في
أفضل، إلى أداة تكتسب وجودھا لغیرھا ال لذاتـھا، وقد وجد رواد النظریة النقدیة في ھذا التحول تعطیالً ُمتعّمداً آللیات االرتقاء 

ح الكبرى التي تنظمھا الشركات العقالني وجموداً في النتاج الفكري، ألّنھ سیكون محكوماً بقالٍب ال یحید عنھ وفقاً لرغبات المصال
.اإلنتاجیة العالمیة، طبقاً لما تراه مناسباً 

وبـھذا المنطق تحول العقل الغربي ـ حسب فرانكفورت ـ إلى عقل مؤسساتي بارد، لم یعِط الفرصة للعقل الدیني من الدخول إلى 
الذي صار ) عقل ـ الثروة(ا العقل ـ أي المؤسساتي ـ ھو الساحة االجتماعیة العامة، وتعّمد فصلھ عن میادین السیاسة واالقتصاد، ھذ

.)3(یملك السلطة ألنھ یملك أسباب بقائھا وأسباب التأثیر في الجماھیر 

قدار ولھذا العقل ـأي عقل الثروة ـ خطورة كبیرة في سیاق التقدم المعرفي والثقافي، ألنھ ُیستخدم َمنفذاً لبرامج توجیھیة ُمحكمة طبقاً لم
د لھ ارتفاع  المؤشرالمالي، وھو بـھذه الصورة سیسلك منافذ شتى من قمع وكبت واستبداد وقتل للحریات، في سبیل الوصول إلى ما ُحدِّ

في تلك البرامج التوجیھیة التي تقتضي كون اإلنتاجیة ومردوداتـھا ھي الغایة في ذاتـھا حتى وإن كانت على حساب إنسانیة الفرد ، أو 
.)4(األخالق والقیم 
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النظریة النقدیة للمنافع المزعومة لھذا العقل إّن تحقیق العقل األدآتي بعض المنافع ال یجعلھ بعیداً عن مرمى النقد، وقد تصدى رواد
محولین إّیاھا إلى وحدات سلبیة تنتقص من ریاضة العقل، وتروض لھرطقة اجتماعیة غایتھا جني األموال، ولھذا فالعقل الذي تدعو 

، بل ھو عقٌل یمتلك خصوصیة، ألّن وظیفتھ تتحدد بإعطاء التنظیم )األداتي(النقدیة ال ُیختزل إلى العقل الموجھ إلیھ النظریة
.)5(االجتماعي حقیقة العقالنیة عن طریق أنسنة أبنیتھ 

التي ھّمشت اإلنسان، وأقصت وإلى جانب نقد العقل األداتي ینشط رواد النظریة النقدیة ـ السیما ھابرماس ـ بنقد معطیات التقدم التقني 
في امتالكھا ناصیة ) التقنیة(فعلھ التداولي، ورسمت حدوداً لھ تتصف بأّنھا محددة، قیاساً إلى الحدود الالمتناھیة التي ُتوصف بـھا 

طرھا السیاسیة، صناعة الحلول، وتقدیم النصائح واإلرشادات بشأن األزمات التي تعتري سلوك اإلنسانیة وممارساتـھا االجتماعیة، وأُ 
للتقنیة سیصبح أساس المشروعیة في النظام الرأسمالي، ) المخیف(وتنظیماتـھا االقتصادیة، وقد أكّد ھابرماس على أّن ھذا التقدم 

الجدیدة في سبیل السیطرة على اآلخر، والتوجھ نحواستغاللھ، ) التقنیة(ویصبح صورة جدیدة لألیدیولوجیة المعاصرة التي سُتوجھ 
عن استخدام التقنیة بوصفھا أداة للمناورة، لغرض تقدیم تنازالت متنوعة قد ال تخدم المصالح الوطنیة والقومیة لبعض الدول فضالً 

.)6(الفقیرة 

لقد حّدد ھابرماس ابستومولوجیا جدیدة بل بدیلة عن الوضعیة العلمانیة الغربیة، وذلك بترمیم التصدع الحاصل في الجدار ـ الذي یبدو 
ـ للعقالنیة الغربیة الحدیثة، ویتمثل ذلك الترمیم في النشاط األداتي للعلوم الذي أرتبط تاریخیاً بالمصلحة الفنیة، فالرؤیة صلباً 

الھابرماسیة تقتضي نقد العقل التقني الغربي ألنھ اندرج في ظل اللعبة السیاسیة المھیمنة، إنـھا دعوة للرجوع إلى أصل العقل مع 
من خالل تحریر العقل الموجھ بوساطة النقد المستمر لذاتھ عن طریق المحافظة على المیول الفلسفیة، والرغبة اللوجوس، ویتم ذلك

.)7(في تجاوز النسق واالبتعاد عن التقلید 

إلى فرض المقوالت لقد أصبح اإلنسان بالنسبة للعقل األداتي والتقنیة شیئاً ثابتاً وكمیاً، یفتقر إلى إمكانیاتھ الخاصة، وقد لجأ ھذا العقل
الكمیة على الواقع، وإخضاع جمیع الوقائع والظواھر للقوانین الشكلیة والقواعد القیاسیة، لیتسنى لھ التحكم بالواقع من جھة، ولیعمل 

تاریخیة، على الحفاظ على بقاء الذات وھیمنتھا وتفوقھا من جھة أخرى، ویقود ھذا التوجھ إلى سقوط العقل األداتي في الالزمنیة والال
والسقوط في نوع من النسبیة المعرفیة، واألخالقیة الجمالیة، ویصبح من ثم ـ حسب عبد هللا إبراھیم ـ النموذج الُمھیمن على اإلنسان 

.)8(الطبیعة ـ المادة ـ السلعة ـ الشيء في ذاتھ : ھو 

نشط على تفعیل فعل التواصل، ویرفض اختزال الظواھر الذي ی) العقل التواصلي(وقد قّدم ھابرماس بدیالً عن العقل األداتي تمثل في 
وتبسیطھا، ویمارس دوراً في اللعبة المعرفیة تخص إمكانیة تحقق الوجود من خالل انتشار فعل التواصل، وتحقیق الحوار بین األنا 

.)9(الحوار، بمعنى أّن ھذا العقل ھو محاولة للخروج من فلسفة الذات إلى فلسفة )العقالني(، واآلخر )الفكر(

إّن التحول من إشكالیة العقل األداتي إلى ممارسات العقل التواصلي ھو تحول في الممارسة الحرة للسلوك العقالني، وقد عّد ھابرماس 
وتعین مھمتھا في إدماج السلوك اللغوي ) :Praxiesالعمل (ھذا التحول أساساً للتعادلیة الشمولیة، التي تعني بشكل أساس الممارسة 

، بمعنى إنجاز نظریة تواصل لسانیة تأخذ بالحسبان عّد السلطة المتحررة التي یعطیھا للغة )الحواري(ل نظریة الفعل التواصلي داخ
.)10(ھي األساس، بوصفھا ـ أي السلطة ـ منبعثة من النسیج التواصلي للفواعل االجتماعیة 

ي االمتیاز للمعرفة التي تقیمھا الذات الفاعلة مع عالم األشیاء بوصفھا فلسفة تعط) العمل(وقد أكّد ھابرماس بشكل أساس فلسفة 
الممكن، فضالً عن أّن ھذه الفلسفة أدمجت في المضمون العقالني للتوجھ البورجوازي بوصفھا المتعِھدة بعقلنة االستثمار لصالح 

فة العمـل، ومفھومھا عن العقل على مستوى اإلنسـان، وتقدیم الرؤى المتحررة الكفیلة بالتمثیل الجید للصعوبات التي تواجھ فلس
ویندرج نقد ھابرماس للعقل األداتي وتقدیمھ إلمكانیة ممارسة العقل التواصلي، في خطتھ النقدیة القاضیة بالوصول إلى . )11(المقوالت 

من قراءة جدیدة للماركسیة، تظھر اإلدانة الفاعلة للتوجھ األیدیولوجي في تسییرالُنظم االجتماعیة، فضالً عن تقدیم صیغ عالجیة تنھل 
من خاللھا صیغ التخلي عن استبداد السلطة الرأسمالیة، وتقدم نظریة اجتماعیة َتنُعم ـ بشكل متواصل ـ بمحاكمة التصورات 

والتنوع البورجوازیة القائمة على استغالل إمكانیات النشاط العقلي وتجاربھ االجتماعیة والعلمیة المختلفة في رسم الثراء الفكري،
.المعرفي لتلك التصورات

ولغرض الوصول إلى تقدیم نقد موضوعي لألیدیولوجیا الغربیة، اتجھ ھابرماس إلى االستفادة من إمكانیات التأویل في تحدید األطر 
جتماع من جھة، وبیان النقدیة الممكنة لكشف مزالق األیدیولوجیا ونوایاھا، وقد تّم في ھذا المیدان تحدید العالقة بین التأویل وعلم اال

مقوالت اإلدعاء إلى العالمیة وتاریخھا بما یسھم في كشف نوایاھا الخفیة، وسلوكھا النسبي ذي الممارسة السلطویة من جھة أخرى، 
تتجھ إلى وقد أعانھ ھذا التوجھ في فھم العالقة الجدلیة بین المراوغة المعرفیة الكتساب صفة العالمیة، وبین الممارسات الحداثویة التي

وتقدیم ـ من ثّم ـ إدانة كاذبة وخادعة لقاتلھا، وقد اندرج ھذا التوجھ بشكل أساس في بیان إشكالیات الحداثة وتوجھاتـھا قتل الحقیقة،
.)12() الحداثة مشروع لم یكتمل(السیاسیة، التي عّدھا ھابرماس مشاریَع إبطاٍل ثقافيٍّ مغالیة، ضمن مقالتھ 

العمل النقدي لمدرسة فرانكفورت یتمثل باختزال النظریة االجتماعیة الماركسیة إلى شيٍء ال یتعدى نقد األیدیولوجیا، وقد أُعید إّن 
تأھیل الجانب الجدلي للماركسیة في مواجھة الشعارات السیاسیة والدعایة الخطابیة الجوفاء، فضالً عن تقدیم التصور الموضوعي 

ر، ووصفھ بالمذھب الشامل للوھم، وھذا التوجھ ساعد الحضورالعقلي على التعبیر وطرح اآلراء في وجھ للتوجھ السیاسي المعاص
بوصفھ أمراً مطلقاً لبیان تحیزات ) النقد(الحضور الشامل لألیدیولوجیا وسیطرة الالعقل، وبـھذا المنظور استخدمت النظریة النقدیة 

.)13(المنھج األیدیولوجي 

نقدیة التي قدمتھا معطیات مدرسة فرانكفورت، أباحت التفكیر في رسم نـھایة قریبة للرأسمالیة، متأتیة من فساد إّن االفتراضات ال
سلوكیاتـھا القاضیة بأّن الدیمقراطیة الجماھیریة ُتفسد الحرب السیاسیة، وأّن التقنیة ُتفسد الروح اإلنسانیة، وأّن رأس المال یمّزق
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لمجتمع، كل ذلك ُینِبيء بنقد واسع للثقافة البورجوازیة، ألّنھا تنتج باستمرار نوعاً إنسانیاً مصاباً النسیج االجتماعي والثقافي ل
بالُعصاب، مختل الوظائف، والخالصة التي ترید النظریة النقدیة الوصول إلیھا ھي منح الحریة اإلنسانیة، التي تتطلب اإلطاحة بالكبت 

أّن الحضارة الغربیة كانت مبنیة حول استراتیجیة متفسخة، استراتیجیة "النظریة النقدیة البورجوازي، والظلم الطبقي، وقد أعلنت
أّن الرأسمالیة "، وذكرت أیضا "سحق غرائز اإلنسان الحیویة من خالل السیطرة العقالنیة على الطبیعة وعلى الذات وعلى اآلخرین

، كل ھذا دفع النقد إلى توقع تفتیت الثقافة البورجوازیة )14(" المستھلِكبتحویلھ إلى سلعة ثقافیة ُتقدم إلشباع حاجات .. دمرت الفن 
.)15(وردیفتھا الرأسمالیة التي ستتعرض ـ حسب بیرمان ـ إلى اإلذابة بفعل حرارة طاقاتـھا المتوھجة باالستغالل والبؤس والقسوة 

ري التي انتشرت في المجتمعات الرأسمالیة، وقد شكلت ھذه لقد حاولت النظریة النقدیة تحلیل ظاھرة الوعي الغائب أو االستالب الفك
الظاھرة وجھاً من أوجھ التناقضات األساسیة التي ترسخت داخل أبنیة ھذه المجتمعات، السیما التناقض الذي لّف المستوى االقتصادي 

المّتقد منح المسیرة النقدیة لمدرسة انطالقاً من فكٍر نقديٍّ ذي صبغة تحرریة، وھذا الفكر)16(المتعایش مع المستوى السیاسي 
فرانكفورت نوعاً من المصداقیة، ألن منازل القراءة التي استخدمتھا قدمت رؤى ذات تنوع معرفي بین رواد النظریة النقدیة، ویكون 

:إجمال الحدیث عن منازل القراءة لمدرسة فرانكفورت باآلتي 

.التوجھ الرأسمالينقد عقالنیة¬ـ ماكس ھوركھایمر 1

.الجدل السلبي، ونقد األیدیولوجیا¬ـ ثیودور أدورنـو2

.نقد اإلنتاج الصناعــي اآللي¬ـ ووالتر بنیامیــن3

.العقل التواصلي، ونقد األیدیولوجیا¬ـ یورجن ھابرماس4

.التأویلیة المنھجیة، ونقد األیدیولوجیا¬ـ كارت أوتو آبـل5

.الجمالیات الماركسیة، ونقد العقل¬ـ ھربرت ماركیوز6

قدمت قراءة ھوركھایمر نقداً للتوجھ الرأسمالي من خالل القول أّن الحضارة الغربیة أسھمت في تركیز شبكة من األجھزة السلطویة 
، وبالرغم من )17(بشمولیة الدولة، ثم عملت على تسییر العقل وفقاً التجاھات موازیة ألیدیولوجیتھا القائمة على نزعة التسلط المرتبطة 

، إالّ إّنھ انتقد تطرفھا السیما عند استخدام الدوائر الرأسمالیة لھا، حیث )18(" األیدیولوجیا نظام حقیقي وعادل للوجود"إشارتھ إلى أّن 
.قدیة، في مقابل تبنیھا لتصورات ُمسیسة وُموظفة لخدمة التوجھات البورجوازیةأرغمتھا على التخلي عن وظیفتھا الن

وتتیح قراءة أدورنو للمشروع الثقافي والحضاري الغربي للكشف عن البعد اآلخر، أو الجانب المعتم أو ثقافة الظل في الِنتاجات 
ى سلب الطابع المقدس الذي أضفاه اإلنسان على الواقع وأفقده الفكریة الغربیة، مبتدئاً من دراسة الفن الذي یھدف ـ حسب أدورنو ـ إل

، وأّن الفن وفقا لذلك )الجدل السلبي(حریتھ، فاإلنسان المعاصر صنع أوثانھ الجدیدة المتمثلة بأوجھ امتالك الحیاة، وقد أطلق على ذلك 
ن التنظیمیة الجماعیة التي تخترق األشكال یعارض أداة القمع بشتى صوره، ویقف بوجھ استالب حریة اإلنسان عن طریق القوانی

.)19(المقیدة، وتنفي القوانین المضادة لحریة العمل والممارسة 

أما معطیات بنیامین فتندرج في ظل الحدیث عن تحوالت الفن، الذي یفقد وضعھ اإلبداعي تحت تأثیر اإلنتاج الصناعي اآللي، فینتقل 
ة، ویتحول في ظل الرأسمالیة إلى مجرد سلطة ُتوظف وُتوجھ طبقاً لرغبات المؤسسات والنظم بذلك من حیز القداسة إلى میدان السیاسـ

األیدیولوجیة، ویرى بنیامین أّن على الكاتب إضفاء الصبغة السیاسیة على أسلوبھ الفني، كي یتسنى لھ توظیفھ توظیفاً سیاسیاً في إطار 
.)20(عالقات إنتاج معاصرة

نقد األیدیولوجیا، وبیان ممارساتـھا القمعیة التي تعلي من شأن االغتراب الرأسمالي، على حساب ویتفق آبل مع ھابرماس في
الحواروالتواصل، وقد اتجھ آبل إلى ربط عالقات نقد األیدیولوجیا مع المسیرة التأویلیة العلمیة التي تتیح إلمكانیة النقد، العمَل 

ة تقوم على أساس تفاعل الوحدات االجتماعیة مع بعضھا في ظل الحریات والتواصل، ووضع األسس واألصول لنظریة اجتماعی
الممنوحة، مع غیاب مطلق لنزعات التسلط والقمع، وبذلك عّد آبل مشروع نقد األیدیولوجیا نوعاً من السیاسات المنھجیة التي تقدمھا 

.)21(التأویلیة لتفسیر الظواھر والفعالیات االجتماعیة 

حف النظریة النقدیة بأعمالھ التي اتجھت إلى نقد كل أشكال االستبداد والتسلط، وفي مقدمتھا التسلط التقني، أما ماركیوز فقد أت
ودوره في البنیة االجتماعیة، وأثرالفعل السیاسي في ) القمع ( واالستبداد األیدیولوجي، وقد ركّز بشكل أساس على تحلیل مفھوم 

، )22(الجدلیة المادیة لماركس، والكبت الجنسي، وعنصراللبیدو عند فروید: الل تحلیل منظومتيتوجیھھ وانتشـاره، وقد تّم لھ ذلك من خ
وأراد من ذلك الوصول إلى بیان العالقة بین فعل القمع من جھة، وفعل الحركة االجتماعیة من جھة أخرى، عن طریق البرھنة على 

)23(:

، ومبدأ اللذة )االرتواء(الدوام جدلیة بیولوجیة، كان الصراع فیھا قائماً بین مبدأ الواقع ـ أّن الجدلیة المادیة قد رافقتھا على 1
).الممارسة(
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ـ االزدواجیة بین وعود الحضارة بتقدم اإلنسان وإتاحة فرص العیش والسعادة، وبین نموھا من خالل تقدیم أدوات اإلنتاج وتنویعھا، 2
.وضیاع اإلنسانیة

.الصراع بین العنصر اللبیدي ـ القمعي، وبین نضج الصراع الطبقيـ تفاقم 3

إعادة قراءة النص والفلسفة الماركسیة، : وقد قّدم ماركیوز معطیات نقدیة جدیدة في كل كتاب من كتبھ التي یلفھا منطلق واحد ھو
ة تقوم على حریة الفرد، وتحرر عقالنیتھ، ومحاولة استثمار المعطیات االجتماعیة والثوریة فیھا لصیاغة نظریة اجتماعیة معاصر

ونزع كل أشكال التسلط والقمع ودیكتاتوریة اآلراء ورجعیة األنظمة وتعالي المؤسسات، ویمكن تحدید البؤر العقالنیة والمعرفیة 
:الواردة في أھم كتب ماركیوز، كاآلتي 

.)24(الصراع بین اللغة والواقع : ـ الحب والحضارة 1

.)25(ثورة الماركسیة ضد الرأسمالیة، وثورة مضادة وقائیة للرأسمالیة ضد الماركسیة : الثورة المضادة ـ الثورة و2

.)26(التفكیر السلبي، ھو محرك الفكر الجدلي عند ھیجل : ـ العقل والثورة 3

.)27(سیطرة التقنیة على فعالیات اإلنسان، ودور الرقابة االجتماعیة في سلوك الفرد : ـ اإلنسان ذو البعد الواحد 4

.)28(الجمالیات الماركسیة مشروطة بعالقات اإلنتاج : ـ البعد الجمالي 5

ام ـ السیما ھابرماس ـ تقتضي تجاوز عوامل إّن الصیغة النقدیة التي ارتضاھا ماركیوز بشكل خاص، ورواد النظریة النقدیة بشكل ع
تفكك النظام االجتماعي، ثم محاولة تنظیم قواعد معرفیة ونقدیة، لتحویل مسار التغیرات االجتماعیة إلى سلوكیات ذات قیم نفعیة 

إلى نتیجتین مھمتین في ھذا السیاق أشكال تفكك الحركات االجتماعیة، وأسندھا) اآلن تورین(وإصالحیة في الوقت نفسھ، وقد حّدد 
)29(:

.ـ تتوجھ بالمنظومة المتفككة إلى تغیرات اجتماعیة باتجاه سلوكیات المصلحة، والنفع1

.ـ تتوجھ بالمنظومة المتفككة إلى تغیرات اجتماعیة باتجاه سلوكیات التناقض، والقمع2

ر وقیم، وإصالحات تطال فوضى منظومة العمل االجتماعیة وذكر أّن النتیجة األولى تأخذ بالمتغیرات االجتماعیة إلى منظومة معایی
فسـھ ـ السابقة، أما النتیجة الثانیة فتعود إلى سلوكیات األزمة بفعل السلطة السیاسیة الُمتنِفذة بشرعیة القرار، والُمتسلّطة ـ في الوقت ن

:)31(ـھا مدرسة فرانكفورت باآلتي ویمكن إجماالً تحدید أھم الخصائص التي امتازت ب. )30(على مسار حركة المجتمع 

.ـ ُتوجھ النظریة النقدیة سلوك اإلنسان وأفعالھ، وترى توجھھا نقداً فاحصاً ألیدیولوجیا المجتمع الغربي وتعریة لھا1

انعكاسیة ـ تختلف النظریة النقدیة عن نظریة العلوم الطبیعیة بكون األخیرة ذات صبغة موضوعیـة، أما األولى فذات صبغة تأملیة2
.لسلوكیات المجتمع وتوجھاتھ والسعي نحو نقدھا

ـ البحث عن الحقیقة عن طریق استخدام النقد، والحقیقة لیست سابقة على النقد، إنما ھي إفراز للنقد ذاتھ، وحتى یتم الوصول إلى 3
.الحقیقة على النقد أن ُیحطم أوالً األوھام والمظاھر الخادعة

االجتماعیة، : نقد ُسبل الحداثة في العقلنة بأشكالھا : دیة مع نظریات ما بعد الحداثة في مساٍر وحید ھو ـ تشترك النظریة النق4
.والفلسفیة، والتحلیل الثقافي ، واالھتمامات السیاسیة 

.ـ االتفاق على أھمیة المحور اإلنساني في العملیة البنائیة التاریخیة للمجتمعات البشریة5

ھیجیلیة والماركسیة، وتقدیم رؤى جدیدة تنطلق من طروحاتـھما، السیما في مسألة الصراع والوعي الطبقي، إذ تؤكد ـ نقد الرؤیة ال6
.النظریة النقدیة غیاب الوعي الطبقي في المجتمعات الرأسمالیة

.لسلطویةـ رصد أزمات المجتمع الرأسمالي، ومحاولة توجیھ ضربات نقدیة متتابعة، لبیان تحیزاتھ وممارساتھ ا7

:من النظریة النقدیة إلى فلسـفة النـص 

بالرغم من التأثیرات الفلسفیة المتشابـھة التي صاغت مجمل الطرح النقدي لمدرسة فرانكفورت، فالمنھج التفكیكي، والمتمثلة بمعطیات 
، إالّ أّن طبیعة صیاغة الطرح النقدي اختلفت بینھما ، )ونیتشھ، ودوركایم، وھوسرل، وفروید، وھیدجركانت، وھیجل، وماركس، : (

.نتیجة التوجھ المعرفي من جھة ، والمقاصد النقدیة والثقافیة والسیاسیة من جھة أخرى
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من لحن دریدا المعروف وقد تصدى ھابرماس بشكل خاص لطروحات دریدا، وحاول بیان نقاط الضعف والھشاشة فیھا منطلقا
، ووصف علم الكتابة بأّنھ التوجھ العلمي لنقد )اللغة(بالتجاوز الذاتي والنقدي للمیتافیزیقا، ونغمة تمزیق كل شيء حتى مسكن الوجود 

تافیزیقي الممنوح المیتافیزیقیا، ویرد على دریدا في نقده لمركزیة الصوت، ذاھباً إلى أّن المركزیة ھي السبب الذي ُیفسر االمتیاز المی
.)32(للحاضر 

ویرى ھابرماس أّن دریدا في مسیرتھ النقدیة والفكریة ال ینفصل عن اإللحاح األصولي لفلسفة الذات، ویرد على نقد دریدا لمركزیة 
ات بسلطتھ إالّ باللجوء العقل، ویؤكد أّن النقد الذاتي الشامل للعقل یرتبك في تناقض أدائي، ولیس بإمكانھ إقناع العقل الُمتمركز حول الذ

، والتناقض الذي وقَع فیھ دریدا ـ في ھذا )33(إلى وسائل العقل ذاتـھا لتقدیم رؤیة نقدیة شاملة وموضوعیة للشك في القواعد واألنظمة 
.)34(" الرغبة الفوضویة"اإلطار ـ دفَع ھابرماس إلى نعتھ بصاحب 

قلب أولویة المنطق على البالغة، والكالم : لجوانب المقدسة منذ أرسطو، من مثلویؤكد ھابرماس رغبة دریدا القویة في التمرد على ا
یم على الكتابة، والمعقول على الالمعقول، والمیتافیزیقا على الفیزیقا، وأّن عمل التفكیك المتمرد یرمي إلى ھدم التسلسل المألوف للمفاھ

ى المفھومي، ثم یفسر ھابرماس مسیرة التفكیك الُمكلَّفة بتفتیت األساس، وقلب عالقات التأسیس، وعالقات السیطرة على المستو
التركیبات األنطولوجیة التي شّیدتـھا الفلسفة طوال تاریخ العقل المتمركز على الذات، ومنھج دریدا لم یكن متزنا ـ حسب ھابرماس ـ 

م تتضمنھا نصوصھم، وعلى بیان آراء نقدیة بل مارس سلوكاً ملتویاً بإرغام نصوص ھوسرل وسوسیر وروسو على تقدیم اعترافات ل
.)35(لم یعلنوا عنھا ولم یتفوھوا بـھا 

وبـھذا حّدد ھابرماس المطمح الدریدي بجعل التفكیك وسیلة تتیح للنقد الجذري للعقل الذي ینحو منذ نیتشھ أن یتخلص من مأزق 
، وذلك ألّن عالقاتـھا تشتبك في ظل بناء بالغي، )لغومةم(خاصیتھ الذاتیة، وبرھن أیضاً على أّن جمیع نصوص التفكیك ھي نصوص 

ظاھره یناقض باطنھ والعكس صحیح أیضاً، وعالقات اختالفاتھ أكثر من عالقات المشابـھة والمماثلة، لذلك اتجھ النقد التفكیكي 
) العمى(ا، والبیان عن مناطق فیھا بوصفھا حضور) البصیرة(، إلى البالغة لتفكیك مناطق )الموجھ نحو العقل(وأسلوبھ التھدیمي 

.)36(وتفسیر اختالفاتـھا بوصفھا غیاباً 

:)37(یمكن تحدید أوجھ االختالف بین ھابرماس ودریدا بالنقاط اآلتیة 

ـ یدعو دریدا إلى تفكیك نظم العقل المتمركز حول نفسھ من أجل تأسیس المعنى المختلف، في حین یدعو ھابرماس إلى تفكیك العقل 1
.تياألدا

ـ یرى دریدا أّن العقل الُمتمرِكز على ذاتھ أنتجتھ المیتافیزیقا الفلسفیة والدینیة، في حین یرى ھابرماس أّن العقل األداتي أنتجتھ 2
.العقالنیة الذاتیة، عندما طّورت البنیة االجتماعیـة ـ الصناعیة

ني علم الكتابة ، أما ھابرماس فیدعو إلى عقالنیة نقدیة ُتوِقف ـ یدعو دریدا إلى إرساء عقالنیة جدیدة ال تمركز فیھا عن طریق تب3
.طغیان العقل األداتي

ـ یدعو دریدا إلى عقل لدیھ القدرة على تفكیك األنظمة والمقوالت لیعید صیاغتھا وفقا لنظام االختالفات، بینما یدعو ھابرماس إلى 4
.ئمة على الدعوة إلى تواصل األفراد والحفاظ على الخصوصیةعقل نقدي اتصالي في ظل الرؤیة االجتماعیة الجدیدة القا

ألنھ أنتج صور التمركز المتعددة، بینما یتوجھ ھابرماس إلى (Logos)بمعناه الفلسفي المیتافیزیقي ) العقل(ـ یتوجھ نقد دریدا إلى 5
.(Reason)بمفھومھ اإلجرائي، بوصفھ َملكة تحلیل وتفكیر مباشر ) العقل( 

، بینما )القبالنیین(مة دریدا لعقالنیة المیتافیزیقا الغربیة تجعل مشروعھ التفكیكي یمتلك أبعاداً الھوتیة یمكن إرجاعھا إلى ـ محاك6
ي یمثل إلحاح ھابرماس على النقد وطعنھ باألُسس األیدیولوجیة، ونقده للعقالنیة األداتیة، وتفكیك توجھ التقنیة، امتالَك المشروع النقد

.بعاداً سیاسیة واضحة التواصلي أ

ـ حاولت التفكیكیة ومعھا النظریة النقدیة إحیاء الطروحات الفلسفیة للماركسیة، مع اختالٍف في غائیة اإلحیاء، فدریدا یرید من 7
ناد إلى أبعاد إحیائھا بیان التوجھات االستعماریة التي تحیط بالقرار السیاسي العالمي، أما ھابرماس فقد قصد من إحیاء الماركسیة االست

.إنسانیة تتجاوز االنغالق، وتـھتم بحركة الفرد والمجتمع في آن واحد

ـ یشتغل نقد دریدا على المفاھیم والمقوالت والرؤى والتصورات التي أنتجتھا المیتافیزیقا الغربیة لغرض تفكیكھا، وإبطال أثرھا، 8
كالعمل فإّنھ یشتغل على العالقات االجتماعیة، والمظاھر العامة، أما ھابرماس)النقد الَخطابي(وعلى ھذه یمكن وصف نقده بـ 

).النقد الواقعي(واإلنتاج ونحو ذلك، مّما یدفع إلى وصف نقده بـ 

وقد نقد ھابرماس مسیرة التفكیكیة النقدیة، ووصفھا بكونـھا ال تعدو أن تكون حقیبة بالغیة ممتلئة بالُخدع والتكنیك، والغرض منھا 
، وقد تأتى ھذا الوصف )38(الجنس أو األجناس األدبیة بین الفلسفة من جھة، والشعرواألدب والنقد األدبي من جھة أخرىإلغاء حدود

من استلھام التفكیكیة لمرجعیات فكریة متعددة ومتماثلة، أسندت نفسھا مھمة تفتیت المراكز المیتافیزیقا، والتندید المستمر بصیغ 
.البسیطة الواضحةالمعاني الجاھزة، والدالالت 
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ویمكن تحدید اتجاه ھابرماس في نقده لطروحات ما بعد البنیویة، بإعادة صیاغة المادیة التاریخیة، بوصفھا نظریة دینامیة للتقدم 
سواء، وتمنح فرصاً للعمل تكون متكافئة ، ولصیاغة نظریة جدیدة للسلوك االجتماعي، تـھتم بالفرد والمجتمع على حّد )39(االجتماعي

بین األفراد، ولھذا ُوصفت معطیات ھابرماس النقدیة الموجھة لنقد ما بعد البنیویة ـ فضالً عن ما بعد الحداثة ـ بكونـھا مناظرة عن 
.)40(الماركسیة بوصفھا فلسفة اجتماعیة وسیاسیة قائمة 

الذي ُیعزى إلیھ ) فریدریك حیمسون: (النقدیة، وحاولوا نسج طروحاتـھم على غرارھا ومن أھم النقاد الذین تأثروا بمعطیات النظریة 
سجن اللغـة :(ھي) البنیویة، ما بعد البنیویة(إنعاش طروحات الماركسیة الجدیدة، وأھم أعمالھ التي تصدى فیھا للطروحات النقدیة 

)41(لتقالید المتصارعة في الفكر البنیوي وما بعد البنیويوتمثل طروحات جیمسون مختلف ا). 1981الالوعي السیاسي (، و )1972

:)42(في تألیف ماركسي مثیر، ویقترح جیمسون منھجاً نقدیاً جدیداً إلحیاء الفلسفة الماركسیة یتكون من مستویات ثالثة 
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