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صحیح أنو  .نقاد علم االجتماع يف فًتة ما بعد احلرب العادلیة الثانیة يف أدلانیاو  أىم فالسفة أحدكاف أدورنو 
شلن عاصروه مثل ىان  جورج غادامَت، إال أف أثره كاف أكرب على  صللی ال ؽلكن مقارنة شهرتو بفالسفة اإل

الباحثُت وادلثقفُت يف أدلانیا تلك الفًتة. ففي ستینیات القرف العشرین، كاف قد اعترب ادلنازع األبرز لفلسفيت 
 مثلو، عمل كمساعد على یدیو و یورغن ىابرماس كما تتلمذ مارتن ىایدغر.  و  كارؿ بوبرالعلم والوجود للسَت  

 . 1970أصبح يف مقدمة فالسفة العلـو اإلجتماعیة يف أدلانیا بعد 
حیث كاف ینتمي، وذلك لسمة التداخل بُت  تماع على كتاابت مدرسة فرانكفورتؽلتد أثر عادل االج

ادلوضوعات اليت كانت مدار أحباثو. كما یرجع ذلك األثر إذل سرعة استنتاجاتو حوؿ تراث الفلسفة الغربیة، 
عاصره. فقد كاف جذریة نقده دلوضوعات اجملتمع الغريب الذي و  خصوصًا كانط والفالسفة من بعده،

 جیل النظریة النقدیة.  رواد أوائلًدا من ا رائعضوً ، و سوسیولوجي أصیلفیلسوؼ 
أتخر وصوؿ كتاابتو إذل البلداف ادلتحدثة لإلصللی یة للًترتات الغَت معتمدة. إذل أف تقدمت حركة  یرجع

العدید من أعمالو اليت زاد تداوذلا و  الًترتة يف تسعینیات القرف العشرین، حُت نشرت العدید من زلاضراتو
نظریة ادلعرفة واالخالؽ  تسهم تلك األعماؿ يف تسهیل ههور تقییم أعمالو حوؿ وانتشارىا بعد وفاتو. دل

 نظریة الثقافة. و  قباؿ على أعمالو حوؿ مواضیع اجلمالیاتاإل تزاد فحسب، بل
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  ذات صلةمقاالت 

 
 
 

 سريته الذاتية -1
ث يف مدینة فرانكفورت حی 1903ولد ثیودور لودفیغ فی نغراند أدورنو يف احلادي عشر من سبتمرب لسنة 

 Müller-Doohm 2005, Claussen)آخر عقدین فیها و  عاش أوؿ ثالثة عقود من حیاتو،
، وموسیقي ودیةمنحدر من عائلة یهعمل يف بیع النبیذ األدلاين، یكاف األبن الوحید ألب اتجر   .(2008

من رلددي كانط(  والتألیف درس الفلسفة مع ىان  كورنیلیوس )الكاثولیكیة.  الكورسیكیة انجح من
حتت  1931سنة  كَتكجاردادلوسیقي مع ألنب بَتغ. مث قدـ رسالة ادلاجستَت يف موضوع فلسفة اجلماؿ لدى  

ة إشراؼ االشًتاكي ادلسیحي بوؿ تیلیتش. بعد سنتُت من عملو كمحاضر مت فصلو من قبل النازیُت مع رتل
الیساریة. بعد سنوات قلیلة رجع بعد أف تبٌت اسم االّّتاىات  األصوؿ الیهودیة أو ويمن األساتذة ذ

 ىو اسم األخَت لعائلة أمو لیعرؼ بعد ذلك بو. و  "أدورنو"

وكالیفورنیا اجلنوبیة،  ،خالؿ احلقبة النازیة انزحًا إذل أوكسفورد، نیویورؾ 1934غادر أدورنو أدلانیا يف ربیع 
اليت أسفرت بعد ذلك عن شهرتو، منها "جدلیة التنویر" مشًتكًا يف  و  حیث قاـ بتألیف العدید من كتبو

"الشخصیة الشمولیة" كمشروع مشًتؾ، و ،ؽلر، "فلسفة ادلوسیقى اجلدیدة"كتابتو مع ماكس ىوركها
 . (Manima Moraliaاألخالقیات الدنیا)و 

الصناعة الثقافیة. عائدًا إذل فرانكفورت ن عتو النقدیة للثقافة اجلمعیة و من تلك السنوات بدأ أدورنو بتأطَت 
نفسو رائدًا ثقافیا أدلانیًا،  موقعو يف قسم الفلسفة، قاـ أدورنو بتأسیس  دىا، لیتوذل بع1949سنة 

، وقاـ ادلاركسیةمستقل لألحباث الذي أتسس كمرك  و  شخصیة أساسیة يف معهد الدراسات اإلجتماعیة،و 
درسة فرانكفورت يف مب. كاف ادلرك  سببًا يف ما یسمى بعد ذلك 1930ماكس ىوركهاؽلر برائستو منذ 

1958 . 
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یدیولوجي حوؿ ادلوسیقي أالبحث عن فاغنر" وىي رسالة نقد ومنذ بدایة اخلمسینات كتب أدورنو "يف 
"ضد وعملو  رلموعة من الدراسات الثقافیة واالجتماعیة،ىي و  "ادلنشورات" مث ادلفضل للح ب النازي،

ىي و  كما كتب "رسائل حوؿ األدب"  ،ىوسرؿمؤسسیة والناقد لفینومینولوجیة للادلناوئ نظریة ادلعرفة" 
 رلموعة مقاالت يف النقد األديب. 

ي" يف علم االجتماع شخصیة ابرزة يف "الن اع الوضعكالع اءات.  و  دتی  العقد األخَت من حیاة أدورنو ابلصراع
، فكاف شعلة متقدة دلانیةرات حوؿ إعادة أتسیس اجلامعات األيف العدید من ادلناه؛ لعب دورا ىاما األدلاين
. دل دتنع تلك ادلناهرات ادلثَتة للجدؿ أدورنو من نشر الكثَت من الیمینیُت حینهامن  نقادهو  من تالمیذه لكلّ 

رللدین "رسائل حوؿ األدب"، كما نشر كتبًا حوؿ ىیغل والفلسفة و  اجمللدات: منها النقد ادلوسیقي،
"اجلدلیة السلبیة" حوؿ نظریة  و األعظمعمل مث جاءاجلمالیات. و  رلموعة مقاالت علم االجتماعو  الوجودیة،

، والذي كتبو خالؿ "نظریة اجلماؿ" عملو النفیس أیًضا ، إذل جانب1966عاـ يف   یقیاادلعرفة وادلیتافی
. استمر كل ذلك إذل أف تويف إثر أزمة قلبیة يف السادس من أغسطس عاـ 0791ات ونشره يف الستین

 الستُت. و  اكتماؿ ربیعو السادس بیل شهر منق 1969

  
 رجدلية التنوي -2

ادلصنفة ضمن اّتاه ادلثقفُت األوروبیُت التقدمي  ااشًتؾ أدورنو مع ىوركهاؽلر يف كتابة واحدة من أىم أعماذلم
ف "جدلیة ا" الثقافیة. كتب االثنّّتاىاتاليت أصبحت من "االو  ،يف نقد احلداثة قبل ههور "ما بعد احلداثة"

. يف البدایة ههرت كمیموغراؼ حتت عنواف "شذرات نتیجًة ذلا حلربا التنویر" بینما كاان منفیُت أثناء
. یشرع الكتاب يف البدء بتقییم 1947، حیث أصبحت العنواف الفرعي للكتاب يف 1944فلسفیة" عاـ 

وصفي كئیب للحالة الراىنة دلا علیو الغرب احلدیث قائالً: "یُفهم التنویر على أنو التقدـ الفكري أبوسع 
 نتصارسفر عن اا الكوكب أحتریره. إال أف تنویر ىذو  نساف بن ع سلاوفوتسیید اإلتعریفاتو، فلطادلا كاف شأنو 

 . مث یتساءؿ الكاتب أّّن ذلك. كیف أنتج لنا التقدـ يف رلاالت كالطب والعلـو احلدیثة"تنویرهعلى  اشتعالو
الوهائف ادلضنیة ذىنیاً، أف یساعد على ههور و  األمراض،و  الصناعات اليت نذرت حتریران من أغالؿ اجلهلو 

تطویر و  الفاشیة، ادلمارسة ادلتعمدة يف العلن للمجازرعادل یكوف فیو اإلنساف يف رضوخ مبٍت على قبوؿ 
 أسلحة الدمار الشامل بكل ما وجد من طاقة؟ 
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 ف، حتولت لالعقالنیة. انثالعقالنیة، غلیب اال

إذل لو حتوّ و  داياأل عن العقل حدیثكشخصیة لل  فرانسیس بیكوفعلى الرغم من إدراج االثنُت السم 
. ىي اجلاين الوحیدالعلـو احلدیثة و لوضعیة العلمیة ا أبفكهاؽلر ال یعتقداف العقالنیة، إال أف أدورنو وىور ال

دلخطوطات اب االثناف ابلفعل استشهدفقد بكثَت.  یسبق ذلك تبدأ مرحلة حتوؿ العقالنیة إذل ضدىا يف وقت
غلب فإف نقد احلداثة ، أدورنو وىوركهیامر ّحت حجةص إف .يف ن وعهم للرجعیةالفالسفة اإلغریق و  العربیة

 دلا قبل احلداثة. ارجوعأف یكوف  ال ؽلكنوالتحوؿ دلا بعد احلداثة ببساطة  ، وأبفأف یكوف نقداً دلا قبل احلداثة
اجملتمع ككل ػلتاج مع نفس الظروؼ ادلعاصرة.  ةدیدیئتها اجلستمر هبتف احملاولت الفاشلة للحداثة سإال فإو 

 إذل التحوؿ. 

الثقافة یشكالف وحدة اترؼلیة، حبیث أي سعي خلف احلریة يف اجملتمع و  أدورنو أف اجملتمعو  یعتقد ىوركهاؽلر
ىو النفي. حبیث أي  یوجد جانب آخر لذلك .(DE xvi) ىو ابلضرورة سعي خلف التنویر يف الثقافة

تعطي  ؛ش داخلهاالبٌت القانونیة ادلعاو  االقتصادیةو  فقداف أو نقص يف احلریة اجملتمعیة، يف اجلوانب السیاسیة
ما ضلوه. فادلخیمات النازیة دل تكن و  الدینو  مؤشر لفشل كبَت يف التنویر الثقايف، اجلوانب الفلسفیة، يف الفنوف

 جذري يف الغرب احلدیث.  لل  خلمؤشراً  تبل كان اضلراؼ أو تصویر للقطات سینمائیة لغرض متعة بریئة.

أبي ذتن على الثالث أشیاء التالیة: السیطرة و ىو السیطرةتلمیذه و  مصدر كوارث عصران كما یراىا أدورنو
السیطرة  من شكلی يف كلّ و  على الطبیعة من قبل البشر، سیطرة البشر على طبائعهم البشریة يف أنفسهم،

 ىو سیطرة البشر على بشر آخرین.و  تلك یوجد الشكل الثالث،

اجملهوؿ فیقوؿ: "یعتقد اإلنساف أنو حر من  ما ػلف  وجود ىذا احلب للسیطرة ىو اخلوؼ الالعقالين من 
أمر ضروري . . . . فالتنویر  اطَتألساو  كل سلاوفو، حادلا یعرؼ كل رلهوؿ شلا غلعل من تفكیك اخلرافة

خلف ركب التقدـ لكنو غَت حر  فاجملتمع ادلهتم ابلسعي ،(DE 11ساطَت من جذورىا")جتثاث لتلك األا
بشر أو غَت بشري أبنو "اآلخر"، ومن مث یدفع بو جانبًا إما یعّرؼ كل ما ىو سلتلف عنو، سواء س

 ابالستغالؿ أو التدمَت. 

 ،رإال مبستوى تعقید وسائل التدمَت ال أكث قصاءاإلو  يف اجملتمعات الغربیة احلدیثة قد ال ؼلتلف ذلك الدفع
ابلعبودیة، لكن الثابت ىو السیطرة العمیاء ادلوجهو  ف بطریقة غَت مباشرة عند مقارنتوقد یكو  االستغالؿو 
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العواقب العادلیة ادلت ایدة. خلف كل ذلك یقـو االقتصاد الرأمسارل و  االختالؼ يف وسائلو  ابخلوؼ النفسي،
 االحباث العلمیة. و  بقیادة عملیة االستغالؿ ادلت اید، م وداً بكل الوسائل التكنولوجیة

دل یقم و  التنویر يف القرف الثامن عشر. ینكرافىوركهاؽلر ال و  ات، فإف أدورنوعلى العكس من بعض التفسَت 
االضلدار التارؼلي العادلي. بل اعتمدوا على عدة  لتبیُتد یدعي "علویتو" على أفكار التنویر ا بنقأي منهم

 أمور: 

نظروا للنظم التارؼلیة يف الثقايف، فو  التعلیق على اإلنتاج األديبو  اجلدؿ الفلسفي مع انعكاسات االجتماعیة
ا ذلك ادلنظور الثنائي میلخص كال منهو . (Jarvis 1998, 23الغرب احلدیث من "منظور ثنائي")

 DEسطورة" )التنویر ىو إعادة شلارسة لألو  ابحتوائو على طرح متداخل: "االسطورة ىي يف األساس تنویر،
xviii يف  مارسة التعبدیة من قبل البشرادلو  التداخل بُت اخلرافةف كو األطروحة، تفتح اجملاؿ القًتاح  ( . ىذه

قد ؽللك الكثَت لیقدمو و  لعملیة التنویر تفسح اجملاالمن أیكوف الفلسفات، قد و  األدایفو  الطقوس القدؽلة،
األدجلة داخل قوى العلمنة، لكن دوف و  ذل یومنا ىذا. أما األطروحة الثانیة فتسمح ابلتعرض لن عات التدمَتإ
 قد اليت أخذت مكاف ما بعدىا فكار القدؽلةقوى تنویر أو تقدـ، أو أبف األكار أبف تلك القوى ىي إن

 أدجلة. و  احتوت على ن عات تدمَت

تعریفات نظریة خطأ أساسي یقع فیو قراء كتاب "جدلیة التنویر" ىو أخذ تلك األطروحات على أهنا  
يف الواقع  دل یذكر الكتاب أف عوضًا عن كوهنا أحكاـ نقدیة حوؿ ن عات اترؼلیة. ، َتالصطالحات ال تتغ

دل یدّع الكتاب أف التنویر "حتماً" سیؤدي لصناعة اخلرافة. و  سطورة ىي "يف طبیعتها" قوة من قوى التنویر.األ
تغیَت اجلذري مهمة التنویر، شلا غلعل من الو  على العكس، ما یفنده الكتاب ىو وجود اخلرافة يف األساطَت

 يف احلاضر عند تعاملنا من احلقائق. و  مستحیلة. صلد االستحالة قدؽلا يف اخلرافات القدؽلة،

ة عن جدلیة التنویر لدى سلتلفلتنویر بطریقة لیست ؤّلفاف اادل؛ تناوؿ جلدلیة التنویر مالیفهعند أت
االنعكاس و  علا ىیجل: احلتمیة السلبیة،. فقد وهف الكتاب فكرتُت كاف مصدر یجلذل"فینومینولوجیا العقل" 

النفسي الفكري. احلتمیة السلبیة تعٍت االنتقاؿ احلتمي ضلو ختلیص احلقیقة من العقیدة األیدیولوجیة. ابلتارل 
عیداً عن صور األشیاء، ابعتبارىا لیس إال صور لنص لو بیر على عملیة التنویر ىي "ادلضي تطبیق جدلیة التنو 

قوة السرد، فیقـو  ذلك بدوره یسلبو  دالئل التخطئة، ا البنیة فقط لقراءة ما یبُتمنه نتعلمو  سرد معُت.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 تقـو جدلیة التنویر للتنویر ابستدعاء أصوؿ؛ السلب احلتمي فیما یتعدى .(DE 18" )بتسلیمو حقائق
 der Begriffانعكاس النفس على الفكر.) یسَمىالتكتل ىو ما و  أىداؼ الفكر نفسو، ىذا التجمیعو 

als Selbstbesinnung des Denkens, DE 32 ف أب( یكشف االنعكاس النفسي الفكري
ایة حفظ النفس الرغبات ادلادیة اليت تنسى حُت یصبح الفكر وسیلة لغو  الفكر یصدر عن نفس احلاجات

شر، البو  ف ىدؼ الفكر لیس إكماؿ عملیة حفظ النفس ابلسیطرة العمیاء على الطبیعةبُّت أبالبشریة، كما ی
شارة ضلو نقاط التصاحل بینهما. یقـو أدورنو بشرح تفاصیل تلك األفكار يف زلاضراتو حوؿ كانط  اإل بل
(KC)( األخالؽ ،PMP)،  و( ادلیتافی یقاMCP)،  و( يف كتبو حوؿ ىوسرؿAEىیجل ) (H )
 الحقاً.  سیُتناوؿ"اجلدلیة السلبیة" و عمل  كانت يفأكثر مقاالتو ربطاً ألفكارىم  و  ( .JAىایدجر)و 

  
 النظرية النقدية للمجتمع -3

بصفتو  كارؿ ماركس. فقد قرأ أدورنو  كارؿ ماركس  ة نقدیة مشتقة مناجتماعینظریة  "جدلیة التنویر" تفًتض
 تطلبها الرأمسالیةیدیولوجیة اليت تینسب رتیع أسباب نقده للرأمسالیة ابلضرورة لألفكار األمادي ىیغلي 
 هنقد، حیث وجو ماركس السلع"تقدیس ماركس أعلیة يف طرح أدورنو ىو " أفكارأكثر و  .لتتواجد وتستمر

أخطأوا يف  ، اال أهنمببساطة الرأمسارل االقتصادي لنظاـالذین وصفوا االطبقة الربجوازیة،  ععلماء اجتما ل
لضرورة ابلنسبة دلاركس، االقتصادیوف الربجوازیوف یتجاىلوف ابإذ رؤیة اجتماعیة خاطئة.  مشّكلُت ،وصفو

كُت حتت هروؼ ئك االقتصادیوف، مثل أي منتجُت ومستهللأو عملیة إنتاج رأس ادلاؿ. فل اجلوىر االستغالرل
یتعاملوف مع السلع هبوس، أي بصفتها شيء منفصل بذاتو، زلاید، ذو عالقة مباشرة مع  ؛العملیة الرأمسالیة

السلع األخرى، مستقاًل عن أي تفاعل بشري خلف عملیة استمرار وجود تلك السلع. على العكس من 
رغبات اإلنساف، مبعٌت أف أي لوال رجوعها حلاجات و  ركس كیف أف أي سلعة دل تكن لتنتجذلك، یناقش ما

 لن یكوف ذلا "قیمة استخدامیة" لو دل تسعف رغبات اإلنساف، وال "قیمة تبادلیة" لو دل یكن ألحد  سلعة

بسلعة أخرى. كما أف قیمتها التبادلیة لن یتم حساهبا اذا دل تشًتؾ مع السلع االخرى يف نفس  اأف یستبدذل
وقت العمل الضروري اجتماعیاً  الذي یقاس مبتوسطو  "القیمة" واليت تكونت بعد عمل قوى عاملة بشریة،

 إلنتاج سلع أبنواع سلتلفة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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حتاوؿ نظریة أدورنو يف النقد االجتماعي أف ّتعل نظریة ماركس ذات اتساؽ تطبیقي مع "رأمسالیة الطور 
السلع" عند  تقدیس. فعلى الرغم من اتفاؽ أدورنو مع حتلیل ماركس للسلعة، إال أنو یعتقد أبف ""األخَت

یربر ذلك كوف الرأمسالیة مرت بتغَتات كثَتة عقب كارؿ و  على أشیاء دوف أشیاء. ماركس قد اقتصر
جدلیة و  ماركس. شلا یتطلب مراجعات لعدة عناوین. أوذلا: اجلدلیة بُت قوى االنتاج وعالقات االنتاج.

الطبیعة والوهیفة و  الطبقي، الوعيو  جدلیة علم اجتماع الطبقاتو  االقتصاد.و  العالقات بُت الدولة
تغیَت النداء لو  النظریة االجتماعیة يف نقد الرأمسالیةو  ةدیثالفنوف احلك رلاالت اخلربة؛یدیولوجیة، ودور األ

 اجملتمع برمتو. 

يف نظریة  كسادل االجتماع اذلنغاري جورج لوكا اللمحات اليت أاثرت تلك ادلراجعات دلاركس من عجاءت 
ادلناهرات بُت أعضاء معهد علـو االجتماع يف و  القرف العشرین، ومن ادلشروعات ادلتظافرة،التشیؤ عشرینیات 

أبف النظاـ الرأمسارل  لوكاكسثالثینیات واربعینیات نفس القرف. بناًء على نظریة الًتشید دلاكس فیرب، یناقش 
رتیع قطاعات  يفدخل تا دلعاتوزع السلع أصبح دل یعد ذلك اجلانب ادلنع ؿ عن بقیة اجملتمع كما كاف، بل 

 ىذا للسعار السلعي ابالنتشار لیصیب كل مؤسسات اجملتمع )من صحافةوقد مسح نفس النظاـ.  اجملتمع
"التشیؤ" أبنو: كس لوكا  لفلسفة. یعرؼقانوف إخل..( كما تسلل جلمیع ادلباحث األكادؽلیة مبا فیها او  إدارة،و 

 یةكیف  كس يفجل اىتماـ لوكا كاف  .حیاة اجملتمع الرأمسارل"لسلعة ا تتخلل بواسطتها اليت"العملیة البنیویة 
 Zuidervaartة" )حفائمة على طاعة قوانُت السوؽ اجملق ءأشیامجرد التشیؤ من البشر "یبدوف كجعل 

1991, 76). 

يف ثقتو ابلطبقة العاملة يف التغلب على ذلك  لوكاكسمبدئیا، عدا أنو ال ینافس  لوكاكسیتفق أدورنو مع 
یعٍت التشیؤ الثانوي. ما و  "epiphenomenonالتشیؤ. فقد قاـ الحقًا بتسمیة هاىرة تشیؤ الوعي ابلػ"

نسانیة، وع واألشكاؿ االخرى للمعاانة اإلاجلو  الفقر یستمر حتتاج النظریة النقدیة للمجتمع دراستو ىو دلاذا
العلمیة دلعاجلتها أو إلزالتها. غلیب أدورنو على ذلك أبف السبب اجلذري و  یات التقنیةعلى الرغم من اإلمكان

ة يف ذل ترك  الثروة والسلطإسیطر على اجملتمع ابلكامل لتؤدي عالقات اإلنتاج الرأمسالیة جاءت لت كوفىو  
الذي و  .قایضة(. أصبح اجملتمع منظماً حوؿ إنتاج القیم ادلND 189–92) أیدي القلة بشكل غَت مباشر

"مبدأ  ىذه الرابطة من اإلنتاج والقوةورنو ابلطبع یتطلب وجود انتقاؿ صامت لفائض القیمة. یسمي أد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 "اجملتمع التبادرل"يف رلتمع حیث ىذه الرابطة ترّجح كفة . (Tauschprinzip) ادلقایضة"
(Tauschgesellschaft). 

 نفسي-اقتصادي، اجتماعي-مستوایت:  مستوى سیاسيیتكوف تشخیص أدورنو جملتمع التبادؿ على ثالثة 
مستوى اثلث ثقايف. جاء ادلستوى األوؿ كاستجابة لنظریة رأمسالیة الدولة لالقتصادي ادلتدرب فریدریك و 

بولوؾ خالؿ سنوات احلرب. كاف فریدریك مطالبا ابدلساعلة يف كتاب "جدلیة التنویر" لكن دل ػلصل ذلك 
(Wiggershaus, 1994: 19-313قاؿ بولوؾ أف يف حاالت فًتة احلكم النازي ألدلانیا .)  االحتاد و

الصفقة اجلدیدة يف الثالثینیات األمریكیة كانت الدولة ىي ادلسیطر على القوى االقتصادیة و  السوفییيت
  ىذه احلالة ابلػ"دولة الرأمسالیة".  ةالسیاسیة، فقاـ بتسمی

نو ال أال إاخال يف ىذه احلالة مع السیاسي، ؿ االقتصادي كاف متدبینما اتفق أدورنو مع بولوؾ أبف اجملا
نساف. بل یرى أف ىذا الشكل یقـو على وضع االستغالؿ مسارل لإلأف ذلك یغَت واقع االستغالؿ الر أبیعتقد 

 أكثر يف اذلروب.  ةمرونو  یساعد على استمراره بفعالیة يف حالة من التجرید الذي

ادلرونة يف اذلروب لدى الرأمسالیة ادلتأخرة. و  ذل تلك الفعالیةإشارة ذل اإلإادلستوى االجتماعي النفسي یهدؼ 
أف تلك الظواىر ىي امتداد مرضي  "الشخصیة السلطویة" إالو مریكیة يف معاداة السامیةدراساتو األختلص و 

لسامیة والفاشیة ؽلیلوف إذل إسقاط ل فادلعادوف .ما یتعلق هبا من جدلیة التنویر"و  لػ"منطق الرأمسالیة ادلتأخرة
يف نفس الوقت یرفضوف "رتیع ادعاءات و  سلاوفهم من السیطرة ادلعنویة على وسطاء الرأمسالیة، بینما
 (. Jarvis 1998, 63االختالفات النوعیة ادلتجاوزة للقیمة التبادلیة" كأي طلبوي )

 األفالـو  يف التلفاز اما یشاهبه ایقة يف الربط ادلنطقي ذلف تلك الطر أبجتماعیة تظهر دراسات أدورنو اال
أوؿ من اكتشف التحرؾ البنیوي للرأمسالیة ادلتأخرة من خالؿ  يف الواقع أدورنو كافالصناعة التسجیلیة.  و 

عملو مع عادل االجتماع بوؿ الزارسفیلد يف مشروع األحباث التابع لرادیو برینستوف. فقاـ بكتابة ذلك 
التخلف السمعي" و  يف ادلقالة واسعة االنتشار "مقالة يف الشخصیة ادلصابة ابذلوس يف  ادلوسیقىاالكتشاؼ 

ىو القسم من كتاب "جدلیة التنویر". یناقش أدورنو فیها أف صناعة و  ،يف "صناعة الثقافة"و  (.1938)
دعوى  و  على اجملتمعالثقافة تتأثر ابختالؼ السلعة الفنیة، حبیث تكوف شخصیة تلك السلعة مفروضة عمداً 

وترك ىا على عامل التسویق، تقـو الصناعة الثقافیة إببعاد الفن  .(DE 127) كوهنا فنًا ی ید استقاللیتها
ما أف یكوف الطلب حصرًا على التسویق، و  الذي كاف أساس االستقالؿ الفٍت.و  عن مبدأ الػ"غائیة الفنیة"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ، فعوضًا عن إنتاج ما ىو معاكس دلا یظن اجملتمع فائدتو،حىت تتغَت أماكن البٌت الداخلیة للسلع الثقافیة
ابلتارل انتاج مالو قیمة استعمالیة أصیلة زلف ة لالستمتاع، یستبدؿ ذلك ابلقیمة االستبدالیة مبعٌت أف كل و 

كوف التقییم یمالو قیمة لو قیمة طادلا ؽلكننا استبدالو، ال بسبب قیمتو الذاتیة اجلوىریة. فعند ادلستهلك 
مستهلكیو یظن الذي  ذلك اذلوسو  [ يف اذلوس،gesellschaftliche Schätzungجملتمعي  للفن]ا

مصدر  ىو اذلوس، لیصبح تنتقل القیمة من الفن إذلحیث  بسبب عمل فٍت حقیقي،تكوف  أبف شلارستهم لو
اليت كانت و  فتكوف صناعة الثقافة بذلك قد أحلت "شخصیة السلعة احلقیقیة" .(DE 128) ادلتعة الفنیة

 DE) ملكًا للعمل الفٍت، زلل ذلك اذلوس، حُت كانت القیمة التبادلیة يف مكاف القیمة االستخدامیة
ف التضخم التجاري للثقافة الفنیة یدؿ على تغیَت يف أىي  ىنا ساسیةبذلك تكوف النقطة األو  .(30–129

ف ىذه النقطة أبالقوؿ  ادلقبوؿ ىنا نفسها. من و ابلتارل یؤثر على بٌت الرأمسالیةرتیعها،  لبٌت الداخلیة للسلعا
ذلك بسبب نقص و  صللی یة حوؿ الصناعة الثقافیة،ابإل ةنقاد أدورنو من البلداف ادلتحدثمن قبل  قد ُأعِللت

 ضافة إذل الرغبة يف الدفاع عما یسمى بثقافة الػ"بوب" أو الفن الشامل. لفیة يف النظریة ادلاركسیة، ابإلاخل

  
 اجلمالنظرية  -4

على دراسات اجلانب  (Gesammelte Schriftenنصف رلموعة أعماؿ أدورنو ) أكثر من حتتوي 
تو يف النظریة فرضیاو  حیث كتبت أغلب ادعاءاتو ،دبیةعماؿ األاألو  االجتماعي يف الفنوفو  الفلسفي

ّتریبیة" مت تطویرىا يف  ف "الكتاابت اجلمالیة" دل تكن ببساطة "تطبیقات" أو "حاالت إال أاالجتماعیة . 
قساـ الفلسفة وتقسیمها أكل و  أدورنو أي فصل بُت ادلنهجیة العلمیةفَتفض  كتب غَت متعلقة ابجلمالیات.

، لیس فقط ُت متخصصُتىذه أحد أسباب صعوبة قراءة كتبو من قبل أكادؽلیو  قساـ ختصص فرعیة.أإذل 
كتاابت  تساعلفقد . أیًضا نظریة ادلعرفةو  نقاد أدبیُت، بل من متخصصي علم اجلماؿو  من موسیقیُت

 (. Zuidervaart 2007متداخل )و  أدورنو يف فلسفة علم االجتماع بشكل موسع

ىو التتویج الغَت مكتمل للعدید من آراءه يف و  نشر كتاب "نظریة اجلماؿ" ألوؿ مرة بعد وفاة أدورنو بسنة،
اجلماؿ. یلقي الكتاب بظاللو على كل ما قیل خالؿ مسَتتو يف اجلماؿ، كما أیي قریبا من ظلوذج  

لًت بنیامُت مربرًا ذلك دلناسبة فلسفتو األطلسیة. فمن الذي تبناه أدورنو متأثرًا بواو  "االستعراض النظَتي" 
يف نفس  اآلف یعید یة من منظور اجلمالیات الفلسفیة،الفن احلدیث بطریقة جدلعادة تشكیل حركة إخالؿ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تشكیل تلك اجلمالیات الفلسفیة لدى كانط وىیغل خصوصًا من منظور الفن احلدیث، یقـو كتاب الوقت 
 "نظریة اجلماؿ" بتتبع الدوائر ادلشًتكة بال كلل أو ملل. 

ورنو حوؿ دترتك  ادعاءات أالفلسفة. و  جتماعیة  التارؼلیة للفنعلیة االتبیُت األمن اجلانبُت ػلاوؿ أدورنو 
قوسُت بُت   الفن بشكل عاـ من إعادة تشكیلو حلركة الفنوف. لذا كي تلخص فلسفتو يف الفن نلـ  وضع

كلمة "حدیث". یبدأ الكتاب كما ینتهي بعرض آراء حوؿ شخصیة الفن يف العصر )احلدیث(، لیربز 
جة الرأمسالیة عادة السؤاؿ اذلیجلي ىل ؽلكن للفن أف یصمد أماـ مو إتلك اآلراء: األوؿ ىو  بُتف اموضوع

جابة على يف تغیَت العادل. عند زلاولة اإل إعادة لسؤاؿ ادلاركسي ىل ؽلكن للفن أف یسهم ادلتأخرة. والثاين
 schöne—فن اجلمیل ىذین السؤالُت، یقـو أدورنو ابستعارة لفكرة الفن من كانط )و یقصد ماىیة ال

Kunst— عن غَته. اال أف أدورنو غلمع  بُّت أوال االستقالؿ ال اؽلی ىواليت  ،ف استخدمنا مفردات كانط(إ
أتكید ماركس على أثر التكوین و (geistiger Gehaltالفكرة اذلیغلیة لالستَتاد الفكري )و  بُت ىذا

ركیب مكوف من الضرورة العفویة، مع ال یف ىي تبعد ذلك االجتماعي على الفنوف ككل. لتكوف النتیجة 
ال یف االستقالرل للعمل الفٍت یكوف للفن )احلدیث( شخصیة و  االستقالرل لألعماؿ الفنیة. فمع الضرورة

 .(AT 8اجتماعیة، نعٍت "النقیض االجتماعي للمجتمع" )

اجملتمع. ما حتویو من توترات یعترب أدورنو األعماؿ األصیلة للفن )احلدیث( ج ءًا ال یتج ء من وحدات 
اليت ىي و  مشل،اعیة األضروریة الوجود تعربعن صراعات ىي أیضا ضروریة الوجود يف العملیة التارؼلیة االجتم

 ذل العمل الفٍت من صراع الفناف مع ادلواد احململة اترؼلیاإة واالنتماء. تدخل تلك التوترات بذرة النشأ
ا مع ت متضاربة بسبب سوء قراءة إما لتلك التوترات الداخلیة أو التصاذلاليت تستدعي تفسَتاو  اجتماعیاً،و 

من مث احلل. حللها و  ف تلك التوترات والصراعات كػ"تناقضات" مطروحة للنقاشأاجملتمع ككل. فَتى أدورنو 
 یعترب مستبعداً وفقاً لنظریتو االجتماعیة.  وذلكابلكامل، یتطلب ذلك تغیَت اجتماعي كامل، 

البحث عن العالقات بُت و  العمق يف التتبعو  تعلیقاتو على اجلمالیات ابلتعقیدو  تاابت أدورنو النقدیةتتمی  ك
الصراعات االجتماعیة التارؼلیة، كما ىو واضح يف كتاب "نظریة اجلماؿ"، حیث یكمل و  التوترات الداخلیة

يت مت توهیفها للتعلیق والنقد، ىي انطباعات حوؿ التصنیفات الو  الكتاب مستوایت الػ "انطباعات الثالثة"
كعادتو یسهب يف احلدیث عن التصنیفات كوهنا و  التبعات االجتماعیة.و  مع معاینة لصالحیة التعبَت الفٍت

 أقطاب أو ثنائیات جدلیة. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 بُت قسمي اإلیرادتقع دورنو كوحدة أساسیة اب ادلرك یة يف النظریة الفنیة ألواحدة من تلك األقط
(Gehalt)  الوهیفةو (Funktion.) كیف ختتلف و  تشرح كتاابتو حوؿ تلك األقساـ علم اجتماع الفن

الطریقة التأویلیة عدـ التعرض لوهیفة العمل الفٍت حتاوؿ التأویلیة اذلرمنوطیقیة. و  عن الطریقتُت االمربیقیة
عكس الطریقة االمربیقیة تؤكد على ادلعٌت اجلوىري للعمل أو القیمة الثقافیة. على و  االقتصادیة،و  السیاسیة

عوامل االجتماعیة ادلتعددة، بدوف طرح اسئلة الو  اليت هتدؼ للتحقق من العالقات االعتیادیة بُت العمل الفٍت
 الغرض. و  أتویلیة حوؿ ادلعٌت اجلوىري

أقساـ. و  یراد لفهم أحدعلا كظواىراإلو  عرض كیفیة ل ـو الوهیفةبعلى النقیض من ذلك كلو، یقـو أدورنو 
وعلى اجلانب اآلخر ال ل اتـ. وهائفو يف اجملتمع بشكو  العمل الفٍت اتإیرادقد تتعارض جانب،  منف

رادیة حوؿ الغرض یإسئلة ذات عالقة أذا دل یطرح الشارح إاعیة لعمل فٍت یستطیع أحدان شرح وهائف اجتم
للعدید من یراد العمل الفٍت بتجسید الوهائف االجتماعیة للعمل، كما لو قدر من ادلالءمة إمنها. لذا یقـو 

لویة و األادلنطق العملي یعطي و  بشكل عاـ يف معرض نقده للوضعیةو  أدورنو فأال إالسیاقات االجتماعیة. 
نقده ىي وهائف و  تعلیقاتومعناه اجلوىري. الوهائف ادلؤكد علیها يف و  بصفتو وسیط لفهم اجملتمع یرادلإل

 لیست سیاسیة وال اقتصادیة. إذ أواًل،  فكریة

طروحة االجتماعیة النقیضة للمجتمع ف الفن )احلدیث( ىو األأبىذا یتسق مع النسخة ادلبالغة من االدعاء و 
عماؿ الفنیة سوى ال وجود وهیفة اجتماعیة تبٌت على األلیقوؿ: "إذل ىذه اللحظة، ال ؽلكن القوؿ ب

 (. AT 227وهیفیتها" )

اليت عرفت ذلك ادلوقع و  ولویة،یراد موقع األالسیاسة من تولیة أدورنو اإلو  كما یتضح موقف أدورنو من الفن
 ;Lunn 1982) 1930بَتتلورت برؼلت يف عقد و  ، بینیامُت،لوكاكسمن مناهراتو مع 

Zuidervaart 1991,  

اذلادؼ إذل و  الطابع التحریضي ادلضمر، يالفن ذ مشروعیةو  من فاعلیة یشكك أدورنو يف كل(. 28–43
بسبب أتكید أدورنو ادلركب على استقاللیة و  بسبب التغیَت الذي حصل لبنیة الرأمسالیة، ، وذلكزایدة الوعي

فالس اجلمارل يف مع السیاسة كتصحیح ج ئي حلالة اإلرؤیة الفن ادلشتبك ال ؽلانع  نوأال إالفن )احلدیث(. 
كثر أثرًا سیاسیًا يف هل الرأمسالیة ادلتأخرة، ىو ما یعمل بسرعة على حتریك األو  فضل الفنوفالفن السائد، فأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اليت كّرس أدورنو  و  مسرحیات سامویل بیكیت،كانت ادلمكن إعلاذلا.   التناقضات الداخلیة حىت ال یعود من
 كثر صدقاً يف ىذا الصدد. من األعماؿ الفنیة األكتاب نظریة اجلماؿ ذلا، 

تمحور حولو كل تالذي و  ،نظرای األىم وىراجل ( ىوWahrheitsgehalt) یسمى "حقیقة احملتوى"ما 
 Zuidervaart 1991; Wellmer 1991, 1–35انعطافات أدورنو الفكریة يف نظریة اجلماؿ. )

; Jarvis 1998, 90–123 للدخوؿ لذلك ادلرك ، غلب علینا تعطیل النظرایت القیاسیة حوؿ طبیعة .)
السماح و ، الًتابط ادلنطقي، أو التتابع الربارتاي( كاف سبب تلك احلقیقة التشابو، أوة مؤقتًا )سواًء  احلقیق

بال افًتاضات مسبقة. ابلنسبة إلیو لدى كل عمل فٍت و  جدلیةو  للحقیقة اجلمالیة اخلوض يف ّتربة كشفیة،
(. Formالشكل)و  ( Inhalt) ( یتكوف عن طریق اجلدلیة الداخلیة بُت احملتوىGehaltإیراد خاص )

لتحقیق التوازف بُت العمل و  ا.نیم النقدي حوؿ صدؽ أو زیف العمل فیستدعي احلك اىو ماالیراد  ذلك
االیراد ینبغي على األحكاـ النقدیة فهم الدینامیكیة لكاًل من: احلركة ادلركبة للبنیة الداخلیة للعمل و  الفٍّت 
 العمل. إلیو الذي ینتمي و  ماعي ادلصدراحلركة الشاملة للتاریخ االجتو  الفٍت،

قیتو أو زیفو من بنیتو ادمصاحلد الذي غلعل اإلیراد قد یقیم داخلیة، اذل  مصداقیةللعمل الفٍت شروط 
فكرًة میتافی یقیة، أو جوىر خارج العمل الفٍت. لكنو  ال یكوف لذلك احملتوىو  الداخلیة أو من اخلارج.

ادعاءات حولو، كما و  نو یستدعي افًتاضاتأال إبال افًتاضات مسبقة حاؿ إنتاجو، و  اترؼلي، ال اعتباطي،
مرتبط ابحلاالت اجملتمعیة اخلاصة. فعملو خارج وقت سع دلالمسة اجلمیع، ويف نفس الیهدؼ إذل االنتشار الوا

 حدود االصطالحات اجملتمعیة. 

یًتؾ الوضع الراىن  لكنو  ،لتغیَت ذلك الوضع ایقًتح طرقً و  ،بصدؽ زلتواه یتحدى العمل الفٍت الوضع الراىن
 (. AT 132قیة" )اصدم"كما أف للحقیقة شكل، للفن معیار  ؛كما ىو عملیاً 

  
 . اجلدلية السلبية5

 يف كتابة ادلوسـو بنفس العنواف، یقرر أدورنو قیاـ فكرة احملتوى احلقیقي للجماؿ على افًتاضات میتافی یقیة 
 النظریة و  تقویة اجلدؿ ادلبٍت على التصور التارؼليو  تدعیمببل، تقـو تلك االفًتاضات معرفیة قبلیة، ابدلقاو 
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 Copyright 2020© حكمة  14 

 

فیة" اترؼلیة نقدیة ف اجلدلیة السلبیة حتاوؿ تشكیل "مادیة فلسأباالجتماعیة، فكما یوضح ساؽلوف جارفیس 
 فلسفيت كانط قد یقـو أحدان بوصف الكتاب كونو نقد فوقي للفلسفة ادلثالیة. خصوصاً و  ال دوغمائیة.

ف الكتاب أبأدورنو نفسو (. یقوؿ Jarvis 1998, 148–74; O'Connor 2004) ىیجلو 
[( epistemicىي "استخداـ قوة النظرة الذاتیة )ادلعرفیة ]و  یهدؼ إلكماؿ مهمتو األبدیة كفیلسوؼ

 (. ND xx[ الذاتیة ادلتشكلة" )Trug] الخًتاؽ زیف
( حیث  كتب عن كیفیة ND 1–57أواًل ادلقدمة الطویلة ) ػلدث ذلك يف كتابو  على أربعة مراحل.

، والظاىرة noumenaتشكل "التجربة الفلسفیة" متحدایً الفرؽ الكانطي بُت الظاىرة يف نفسها كما ىي 
( ینقي ND 59–131رافضًا العقل ادلطلق ذلیجل. مث يف الباب األوؿ  )و  ،phenomenaيف سلتربىا 

( ND 133–207ال من. مث يف اجل ء الثاين )و  األصولیة" ذلایدغر يف كتابو الوجودمشروعو من "الوجودیة 
شغل القسم الثالث نصف الكتاب لسرد و  یقـو بسرد أفكاره كبدیل بعد إعادة تعریف أقساـ ادلثالیة األدلانیة،

 (. ND 209–408"النماذج" الفلسفیة.)

فلسفة التاریخ و  مراعاة األفكار القیمیة الفلسفیة للحریة، اجلدلیة السلبیة مع تطبیقتقـو األقساـ الثالثة على 
خَت ادلخصص لسؤاؿ ادلیتافی یقیات. یقوؿ أدورنو يف النموذج األو  "روح العادل"(و )"التاریخ الطبیعي"

 ND"كاف اذلدؼ ىو إعطاء الثورة الكوبرنیكیة دور زلوري عن طریق تقییم النفس النقدي" )ادلیتافی یقا، 
xxیقـو أدورنو ابستخداـ نفس  ،لتعبَت الكانطي حیث وصف زلاولتو بػ"الثورة الكوبرنیكیة الثانیة"( راجعا ل

ة الكانطیة بُت قارنهیجل، ینتقد أدورنو ادلوك اخًتاؽ زیف الذاتیة التشكیلیة.التشبیو لوصف جهده يف 
ختبار الذاي( ال ؽلكن إال أف الظاىرة يف سلتربىا ابلقوؿ أف احلاالت الًتانسندنتالیة )االو  الظاىرة يف نفسها

( على سبیل Verstand) فاألفكار التصنیفیة القبلیة على اآلخر، على عكس ادعاء كانط. یعتمد كالعلا
كال ماف وادلكاف ال نقدر   ؛عن احلسهاىرای أفكار نقیة  ؛شیاء حسیة ابتداءً ذا دل تكن ألإادلثاؿ ال فهم ذلا 

ابتعاده عن و  ال وجود لفیلسوؼ ترنسندنتارل مهما بلغ يف انكماشوابدلقابل و  على فهمها كأفكار فحسب.
صیل فاالختبار األاحلس ابستطاعتو التفكَت فیهما هبذا ادلستوى من التجرید، فال استغناء جلانب عن اآلخر. 

ربة التج تصبحلیة على احلس. بل شكاؿ القبالتخیل العقلي لألألي ّتربة ال تكوف ببساطة عن طریق فرض 
نفسو" فذلك  ذلك التجاوز "الشيء يفأدورنو التفكَت احملض. ال یدعو و  شلكنة بتجاوز احلسیلة األص
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 dasطار ادلعريف الكانطي، بل على العكس یسمیها "الالدتاثلیة" )یسیكوف مبنیًا على اإل
Nichtidentische).  

مثالیة ىیجل، على الرغم من و  ابدلقابل، فإف فكرة الالدتاثلیة أصبحت ىي الفرؽ البُّت بُت مادیة أدورنو
بُت و  ،ادلوضوعيو  الوجود، النسيبو  مشاركتو ىیجل التأكید على الطبیعة التساؤلیة بُت ثنائیات الفكر

 الواقعیة. و  العقالنیة

هنا حتققت سلباً. أي أف الفكر یرى أ فینكر أدورنو أف اذلویة حتققت بطریقة إغلابیة، بل على العكس
 التنوع عرض احلائط يف سبیل حتقیق الوحدةو  على األشیاء ضاراًب ابالختالفات اإلنساين قاـ بفرض نفسو

اذلویة. حصل ذلك الفرض بتوجیو من التشكل االجتماعي، مببدأ التبادؿ الذي یطلب التساوي  القیمي و 
للمنطقة بینما تتطلع اذلویة لدى ىیجل  )القیمة االستعمالیة(جوىراًی َت مساوي )قیمة التبادؿ( مع ما ىو غ

جدلیة يف "اجلدلیة السلبیة" رافضًا بذلك خاصیة الثبات ذلذا اندى أدورنو بو  الالىویة.و  الرمادیة بُت اذلویة
 ( ND 143–61ىیجل. )

ذل إفتو ال تدعي طرؽ الوصوؿ غلب ذكر أف أدورنو ال یرفض بذلك ضرورة وجود اذلویة الفكریة، كما أف فلس
على الوصوؿ ذلا عن طریق  ایكوف الفكر قادرً  ؛االجتماعیة الراىنةظروؼ حتت الإذ  الالدتاثلیة عن طریقها.

ذل تناقضات إالنقود "تفكیك زلدد" مشَتة بذلك غلب أف تكوف تلك و  احملاوالت النقدیة للهوایت ال ائفة.
مسات إبعادة تشكیل "التفكیك احملدد"  يفتقـو النقود یقیة. بُت ماىیتو احلقو  معینة بُت ما یدعیو الفكر

 الشيء على حقیقتو بطریقة غَت مباشرة. 

مادیة نظریتو ادلعرفیة كانت   الفكریة،  كاف حاف  أدورنو للجدؿ السليب لیس مفاىیمیاً. كما دل تكن مصادره
"حقیقة مبقابل قة الالعقالنیة، البشري متمثلًة يف حقی كانت معاانة اجلنس  وحبسبو فقد يف احلالتُت،

علیو ىو الشيء الذي یقـو و  ادلعاانة ىي األثر ادلتبقي عقب جسد القرابف االجتماعيالعقالنیة" الكانطیة. 
أعلى احلقائق صدقاً، فبها یوزف النسيب ادلتغَت ابدلوضوعي  ي"احلاجة الستنطاؽ ادلعاانة ىالوعي البشري: 
د الػ"زلاكاي" البعو  لك ادلصادر الػ"تعبَتیة"تیقوي ما قیل فلسفیًا حوؿ و ، ( ND17-18ادلطلق . . ." )

علم دراسة ادلعاين. يف الفلسفة، یتطلب و  اجتماعیاً( مع النحو ادلقبوؿ)" عادي"ال تنازعحیث ی يف اللغة،
 ND) ( حیث تتقاطع الصرامة ادلنطقیة، مع ادلرونة التعبَتیةDarstellungالتشدید على "العرض" )
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كار. فبأخذ تلك الغَت منتظمة بُت األف مصدر آخر یقع على عاتق العالقات ىناؾ .(53–52 ,19–18
وضوع ما، تستطیع الفلسفة الدخوؿ إبعادة تشكیلها يف "رلموعات" حوؿ مو ا ادلقولبةسیاقاهتاألفكار من 

 ND) التصنیفات ادلفروضة علیهاىویتها تتجاوز اليت و  شیاء،خلف األ ئة الدینامیكیة التارؼلیة ادلختبذلإ
52–53, 162–66). 

صراره إىیجل ىو و    ادلادیة ادلعرفیة لدى أدورنو عن مثالیة كانطما یبُت دتی  و  تلك التشظیات،ما یوحد كل 
ما یعتربه أدورنو "مثالیاً" ىو  .(Vorrang des Objekts, ND 183–97على "أولویة ادلوضوع" )

االجتماعي النسيب. بتعیُت  بناءأولویة لل ضعابلتارل تو  ،ادلوضوعيو  أي فلسفة تؤكد على ىویة بُت النسيب
عاءات: أواًل، أف النسبیة ادلعرفیة ىي يف نفسها مت ادّ وضوع یوجو أدورنو ابستمرار ثالث األولویة للم

بدوهنا لن یوجد صاحبها. اثنیاً، أف ادلوضوع لن یعرؼ ابلكامل إذا ما و  تشكلیلها اجتماعیًا حیث تنتمي،
الضغوطات االجتماعیة مبع ؿ عن  وضعاذلدؼ من الفكر نفسو ىو  أف درس أبدوات التفكَت اذلوایي. اثلثاً،

عن ضرورة  نقده لالمربیقیة، یقوؿ أدورنويف معرض و  ىویتها، البتعادىا عن رغبات احلجر العقلي علیها،
ال بقرار من قبل إسبب أف التناوؿ ادلوضوعي ال یتم ذلك بو  اختاذ ادلوضوعیة كموقف حاـز غَت مساـو علیو،

 يف تغَت زلتمل. و  ألف ادلتناوؿ اترؼليو  ات،صاحب الذ

الراىن للفلسفة إلعطاء األولویة للموضوع ىو ابجلدؿ. فیعرؼ أدورنو  عحتت طائلة الوضالطریق الوحید 
حاؿ استمرار مشروع التعرؼ الفكري. يف ادلوضوع، و  بُت الفكرحاولة التعرؼ على حالة الالىویة اجلدؿ مب

التناقض، كونو العنصر ادلرك ي، ىو "حالة الالىویة حتت مظلة و  حلالة الالىویة"فاجلدؿ ىو "الوعي ادلستمر 
الواقع على التناقض، فیكمل لیقوؿ أف تفكر ىو أف تنسب شيء  ذلك التأكیدالفكر نفسو  یقوياذلویة". 

 ( الفكر ككل، ىيSchein) ذلویة، وأف الفكر ال ؽلكن أف یصل للحقیقة ما دل یعرؼ ىویتو. لذا فتشكل
جدار ذلك  ق األوحد لكسرِ الطریو  (.Wahrheitعملیة موجودة يف الفكر نفسو، سلتلطًة حبقیقة الفكر )

 من خاللو.  یكوفل التشك  

معٌت ذلك أف كل ما كاف سلتلف نوعیاً، مث أصبح عصیًا على التشكل كفكرة، فهو تناقض. "التناقض ىو 
ترب ادلتماىي بناًء على ختمبدأ التناقض يف اجلدؿ  ویة؛ فأولىویة حتت مظلة اذلویة )الفكریة(حدوث الال

[، Grenzeجدار وجوده ]و  [. فبالتصادـ بُت التناقضEinheitsdenkenاجلسم الكلي للفكر ]
 یقـو اجلسم الكلي للفكر بتجاوز نفسو. 
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عملیة مفروضة على الفلسفة  لكن التفكَت بتناقض (. ND 5) و الوعي ادلستمر حلالة الالىویة"اجلدؿ ى
 جتماعیة.دؿ، غلد نفسو يف عباءة اذلویة االدأ التبابالذي طبقًا دلو  من اجملتمع نفسو، كونو یعج ابألضداد،

ابلتفكَت  يىو شارة إلیها بصفتها كذلك، القدرة على اإلىي حینها  لطریقة الوحیدة لفضح تلك األضداداو 
هبذه الطریقة، ال ؽلكن إرجاع "التناقض" ال إذل . بطرؽ التناقض عبارة أخرى التفكَتمبا ىو غَت فكري، ب

(، Reflexionskategorieالفكر، وال إذل الواقع. عوضا عن ذلك، یرجع إذل كونو "عنصر أتملي" )
"أف تستمر جدلیًا یعٍت أف تفكر ابلتناقضات،  (Sacheادلوضوع )و  نًا للمواجهة الفكریة بُت الفكرةكّ شلُ 

ضد ذلك التناقض. فالتناقض يف الواقع ىو تناقض مع الواقع نفسو" و  يف ادلوضوع من تناقض،ألجل ما ؼلترب 
(ND 144–45) .  .ًلو أفق حتورل ىش، لكنو فهو اذلدؼ من التفكَت بتناقض لیس ابلضرورة أمراً سلبیا

ی ىر و  الفكر ذو اذلویة،ػلوؿ اجملتمع إذل بیئة تنفر منو. فهو تفكَت ؼللص اجملتمع من طرقو القهریة عند فرض 
ا ادلوضوعیة بعینها. بسبب ثقة أدورنو أف اجملتمعات ادلعاصرة قادرة على الفكاؾ من قیود معاانهتا الذاتیة، شل

عرض احلدیث عن إمكانیة الطوابویة، تعرب اجلدلیة عن وجود حالة ال یف. غلعل جلدلیتو سطوًة طوابویة: "يف 
على عالقة  ظاىرة احلقیقیةالتكوف  .(ND 11…")العملیة اجلدلیةالظاىرة احلقیقیة تكوف متحررة من 

فكرة التصاحل تلك منقذًة أتي بُت البشر أنفسهم. و  الطبیعة البشریة ذاهتا،و  البشر،و  تصاحلیة بُت الطبیعة
 دلشروع أدورنو يف ادلیتافی یقا واألخالؽ. 

 

 أوشفيتزبعد امليتافيزيقا واألخالق  -6

نفسها، حاذلا كحاؿ ادلعرفة، من النقد الفوقي ادلادي للمثالیة األدلانیة. فنموذج "احلریة"  تشتق فلسفة أدورنو
یستخدـ نفس اآللیة للتعرض لفلسفة كانط يف ( ND211-99على سبیل ادلثاؿ يف كتابو النقد السليب )

 NDلطبیعي")التاریخ او  يف ظلوذجو النقدي حوؿ كتاب "روح العادلیستخدـ أدورنو و  نقد العقل احملض.
رضیة یضع أدورنو األسس أل، يف النموذجُت النقدیُت لذات اآللیة لنقد فلسفة التاریخ عند ىیغ (60–300

 ىیغل. و  فیها یعود أدورنو مستحوذاً على "الفلسفة العملیة" لكانطو  مشًتكة للمناهرة مع الًتاث ادلاركسي،

ففیو  . (ND 3–4منهج أدورنو يف االستحواذ )یشَت القسم األوؿ من ادلقدمة كتاب "اجلدؿ السليب" إذل 
عن كیفیة ذلك، ردًا على "مقاؿ حوؿ فویرابخ"  لكارؿ و  یسأؿ إذا ما كانت الفلسفة ال زالت شلكنة،
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 أعلن أف مهمة الفلسفة ىي تغیَت العادل. عن طریق رسم ادلالمح بُت ادلادیة التارؼلیة ي فیوذالو  ماركس،
أف عالقاهتا و  سیاسیة أواًل،و  فویرابخ، یعترب ماركس أف البشر نظم منتجةاحلاسة التارؼلیة لدى لودفغ و 

 و اترؼلیة. أیخذ أتكید ماركس بعد إذ على االجتماعي ، لكن اجتماعیةفقط ادلتداخلة لیست شخصیة
التارؼلي، كل ما ىو معريف ینحى بو منحًى براغماي، لتصبح بذلك "احلقیقة" لیست االستجابة و  السیاسيو 

التارؼلیة و  االجتماعیةو  السیاسیة للنجاعةاحلقائق، بل و  بُت االفًتاضو  الواقع،و  یدیة للعالقة بُت الفكرالتجر 
  للعملیة الفكریة. 

على الرغم من اشًتاؾ أدورنو دلاركس يف احلدس االنثروبولوجي، إال أنو یرى أف ذتار الًتادؼ ادلاركسي 
ف آاثرًا كارثیة على القرف العشرین، على جانيب الستار احلدیدي يف العملیة الفكریة، خل  و  بُت"احلقیقة"

 أورواب. 
تشرع ادلقدمة يف كتابو إبدعاءین اثنُت: األوؿ، على الرغم من كونو موضوُع اثبت، إال أف الفلسفة تبقى 

خارج سیاقو و  ضروریة بسبِب وجود الرأمسالیة. االدعاء الثاين أف تفسَت ماركس للمجتمع الرأمسارل غَت مكتمل
 التارؼلي. 

لذا، فإف التطبیق دل یعد ؼلدـ كدعامة مناسبة لتحدي النظریة )فلسفیاً(. بل ادلمارسة ختدـ فقط كسیاؽ 
أرضي للحلوؿ دوف أي نقد نظري قد ؼلدـ ادلمارسة التحولیة. يف حاؿ التفریط يف فرصة إن اذلا على أرض 

 كتاابت ماركس األوذل( على الفلسفة الیـو أف تنقد نفسها،الواقع )من خالؿ ثورة الطبقة العاملة، طبقًا ل
عج ىا عن العمل يف رلتمع الرأمسالیة ادلتأخرة الصناعي. بینمنا تدعي و  تراثها الثقايفو  متبعیها االجتماعیُت،و 

اتساعها لكل شيء، یظهر فشل الفلسفة حُت رجوعها سریعًا لالعتماد على اجملتمع بشكل كامل، من 
 (. ND 4ها، إذل "احلقائق اجلوىریة")أبسط مواضیع

كما غلب على الفلسفة إههار تلك احلالة من السذاجة الذاتیة لدیها، أبف تطرح نفس تساؤؿ كانط عن 
ادلیتافی یقا بعد نقد ىیـو للعقالنیة: ما مدى إمكانیة وجود الفلسفة؟ یعٍت بذلك، كیف یكوف وجودىا شلكناً 

 -الذي انصب ماركس لالجابة عنوو  -ى قدرة اجلهد اجلدرل على التجرید؟بعد اهنیار الفكر اذلیجلي؟ ما مد
 كیف ذلا بعد ذلك أف تستمر؟ و 
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لتأمالت أدورنو عن األخالؽ  يادلمارسة كمصدر أساسو  ابالضافة للنقد الذاي للعالقة بُت النظریة
لوصوؿ لعادل أكثر إنسانیو سلتلفة لف العشرین الكارثیة أثرًا ابلغا لرؤى وادلیتافی یقا، خلفت أحداث القر 

(Bernstein 2001, 371–414; Zuidervaart 2007, 48–76).  یرى أدورنو أف بربریة
 أوشفیت ىتلر استطاعت أف تفرض "واجباً أخالقیا" يف حاؿ انعداـ احلریة لدى البشر؛ لكي ال یتكرر معتقل 

فیجب على الفالسفة میتافی یقیًا أف غلدوا طرقًا اترؼلیًة مناسبًة للحدیث عن  .(ND 365مرة أخرى )
. فكما أف إنكار ذلك العادل و  احلقیقةو  ادلعٌت ادلعاانة حبیث ال تنكر وال تتفق مع العادل احلدیث كما طلتربه الیـو

 نقد العادل ادلعاصر،إلیقاؼ ي االتفاؽ مع وجود عادل طوابو  سیؤديمعاانتو،  سیقمع زلاوالت التخلص من
 إلسكات نداءات ادلطالبة بتغیَته. و 

أساسها ىو التجربة "ادلیتفازیقیة" أو بل كما یظن البعض،   اس االنطولوجیاببس بلتلیأساس خطة أدورنو ال 
 ي يف فكرة أف العادل حیث "الالػ"حتقیقیة". یلتمس أدورنو للتجربة أف الفكر الذي "ال یوقف نفسو" یسر 

ع الفلسفة الوضعیة ا ( . لیس مبقدور أتب403ض ادلعاانة رلماًل" )فَ تُر  ، بلفقط اانة ادلوجودةحطم ادلعتت
 ال أبتباع ىایدجر الغارقُت فیها إیفاء تلك التجربة حقها. و  جبهودىم الال میتافی یقیة،

تنظَته و  أترؼلویقدـ أدورنو بدیلو لكل من الًتاث ادلیتافی یقي وللفكر ادلضاد التجریيب، يف أسطر رتعت 
 ذل جنب مع النقد الذاي ادلمتاز ابلصرامةإجدلیتو السلبیة. لتكوف جنبا و  فلسفتو اجلمالیةو  االجتماعي

 األمل الشغوؼ. و 

مع و  الفلسفة عبثاً.و  سوء الوجود، یبقى هادلًا لتسمیتو، فاحلقیقة تكوف ال حقیقة، "الفكر الذي ال یفسر
ف . ذلك أل[Widervernunft] كاف النصر للعبث الالعقالين  إالو  ذلك على الفلسفة أال تستسلم،

مقبوؿ للبشر يف أي مكاف وزماف مىت ما توارت احلقیقة ابستسالمهم. حىت يف  شكلالعبث ىو احلقیقة يف 
فال [ … vom Scheinlosenیستقبل زلاكاتو من الالزلاكاة ] إال أنوتو، یبقى الفن زلاكاة، ذرو 

تبقى و  [.widerschieneشخاص یبقى غَت سللفًا علمیة ترانسندنتالیة ]األو  شیاءسطوع لنور على األ
يف الالزلاكاة یكمن الوعد و  العُت الطازلة لرؤیة العادل أبلوانو احلقیقیة ىي ادلقاومة العنیدة ضد تعفن العادل،

 (. ND 404–5ابحملاكاة )

 قباؿ على نصوص كهذه مهم جدا لتقییم فلسفة ثیودور أدورنو. اإل
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 املراجع 

القسم األوؿ عٍت بقائمة كتب أدورنو ابللغة االصللی یة، مشتمال على العدید شلا اشًتؾ يف كتابتو، ابلًتتیب 
وؿ بال صللی یة. الكتب يف القسم األة اإلطبقًا لرموز االختصار. القسم الثاين عٍت ببعض كتاابت أدورنو ابللغ

دلانیة. التاریخ بُت القوسُت بعد ألر ابلاالساس، عداىا كاف قد نشاختصارات ىي ادلنشورة ابللغة االصللی یة يف 
 كانتصلیة.  نشورات الضخمة اتریخ احملاضرة األالعناوین یشَت إذل أوؿ نسخة أدلانیة أو فیما یتعلق ابدل

"  بعد مدخل يف NS" أو  "GSلعالمات "تدؿ اعلى قد عدلت بدوف اشارة. الًترتات ادلقتبسة ابأل
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رتعت يف و  " تدؿ على كتاابت نشرت خالؿ حیاتوGSعلى مكاف ادلنشور يف كتاابت ادورنو، " اذلامش
 ., منقحة من رولف اتیدمنGesammelte Schriftenرللدا  20

 
or more extensive Adorno bibliographies, see Huhn 2004, Müller-Doohm 2005, and 

Zuidervaart 2014, an annotated bibliography. 
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