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 (317) نماءأوراق 

 إيريك فروم ومشروع فرانكفورت النَّقدي

 (3)ابن عامر حكيمة 

  : فاتحة  

يُعدُّ حبقٍّ ُخطوًة بالغَة الصُّعوبة، بالنَّظر إىل تنوُّع املرجعيَّات املعرفية واألقطاب الفكرية ( مدرسة فرانكفورت)إنَّ حماولَة اإلملام بفكر 
والفلسفية، وحىت األيديولوجية اليت شكَّلت هذه املدرسة، باإلضافة إىل عمق األطروحات واالنتقادات اجلذريَّة املقدمة إزاء 
اإلشكاالت الكربى جملتمع احلداثة، وللقيَّم واملفاهيم اليت تأسس عليها هذا األخري؛ لذا فإنَّ ما أَُروُمه يف هذا العنصر من البحث 

بتغى النَّ 
ُ
ظري هو طرٌح ُمقتضٌب، أحاول من خالله تسليط الضَّوء على احملاور واملفاهيم األساسية اليت صاغتها النَّظرية النَّقدية، وامل

حتديد مكانة التَّحليل النَّفسي ضمن أُطرها املعرفيَّة، ما  :وبالتاليالتَّبصر حول السِّياق التارخيي الذي تبلورت فيه؛ : ذلك هو يف
يُعدُّ مدخاًل للوقوف على إسهامات إيريك فروم ومكانتها يف النَّسيج العام للنَّظرية النَّقدية، وانعكاسها هي األخرى على فلسفة 

 .فروم

 :عن نظرية فرانكفورت النَّقدية :اًل أو 

، (نظرية فرانكفورت النَّقدية)بعديد من املسميات اليت أُطلقت باملعىن التعاقيب على ما اشُتهر أخريًا بــ ( النَّظرية النَّقدية)اقرتن اسم 
انيا، وال أدلَّ من هذا التَّعدد  على التَّطور الذي األول بأمل مظانهاليت ُُتثِّل إرثًا فكريًّا ُمهمًّا تبلوَّر يف ثالثينيات القرن العشرين يف 

خضعت له النَّظرية عرب سنوات تشُكلها؛ إالَّ أنَّ املشرتك األهم يف ما بينها هو حفاظها على نفس األرضية اليت وقف عليها 
دِّ اكتماله نظرية نقدية فلسفية املشروع منذ اللَّحظة التأسيسية األوىل ملعهد البحث االجتماعي جبامعة غوته بفرانكفورت، إىل ح

اجتماعية قائمة بذاهتا، وهلا أبعادها وإسهاماهتا الغزيرة يف توجيه الفكر االجتماعي واحلركات االجتماعية والثقافية والسياسية يف 
، وما بعد احلداثة بامتياز، الغرب ما بعد احلداثي، ويتعلق األمر بـاألرضية النَّقدية، أو النَّقد كفضيلة فلسفية قام عليها فكر احلداثة

                                                           

 .اجلزائر ،(2) سطيف دباغني ملني حممد جامعة القيم، فلسفة ماسرت ( )
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 - Max Horkheimer( ) 981) ( )ومنهج علمي اعتنقه مؤسسو النَّظرية األوائل وروادها، منذ ماكس هوركامير 
 ( )، إىل فيلسوف التَّواصلية يورغن هابرماس (مTheodor Adorno( ) 891 -  898) (1)، وتيودور أدورنو (م891 

(Jürgen Habermas( ) 828 - 2991م) وتلميذه أكسل هونيث ،(Axel Honneth )( ) ؛ فتبايُن مرجعياهتم
اجتماعهم على فكرة  نقدهم للمجتمع الصناعي الشُّمويل، وما يفرزه من تناقضات، وخاصة ثقافته »الفكرية واالجتماعية مل مينع 

حمورية النَّقد والنَّقد الذَّايت، سواء على صعيد الّنظرية  ، كما أنَّ النَّظرية النَّقدية حتوز شرف كوهنا أول نظرية جسدت( )« الربجوازية
 .أو املمارسة

                                                           

 ضمن مسامهته أخذت االجتماعي، البحث ملعهد األوائل املؤسسني من أملاين، اجتماع وعامل فيلسوف (:م891  - 981 ) هوركهامير ماكس (2)
 ،«األدايت العقل نقد»و ،«العقل أفول» وكتب ،(م899 ) ،«التنوير جدل» أدورنو مع كتب  حيث للعقل، نقدي حتليل شكل النقدية النظرية

 بريوت، ،(1 .ط) الطليعة، دار ،«الفالسفة معجم» طرابيشي، جورج (.م899 ) ،«النقدية النظرية» :بعنوان هو له كتاب  وأضخم ،(899 )
 (.999 /ص) ،(م2999)

 مؤلفات عدة له فرانكفورت، ملدرسة األوائل املؤسسني من أملاين، موسيقى وعامل اجتماع وعامل فيلسوف (:م898  - 891 ) أدورنو، ثيودور (1)
 فاغنر، يف حماولة ،(م 81 ) الثقافة ونقد اجملتمع ،(م898 ) اجلديدة املوسيقى فلسفة وأيًضا هوركامير، مع كتبه  الذي التنوير جدل جانب إىل
 (.99 /ص) سابق، مرجع ،«الفالسفة معجم» طرابيشي، جورج (.م812 )

 املاركسية إحياء بضرورة قال النقدية، فرانكفورت نظرية ممثلي أبرز أملاين،من اجتماع وعامل فيلسوف (:م2991 - 828 ) بورغنهابرماس (9)
 من جديدة، أنوار فلسفة إىل دعا جدلية، نقدية بصيغة ولكن احلديث، اجملتمع يف االستالب أشكال خمتلف نقد سبيل يف كربى  نقدية نظرية بوصفها
ما حيث من والعلم التقنية»و ،(م891 ) ،«واملمارسة النظرية»و ،(م892 ) ،«العامة للحياة السلوكية البنية» :مؤلفاته  ،«أيديولوجيا إهنَّ

 /ص) سابق، مرجع ،«الفالسفة معجم» طرابيشي، جورج ،(م 89 ) ،«التواصلي الفعل نظرية -للحداثة الفلسفي اخلطاب»و ،(م899 )
999.)  

 منذ شغل للثالث، جليلها ممثاًل  ويعد فرانكفورت مدرسة أعضاء من واحد أملاين، اجتماع وعامل فيلسوف (:م898  /91 /9 ) هونيث، أكسل (1)
 هبا عنيت اليت االجتماعية واملشكالت للقضايا النَّقدية املقاربات ضمن امسه ويندرج بفرانكفورت، االجتماعي البحث معهد مدير منصب (م 299)

 سنة وترمجت) ،(م882 ) عام صاغها اليت االعرتاف أجل من راعالصِّ  أو ،(reconnessance) االعرتاف بنظرية خاصة فرانكفورت، مدرسة
 شامل، وإنساين اجتماعي إطار يف الذَّات حتقيق أجل من األساسي املبدأ هو املتبادل االعرتاف أنَّ  على خالهلا من يؤكد وهو ،(الفرنسية إىل 2999
 بومنري، كمال  عن نقال .املتبادل االعرتاف مبدأ عن مبنئى والقانونية السياسية وحىت واإلنسانية األخالقية القيم لتحقيق إمكانية أي ينفي فهو وبالتايل
 .هونيث أكسل إىل هوركامير من فرانكفورت ملدرسة النقدية النَّظرية

 (.9   /ص) ،(م889 ) صيف ،(9  /العدد) أبواب، جملة يف مقال ،«التعريف يف حماولة -فرانكفورت مدرسة» احليدري، إبراهيم (9)
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بفرانكفورت؛ كانت قد تشكلت معامل واقٍع ( م821 عام )يف البدء كان معهد البحث االجتماعي، وهو كياٌن فكرٌي تأسس 
يا سياسٍي مغايٍر يف أملانيا عقب احلرب العاملية األوىل، حيث عرفت اضطرابًا اجتماعيًّا متزاي ًدا صاحب جناح الثَّورة البلشفية يف روس

بقيادة ( م8 8 عام )، كما قامت مجهورية فاميار (م9 8 عام )كية اليت ُصعد فيها احلكم ليد الربوليتاريا وقيام الدَّولة االشرتا 
 االشرتاكيني الدِّميوقراطيني، وأصبح االحتاد السوفيايت مطمح اليساريني وانقسامهم بني مؤيدين لدولة فاميار الليربالية ومعارضني هلا

؛ ويف خضَّم النِّقاش حول دياليكتيك الف كر واملمارسة يف (7)ين املؤيد ملوقف االحتاد السوفيايت اخنرطوا ضمن احلزب الشيوعي األملا
واليت تتمثل يف »صيغته املاركسية، ويف ظل سيطرة النَّظريات االجتماعية التَّقليدية املشبعة بالتفسريات األرثوذكسية للماركسية، 

، ( )« احلقيقة، ومناهجها ال ميكن توسيعها وتعميقها إالَّ باألسس اليت أرساها مؤسسوهااعتقاد أنَّ املادية اجلدلية هي الطريق إىل 
املنهج على حساب املضمون أكسبها طابع التحجر والدوغمائية، ويف سياق امتالكها زمام الفكر يف أملانيا، / فاالهتمام بالشكل

قدمها « املاركسية والفلسفة»، ُتخَّض عنها ُمسودة مشروع «يةإعادة إحياء املاركس»تأسس املعهد بانعقاد أول ندوة فكرية حول 
، وبذرًة أوليَّة لكتابه العمدة ( 3)، واليت شكلت أساًسا أوليًّا لنشوء النَّظرية النَّقدية( )( Georg Lukacs)جورج لوكاش 

الذي ضمنه طرًحا مغايرًا يف مناقشة فكرة ماركس خبصوص النَّظرية واملمارسة، حيث أكد أنَّ حقيقة « التاريخ والوعي الطبقي»
ي التاريخ ال ُتكتشف إالَّ استناًدا إىل السوسيولوجية اإلمربيقية، ففي حالة اجملتمعات الرأمسالية ترجع إمكانية تقدمي الفَّهم احلقيق

ا األكثر اغرتابًا واستغالاًل يف النِّظام الرأمسايل، فمكانتها يف تلك اجملتمعات تتحدد ضمن للتاريخ لطبقٍة واحدٍة هي الربوليتاري ا؛ ألهنَّ
يغدو »الوُّجود املادي لوسائل اإلنتاج؛ لذلك تصبح الربوليتاريا عقاًل للوظيفة اآللية عرب اكتساهبا التَّدرجيي للوَّعي الطَّبقي، و

ا فعَّالة يف التاريخ، ويستحيُل حزب الربوليتاريا إىل تشخيٍص فعليٍّ للمعىن الدَّاليل للتاريخ، وبدعٍم ازدهار وتطوُّر الوعي الطَّبقي ذاتً 
ديناميكيٍّ من ُتوضعه اجلديد، يغدو التَّكامل العملي ممكًنا داخل الفعالية الثَّورية املولِّدة لبناٍء اجتماعي متحرر من تواجد 

اتبية اجلديدة يتَموضع مفهوم الثَّورة كوهُنا اللَّحظة اليت مُيسي فيها التَّناقض اجلديلُّ بني العقل الطبقات؛ وانبثاقًا من هذه املنظومة  الرتَّ
                                                           

 (.21  /ص) ،(م2 29) بريوت دارالساقي، ،«احلداثة بعد وما احلداثة بني النَّقد» احليدري، ابراهيم (9)

 ،(م2999) ،(2 .ط) للرتمجة، القومي املشروع كلفت،  خليل ترمجة ،-ماركسية نظر وجهة- ومغزاها نشأهتا فرانكفورت مدرسة سليرت، فيل (9)
 (.19  /ص)

 النَّظرية ضمن تندرج اليت «الطبقي الوعي»و «التشيؤ» منها أفكار بعدة أسهم جمري، أديب وناقد فيلسوف (:م 89  - 991 )لوكاش جورج (8)
 التاريخ العمدة مؤلفه خالل من حتديًدا فرانكفورت، مدرسة فالسفة عند النقدية النظرية لنشوء األولية األسس شكلت واليت املاركسية، والفلسفة
 خالهلا من يناقض املاركسي، اجلدل حول املقاالت من جمموعة على الحتوائه سواء حد على والدميقراطية الشيوعية من كل  انتهأد اليت الطبقي والوعي
 (.999 /ص) سابق، مرجع ،«الفالسفة معجم» طرابيشي، جورج .التيارين لكال الرمسية الدعاوي لوكاش

 (.29  /ص) ،«اثةاحلد بعد وما احلداثة بني النَّقد» احليدري، ابراهيم (9 )
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ضمِّها املمارسة والتَّطبيق، ويتجلى يف هذه اللَّحظة كوُن الوعي الطَّ  بقي واملادة حمكوًما جبربيًّة توحيدية بينهما، واليت تتكامل يف خ 
 .(33)« سا بطرًا لثنائيٍة شكليٍة، أو يف مستوى احملتوى، بل كوهُنما واحًدا مطلًقاوالفعالية الثَّورية لي

أنَّ عالقَة الفكر  باملمارسة فيما رمى إليه لوكاش حتدَّد من خالل اجلمع بني اللَّحظة اهليغلية اليت تسرتجع فيها عالقة  :نفهم إذن
البشرية للعامل بالعامل نفسه؛ وحلظة حتطيم  الربوليتاريا للرأمسالية هي حلظة الذَّات باملوضوع معناها احلقيقي، ويتَّحد فهم الذَّات 

حها بداية التاريخ الفعلي للبشرية، أين يتمُّ َمْوَضعة الشيوعية حملَّ الرأمسالية، ويتحقَّق بذلك أمسى مبتغى للربوليتاريا يف سبيل كفا
 . ( 3)من أجل الوُّجود و فق الرؤية املاركسية 

لوكاش هذه منطلًقا فلسفيًّا بالَغ األمهية بالنسبة ألعضاء معهد البحث االجتماعي، خاصة وأنَّ اجتماعهم جاء يف  شكلت آراءُ 
سبيل جتديد حيوية الفكر النَّقدي املغيَّبة بني براثني التأمل يف الفلسفات املثالية من جهة، ودوغمائية املاركسية من جهة أخرى 

؛ ( 3)( karl Grunberg)ر الذي تقلَّد منصب رئيس املعهد بعد وفاة أستاذه كارل غرينبور  ، وهو ما عربَّ عنه هوركامي(31)
 théorie: )النَّظرية التَّقليدية، والنَّظرية النَّقدية: يف مقالة له حاَول من خالهلا توضيح معامل النَّظرية النَّقدية، بعنوان

traditionnelle et théorie critique)، إنَّ ُمربر وجود الفكر النَّقدي اليوم هي حماولُة جتاوز هذا التَّوتر »: بقوله
، جتاوزًا حقيقيًّا، حماولة رفع  التَّعارض بني الفرد التلقائي، العاقل، الواعي، بأهدافه وطبعه، والعالقات اليت يقتضيها مسلسل العمل

 .( 3)« واليت يقوم عليها الصرح االجتماعي برمته

دف الرئيسي للنَّظرية النَّقدية أساًسا يف توجيه نقد الذع للفلسفات التَّقليدية والوضعية املعاصرة، وتقويض الفصل يتحدد اهل
حماولًة جادًة إلجياد بديل نظريٍّ، نقدي، واضح املعامل للوقوف أمام التَّيارات النَّظرية »: التَّقليدي بني النَّظرية واملمارسة؛ وبالتايل

                                                           

 (.19 /ص) ،(  .ط) بريوت، القومي، اإلمناء مركز ،«هابرماس إىل هوركامير من :فرانكفورت مدرسة» طاهر، عالء (  )

 (.99 /ص) ،(م9 29) القاهرة ،(  .ط) للنشر، العني دار ذيب، ثائر ترمجة ،«فرانكفورت مدرسة :النقدية النظرية» هاو، آلن (2 )

 .ط) االختالف، منشورات صحراوي، إبراهيم ترمجة ،«وقضاياها أعالمها مذاهبها، تياراهتا، :عصرنا فلسفات» وآخرون، ييوادورت فرونس جان (1 )
 (. 9  /ص) ،(م2998) اجلزائر ،( 

 يف األستاذية سيكر   يتقلد ماركسي وأوَّل ،«االشرتاكية تاريخ» ألرشيف حمرر االجتماعية العلوم يف أستاذ للمعهد، رئيس أول :غرينبور  كارل  (9 )
 احلركة حول دراسات :بينها ومن ،«االجتماعية األحباث جملة» :خالل من الدراسات من العديد نشر يف املعهد ساعد األملانية، اجلامعات تاريخ

 .وأجنلز ماركس أعمال ونشر الرأمسالية، ونقد العمالية،

 (.11 /ص) ،(  .ط) املقاالت، عيون الناوي، مصطفى ترمجة ،«ةالنَّقدي والنَّظرية التقليدية النَّظرية» هوركامير، ماكس (1 )
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ا ( 3)«ارس أنواًعا من السُّلطة الفكريةاليت مارست وُتُ  ، مبعىن التَّأكيد على أن اجملتمع صريورة تارخيية ال تؤمن بطوباوية العمل، وإمنَّ
ببعده االجتماعي والنِّتاج املستمر الحتاد الفكر واملمارسة اإلنسانية، وليس حمض ماديات جمردة كما قالت به النَّظريات 

 .االجتماعية التَّقليدية

اث األورويب  إنَّ ما اضطلعت به النَّظرية النَّقدية للمجتمع املعاصر هو الكشف عن ُأُسس قيَّامه وتناقضاته، بدايًة من مراجعة الرتُّ
بدراسة املشكالت  (37)استناًدا على أدواهتا التَّحليلية والنَّقدية متعددُة اجلوانب؛ إذ وكما ُعين كل من هوركامير وهربرُتاركوز 

( 989 -  899 )، (Pollock Friedrich)، أُوك ل اجلانب النَّفسي بالدِّراسة إليريك فروم، ولـ فريديريك بوالك الفلسفية
وغريهم، وكلُّها جهوٌد ُسخرت يف سبيل الكشف عن ... نقد االقتصاد السياسي، وليو لوفينتا لعلم اجتماع األدب  ( 3)

طية، وحترير اإلنسان منها، خاصة بعد الذي عايشته عرب سنوات تشكلها كما األيديولوجيات القابعة خلف األنظمة الفكرية التسل
، أين اضطر معظم أعضاء (م811 عام )أسلفنا ذكره، وبعد صعود النُّظم الشُّمولية والفاشية ووصول النَّازية إىل احلكم يف أملانيا 

، ُُثَّ عودته (م891 )لتحتضنه جامعة نيويورك بأمريكا إىل غاية  املعهد ملغادرة أملانيا خاصة ذوي األصول اليَّهودية ومتَّ نفُي املعهد
م كرامة إىل أملانيا جمدًدا؛ كلُّها وقائٌع تـُنِّم عن مصادرٍة واضحٍة لقيَّم اإلنسانية، حيث توارت مبادٌئ من قبيل احلرية، العدالة، واحرتا

ا ُأُسس قام عليها مشروع األنوار بوصفه مشروَع خالٍص لإلنسانية من السَّيطرة  اإلنسان، وأفكار التَّقدم اإلنساين اليت يُفرتض أهنَّ
اليت عانت منها، سواء يف قالبها الدِّيين أو السياسي، أو غريه خلف شعارات العقالنية كنمط عام للحداثة؛ فحلول التَّخلف 

عقالنية الشَّامل حملَّ التَّقدم اإلنساين املنشود يف ما دعت إليه احلداثة، وحب السَّيطرة  والتَّملك حملَّ احلرية والكرامة اإلنسانية، والالَّ
كيف تُفهم عقالنية األنوار هذه إن  : حمل العقالنية، جعل عديَد التَّساؤالت حول مشروع األنوار جتد أحقيتها الكاملة يف الطَّرح

تنوير دلياًل صارًخا على عدم  كفاءته يف حتقيق كانت حتمل يف طياهتا بذور الالعقالنية يف اآلن نفسه؟ أال يُعترب انقالب مفاهيم ال

                                                           

 (. 9  /ص) سابق، مرجع ،«احلداثة بعد وما احلداثة بني النَّقد» احليدري، إبراهيم (9 )

 .تطورها من ثانيةال املرحلة يف فرانكفورت مدرسة يف مكانته ارتفعت وقد ،«النَّقدية النَّظرية منّظري ثالث» (:م 89  - 989 ) هربرُتاركوزه، (9 )
 ونقده ،«الواحد البعد ذو اإلنسان» :مؤلفاته أهم صدور بعد .الثانية احلرب انتهاء بعد أملانيا إىل وعاد ،(م811  عام) املتحدة الواليات إىل هاجر
 معجم» طرابيشي، جورج .الستينات يةهنا يف الثورية والطالب الشباب حلركة أساسية شعارات أفكاره مثلت السوفيييت، االحتاد يف االشرتاكي للنِّظام

 (.921 /ص) سابق، مرجع ،«الفالسفة

 التوفيق حماولة يف ساهم االجتماعي، البحث معهد مؤسسي من واحدٌ  أملاين، وفيلسوف اجتماع عامل (:م899  - 998 ) بوالك فريديريك (9 )
 لتنظيم حماوالت :منها السياسي، االقتصاد نقد جمال يف ملؤلفاتا عديد وله لوكاش، وكارل لوكاش جورج رفقة للماركسية الدراسات خمتلف بني

 .الرأمسالية يف االجتماعي التخطيط وحدود إمكانيات القومية، االشرتاكية السوفيايت، االحتاد يف االقتصاد



 

7 
 

ما رفعه من شعارات خاصة العقالنية؟ أم إنَّ املشروع يف ُكليَّته ال يزيد عن كونه حمض تداعيات واهيَّة ُُتفي يف جوهرها روح الالَّ 
 حرية والالَّ عقالنية والالَّ إنسانية؟ أو ما مصدر التَّناقض يف كل هذا؟

ا لـم يكن ملشروٍع  تفكري مدرسة فرانكفورت النَّقدي هو تفكري أزمة، »راديكايلٍّ كمشروع فرانكفورت أن ينطل ق من فرا  وإمنَّ
فإنَّ اعتبارات : ؛ وهلذا( 3)«حبسب املعىن املوضوعي للكلمة، ويف نفس الوقت تفكرٌي ضدَّ القطعية والعقائدية باملعىن الكانطي

يف كونه حلظة التأسيس للحداثة الغربية، وميالد العقل التَّحرري من كل صروف اهليمنة  االنطالق من مشروع التنوير، تكمُن أواًل 
أجرؤ على أن تعرف، كن جريًئا يف استعمال عقلك »: واالستبداد واألسطورة، على األقل باملعىن الذي محله نداء إميانويل كانط

روين ديكارت، جون لوك، ومونتيسكيو يف سبيل : ني، أمثال، وكذلك مقوالت الفالسفة التنويري(  )« أنت ذاك هو شعار األنوار
إعالء حرية العقل واإلنسان؛ لكن هذا العقل الذي نادت به األنوار قد فقد خاصيَّته الثَّورية والتَّحررية واستحال هو نفُسه أداَة 

ظرية النَّقدية إىل ُمراجعة العقل التَّنويري بوصفة ، وهو االعتبار الثاين الذي قاد فالسفة النَّ (3 )سيطرٍة وإخضاٍع وتوحيٍد للسُّلوكيات 
الذي يعترب أوَّل « جدل التنوير»مسة العصر وترياقه يف ذات الوقت، وهذا ما َترمجه كل من هوركامير وأدورنو من خالل كتاب 

حلرية يف اجملتمع ال انفصال لـم يكن لدينا أدىن شك أنَّ ا»: نٍص فلسفيٍّ َيصدر عن مدرسة فرانكفورت يف هذا السِّياق، بقوهلما
هلا عن الفكر املتنور، كانت هذه نقطة انطالقنا األوىل، بل لقد كان علينا أن نُدرك وبوضوح أنَّ مفهوم هذا الفكر، ناهيك عن 

اجع الذي  ا تنطوي على بذرة هذا الرتَّ نُعانيه يف األشكال التارخيية العينية، ومؤسسات اجملتمع اليت يتواجد فيها هذا الفكر، إمنَّ
اجع أو التَّناقض و فق هوركامير وأدورنو يف نقطتني أساسيتني طبعتهما العقالنية (  )« أيَّامنا يف كل مكان ؛ إذ ميكن إمجال هذا الرتَّ

لعامل عن ا (1 )واحلداثة على العامل الغريب، تتمثل األوىل يف عدم إمكانية اجلمع بني الشَّخص املستقل بذاته ونزع الطَّابع السِّحري 

                                                           

 (.29 /ص) ،(م2999) ليبيا طرابلس ،(2 .ط) أويا، دار هجرس، سعد ترمجة ،«فرانكفورت مدرسة» بوتومور، توم (8 )

 (.91 /ص) ،(م2991) تونس ،(  .ط) للنشر، علي حممد دار مجاعة، بن حممود ترمجة ،«األنوار؟ ما» كانط،  إميانويل (29)

 (.92  /ص) سابق، مرجع ،«وقضاياها أعالمها مذاهبها، تياراهتا، :عصرنا فلسفات» وآخرون، فرونسوادورتييه جون ( 2)

 (.9  /ص) ،(م2991) املتحدة، اجلديد الكتاب دار كتورة،  جورج ترمجة ،«التنوير جدل» أدورنو، وتيودور هوركامير ماكس (22)

 العامل فقدان إىل هبا ويشري الغريب، العامل يف واحلداثة العقالنية لظهور حتليله يف فيرب ماكس استعمله توصيف :العامل عن السحري الطابع نزع (21)
 .وتقنيًّا علميًّا والتحكم والقياس للتكميم قابلة كمادة  إليه ينظر احلداثة عقالنية مبوجب أصبح أن بعد قدسيته
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ا عقالنيٌة  يف وحدة متكاملة، والثانية أنَّ ُجهود التَّنوير بتحرير اإلنسان مل تُعد هلا إمكانية التَّحقق يف ظلِّ العقالنية، السيَّما أهنَّ
 .(  )أداتيٌة 

عقل األدايت هو العقل املنصرف ، وال«العقالنية األداتية»: إنَّ العقالنية اليت تنصب النَّظرية النَّقدية على نقدها هي ما أمسوه بـــــــ
إىل كل ما هو عملي تطبيقي ونفعي، مبوجب النَّزعة الوضعية اليت اختزلت وظيفة العقل يف معرفة ما هو ُمعطى بوصفه كذلك، 

رياضيات لغة العقل أي االكتفاء باملنهج التَّجرييب يف صياغة القوانني والتَّنبؤ بالظواهر حىت يتِّم التَّحكم فيها، باإلضافة إىل اعتبار ال
ا ال وجهازه املفاهيمي األوىف لتفسري كل املعطيات، هلذا السبب متَّ استبعاد القيَّم الدَّينية واجلمالية واألخالقية والفلسفية مبا أهنَّ 

قل األدايت هو ال ُتت بأدىن صلة للمعرفة العلمية والتِّقنية، وهكذا متَّ اعتبار الع: تتطابق مع معايري الكم واحلساب؛ وبالتايل
 .(  )النَّموذج األوحد لُبلو  احلقيقة 

مبوجب سيطرة العقالنية األداتية على كل شيء مبا يف ذلك اإلنسان، أصبحت عالقة اإلنسان بعامله ال تتجاوز ردَّات أفعاله 
ُنتقاة عَمليًّا ضمن الكيانات التِّقنية واالقتصادية واإلنتاجية اليت ينتمي إليها، وكما جاء 

أعطت اإلحيائية »: يف جدل التنويرامل
ألزمت وكاالت إنتاج اجلمهور واحلضارة اليت أوجدها ... روًحا للشيء، أمَّا االنتماء للصِّناعة؛ فقد حوَّل روح اإلنسان إىل شيء 

إالَّ بوصفه شيًئا، اإلنسان سلوكات مربجمة كما لو كانت هذه السلوكات وحدها الطبيعية املناسبة والعقالنية، واإلنسان ال يتحدَّد 
 أو عنصرًا إحصائيًّا ينجح أو يفشل، معايريه هي حفُظ البقاء واالندماج النَّاجح أو النَّاقص مع مْوَضَعة وظيفته ومع النَّماذج اليت

كما مساه هوركامير وأدورنو وقبلهم   ،(Reification)التشيؤ ؛ مبعىن أنَّ أبرز الزمة للعقالنية األداتية هي (  )« أُتيحت له
جورج لوكاش، الذي كان األسبق يف طرح املفهوم يف سياق مقاربته جلدلية الفكر واملمارسة يف ارتباطها بالربوليتاريا يف كتاب 

 . التاريخ والوعي الطبقي

م يضعوهنا يف جمملها يف بالرغم من تعدُّد املفاهيم اليت عمد فالسفة مدرسة فرانكفورت إىل نقدها، كاألداتية، وا لتشيؤ؛ إالَّ أهنَّ
قالٍب تفسريٍي واحٍد، مفاده أنَّ اإلنسان إذ يعمد إىل توظيف كل املعارف العملية والتقنية بوصفها وسائل استعمالية مبا يف ذلك 

ا هو نتيجًة حتميًة للصراع من أجل اهليمنة والسَّيطرة على الطَّبيعة  كانت الرَّغبة اجلاحمة يف السَّيطرة ، فإذا  (7 )اإلنسان نفسه، إمنَّ
                                                           

 (.9  /ص) ،(9 29) اجلزائر االختالف منشورات ،«هونيث أكسل إىل هوركامير من فرانكفورت ملدرسة النَّقدية النَّظرية» بومنري، كمال  (29)

 (.29 /ص) السابق، املرجع (21)

 (.19 /ص) سابق، مرجع ،«التنوير جدل» أدورنو، وتيودور هوركامير ماكس (29)

 (. 2 /ص) سابق، مرجع ،«هونيث أكسل إىل هوركامير من فرانكفورت ملدرسة النقدية النَّظرية» بومنري، كمال  (29)
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على الطَّبيعة ما هي إالَّ انعكاس خلوف  اإلنسان من ذاك اجملهول يف الطَّبيعة؛ فإنَّ الُقدرة على التَّفكري العقالين ما هي إال 
ينية أن ُتنعه، فكان العقُل مالَذ اإلنسا ن الوَّحيد لتجاوزه أو استجابة مناعية ضدَّ اخلوف، الذي مل تستطع حىت املعطيات الدِّ

ال ميكن لآلهلة إبعاد اخلوف عن اإلنسان، هذا اخلوف الذي حيملون صداه املتحجر  »: باألحرى لعقلنته؛ يقول هوركامير وأدورنو
نوير كأمسائهم، يعتقد اإلنسان بتحرره من اخلوف عندما ال يعود مثَّة شيًئا جمهواًل، هكذا خطَّ طريق فّك السِّحر دربه، وكذلك التَّ 

، فالتَّنوير هو عقلنة الرُّعب امليتولوجي  .(  )« الذي مُياهي بني احليِّ والالَّ حي كما ُتاثل األسطورة بني الالَّ حي واحليِّ

هلذا ميكن القول بأنَّه كلَّما اتسع أُفق العلم كلما ضاقت قيمة اإلنسان؛ ألنَّه وبتعبري آخر كلما سعى حنو العقالنية كانعكاس 
العقل / األداة/ السَّيطرة على الطبيعة يف مقابل خوفه املتزايد من اجملهول دائًما، كلما زاد تشيؤه واغرتابه، واستعباد اآللة إلرادته يف

هلذا السَّبب نفسه ُتصبح العقالنية األداتية غري قادرة على جتاوز احلاضر للوصول إىل املاضي وإىل استشراف املستقبل، أي »له؛ 
، واإلنسان مبوجبها ُيصبح عاجزا عن حتقيق أّي جتاوٍز حنو ما هو (  )«ة تسقط ُتاما يف الالَّ زمنية والالَّ تارخييةأنَّ هذه العقالني

ا انعكس سلوُكه وإفراطه  إنساين أو أخالقي؛ إذ لـم يبَق اإلنسان ذلك الشغوف بالسَّيطرة على الطبيعة وحفظ بقاءه فحسب، وإمنَّ
عاجزًا ُتاًما عن إدراك العمليات االجتماعية واإلنسانية يف سياقها الشَّامل الذي »ة والباطنية، وغَدا يف عقالنيته على دوافعه األولي

 .، لقد أصبح اإلنسان مغرتبا عن ذاته وعن العامل( 1)« يتخط املباشر

ممارسة »يف جوهره االجتماعية على أنَّه  -واالغرتاب مبفهومه الفلسفي، خاصة كما وضعه كارل ماركس يف خمطوطته الفلسفية 
النِّظام »، يـجد مكانه بقوة يف (13)« للعامل وللذات بشكل سليب وبتلق كما لو كانت الذَّات هي يف حالة انفصال عن املوضوع

، وهذا ما أكدته النَّظرية النَّقدية يف سياق نقد اجملتمع الصناعي ونظامه التكنوقراطي، حيث أشار ماركوز إىل وجود إرادة «الرأمسايل
اليت توجه العلم « مدينة التَّصنيع»: ، وهي نتاج ما أمساه«العقالنية العلمية التِّقنية»مشولية تقود النِّظام الرأمسايل، تلك اإلرادة هي 

، ففي اجملتمع الصناعي حيث هناك فائض يف إنتاج املواد ( 1)والتِّقنية والعمل والسياسية وكذلك الفلسفة حنو مصاحلها اخلاصة 

                                                           

 (.19 ،19 /ص) سابق، مرجع ،«التنوير جدل» أدورنو، وتيودور هوركامير ماكس (29)

 (. 8 /ص) ،(م2991) بريوت ،(2 /ط) الفكر، ارد ،«اإلنسان وتفكيك املادية» املسريي، الوهاب عبد (28)

 (.28 /ص) السابق، املرجع بومنري، كمال  (19)

 /ص) ،(م889 ) سورية ،(  .ط) والتوزيع، للنشر احلصاد دار رصاص، سيد حممد ترمجة ،«ماركس كارل  عند اإلنسان مفهوم» فروم، إيريك ( 1)
99.) 

 (.99  /ص) ،«احلداثة بعد وما احلداثة بني النَّقد» احليدري، إبراهيم (12)
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ية، وبالتايل التفوق االقتصادي، هناك السُّلطة اليت تقف عند نقطة املوازاة مع مستوى القوة االقتصادية، ومبوجب هذا االستهالك
فإن اإلنسان يوضع يف أخر االعتبارات، خاصة مع التَّقدم العلمي والتكنولوجي، حيث جيد نفسه حمصورًا بني جربية املشاركة يف 

جٍع وشعوٍر بالعجز أمام اجلهاز من جهة، وحتمية االستهالك والذوبان يف الثَّقافة اليت يُنتجها من عملية اإلنتاج، ولكن بدوٍر مرتا
، وهنا يظهر تأثري وسائل الدِّعاية واإلعالن الذي ال يقتصر على التسلية بقدر عمله على اخلداع والتَّأثري (11)جهة أخرى 

ويج للبضائ ا من أجل تشكيل وعٍي زائٍف األيديولوجي على اجلماهري، من خالل الرتَّ ع ليس من أجل االستهالك فحسب، وإمنَّ
أنَّ املنتجات ُتكيِّف النَّاس مذهبيًّا وتشرطهم، وتصطنع وعًيا زائًفا عدمَي اإلحساس »وتنميط اإلنسان وتسهيل التَّحكم فيه، ذلك 

من األفراد املنتمني إىل طبقة اجتماعية أكثر تعدًدا، مبا فيه من زيف، وعندما ُتصبح هذه املنتجات املفيدًة يف ُمتناول أكرب قدٍر 
ة َُتلق قيم اإلعالن والدِّعاية طرازًا للحياة، وهو بال أدىن شكٍّ طرز حلياٍة أفضل من السَّابق، ولكنَّه من هنا بالذَّات يكسُب مناع

 . ( 1)«ضدَّ كل تغيري نوعي، وهكذا يتكوَّن الفكر والسُّلوك ُأحادي الُبعد

اإلرادة واستبعاد قيم احلرية وحرية تقرير مصري الذَّات اإلنسانية على وجه اخلصوص، أصبح مسعى اإلنسان حنو حتقيق ومع سلب 
ففي هذا اجملتمع االستهالكي املغرتب، يُذرَّى اإلنسان، وتضيع شخصيته »أنطلوجيته أبعد أن يكون يف النِّظام الرأمسايل، 

ال يُتيح لإلنسان التَّفكري يف ما يرغب، بقدر الذََّوبان يف ما هو موجود، وما هو موجود هو منٌط  ؛ ألنَّ أُفق الرأمسالية( 1)« احلقيقية
واحٌد يف الّتفكري والعمل والسُّلوك فرضته السُّلطة والنُّظم االجتماعية واأليديولوجيا عليه، وحبسب صاحب كتاب اإلنسان ذو 

أمسالية والثَّقافة الربجوازية القائمة على الوهم واخلداع التكنولوجي؛ فإنَّ السَّبيل البعد الواحد، هاربرُتاركوز الذي كشف سلطوية الر 
رفُض اجملتمع القمعي والثَّورة عليه مبنطق الرُّوح النَّقدية املستمرة للواقع الثَّقايف : ، أي«الرفض»األوحد لتجاوز هذا الواقع هو 

ر قمعية وتسلط؛ ولكي حيقق اإلنسان طبيعته ال بُدَّ من العمل الثَّوري والتَّكامل وأيديولوجياته والواقع االجتماعي مبا فيه من مظاه
كما اجلديل بني النَّظرية واملمارسة، مبعىن العمل الثَّوري كصيغة أنطلوجية يتجسد فيها احتاد الذَّات مبوضوعها، وعيُّ العامل  بالعامل  

العقل »حقق الفعلّي للتاريخ؛ وهذا ما جاء يف كتاب ماركوز املوسوم بـــ قال به هيغل، وأعلى من شأنه ماركس مبا هو نقطُة التَّ 
 .( 1)« بالثَّورة حُيقق اإلنسان الطَّاقات الطبيعية املمكنة يف التاريخ»: ، قوله«والثورة

                                                           

 (. 9  /ص) سابق، مرجع ،«هونيث أكسل إىل هوركامير من فرانكفورت ملدرسة النَّقدية النَّظرية» بومنري، كمال  (11)

 (.99 /ص) بريوت، ،(2 .ط) اآلداب، دار طرابيشي، جورج ترمجة ،«الواحد البعد ذو اإلنسان» هربرُتاركوز، (19)

 (.9   /ص) ،(م898 ) بريوت ،(9  ،8 /العددان) العربية، دراسات جملة ،«التنوير عصر ودياليكتيك النَّقدية ظريةالنَّ » احليدري، إبراهيم (11)

 (.م899 ) مصر، زكريا، فؤاد ترمجة ،«االجتماعية النظرية ونشأة هيغل :والثورة العقل» هربرُتاركوز، (19)
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يف القول جبوهرية القمع يف والظَّاهر أنَّ ماركوز قد استفاد من التَّحليل النَّفسي يف طابعه الفرويدي الشَّهري؛ إذ يتَّفق مع فرويد 
التَّشييد احلضاري الغريب، أو مشكلة احلضارة الغربية املوسومة بالقمعية، لكنه ال يتفق معه يف القول بعدم إمكانية جتاوز القمع أو 

كلَّ حضارٍة   إنَّ »، فاحلضارة مبفهوم فرويد تتأسس على إخضاع الغرائز اإلنسانية، بل «آالم احلضارة اإلنسانية»ما أمساه فرويد 
، ومربر ذلك هو التَّعارض بني مبدأ اللَّذة ومبدأ الواقع، ومبقتضاه (17)«ملزمٌة بأن ُتشيِّد نَفسها على اإلكراه وعلى ُنكران الغرائز

 حتدث إمكانية تعارض الدَّوافع الغريزية مع الواقع، ما يهدِّد استمرارية التَّماسك احلضاري؛ لذا وجب من باٍب أْوىل كبت تلك
تاريخ اإلنسان هو تاريخ قمعه، ذلك »الدَّوافع الغريزية، وهنا يتعنيَّ الكبت كشكل من أشكال القمع، وحبسب فرويد دائًما؛ فإنَّ 

ومع ذلك؛ فإنَّ مثل هذا ... أنَّ احلضارة ال َتفرض أشكال القسر على وجوده االجتماعي فحسب ولكن على وجوده احليوي 
 .؛ هلذا ال ميكن جتاوزه وال إنكاره( 1)« األوَّيلالقسر هو وحده شرط التَّقدم 

يضع ماركوز الغرائز النَّفسية على قدٍر من األمهية يف سبيل الصِّياغة اجلديدة جملتمٍع بديٍل عن اجملتمع القمعي، فريبط التَّحرر 
ل من خالله على إعادة ربط فكرة الذي عم« احلب واحلضارة»االجتماعي بالتَّحرر الغريزي، وهذا ما عربَّ عنه يف كتابه الشهري 

ماركس حول الصِّراع من أجل الوُّجود، بفكرة فرويد حول قمع الغرائز النَّفسية؛ ومبوجب الرتكيب اإلصالحي اجلذري داخل كل 
صِّراع الطَّبقي  من املاركسية والفرويدية، خُلص إىل فكرٍة جوهرية يف نظريته ككل، مفادها أْن ال يُنظر إىل التَّاريخ بوصفه تارخيًا لل

ا بوصفه  صراًعا ضدَّ القمع اإلكراهي الذي ُتارسه احلضارة »كما قاملاركس، وال بوصفه تاريخ قمٍع لإلنسان كما قال فرويد، وإمنَّ
، وحسب ماركوز من سيحمل ( 1)« على غرائزنا؛ وهلذا ال بُدَّ من الثَّورة لتحرير اإلنسان من خمتلف أشكال القمع واالستالب

ثَّورة هم املثقفني والطالب، ُتاًما كما هو احلال بالنسبة للربوليتاريا، من أجل إحداث تغريات راديكالية يف اجملتمع، وبالفعل شعلة ال
سامهت آراءه وأفكاره يف بلورة وعٍي جديٍد لدى الطُّالب املنتفضني يف أملانيا وأمريكا وفرنسا وخمتلف الدُّول األوروبية يف فرتة 

كمفهوم سوسيولوجي رمزًا ملظاهراهتم؛ ومحلت شعاراهتم مقوالت التَّحرر واملطالبة باسرتجاع « الرفض»شكَّل الستينات، حيث 
دورهم السياسي والثقايف الفاعل يف اجلامعة ويف اجملتمع من أجل تغيري جذري للعامل، يقوم أساًسا بتطوير قيَّم مجاعية تتجاوز قيَّم 

 . -من تعرض أفكاره الحقا للنَّقد من طرف فروم  بالرغم -اجملتمع الربجوازي القائم 

                                                           

 (.9  /ص) ،(9 .ط) بريوت، الطليعة، ارد طرابيشي، جورج ترمجة ،«وهم مستقبل» فرويد، سيجموند (19)

 (.8  /ص) ،(م2999) بريوت ،(2 .ط) اآلداب، دار صفدي، مطاع ترمجة ،«واحلضارة احلب» هربرُتاركوز، (19)

 (.99  /ص) ،«احلداثة بعد وما احلداثة بني النَّقد» احليدري، إبراهيم (18)
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جتتمع كل اخليوط النَّاظمة لنسق نظرية فرانكفورت يف كوهنا مشروًعا طموًحا طموَح الفلسفة والنَّقد يف البحث داخل األنساق 
يف، والستدعاء املغيَّب الفكرية واالجتماعية والقناعات واأليديولوجيات املتحكمة فيها، لكشف املتناق ض والالَّ معقول واملز 

واملخذول فيها، وهو املسعى الذي انتهجته النَّظرية النَّقدية يف سبيل صياغة رؤى جديدة، وعلم اجتماع نقدي يأتيان كبديٍل عن 
ية اليت الفلسفة التَّقليدية وعلم االجتماع الوضعي، وذلك من خالل نقدها للنَّظريات العلمية والوضعية، والتنوير بعقالنيته األدات

أمهلت كل ما هو روحي وأخالقي واجتماعي، وللنُّظم الشُّمولية والفاشية، والنِّظام الرأمسايل واجملتمع الصناعي الذي ترتب عنه 
 قاماختناق القيَّم الرُّوحية والتشيؤ اإلنساين، واالغرتاب الذايت واملكاين، واالستالب التكنولوجي والقمع التقين، وبالتايل كانت يف امل

التوجيهي املرشد للعمل والفعل االجتماعي مبنهج دياليكتيك الفكر واملمارسة املنفتح على وجهات نظر خمتلفة، ال تؤمن باحلقيقة 
وال بالنسبية املطلقة اليت تفصل بني الذَّات واملوضوع، وبانعطافها من نقد الفكر حنو نقد اجملتمع خلفت أثرها يف الفضاء السوسيو 

الذي استدعى مفاهيم الرفض والعمل الثَّوري، فأعلى صوت احلركات الثَّورية الطالبية واألقليات املضطهدة،  ثقايف معماركوز،
وستسلك النَّظرية النَّقدية منعطًفا جديًّا آخر مع يورغن هابرماس وأكسل هونيث يف مرحلة ما بعد احلداثة ال يسعنا تفصيله يف 

 . هذا املقام

ثبت حباٍل كفاءة النَّظرية النَّقدية يف التَّأسيس الفعلي لتغيري راديكايل يف اجملتمع، فاملقوالت النَّقدية اليت ُتت مل يكن جملرد النَّقد أن يُ 
صياغتها حيال أوضاع اجتماعية وسياسية معينة ستبقى منفصلة عن الغاية األساسية للنَّظرية النَّقدية، فهي إذ توجهت إىل نقد 

السياسية يف ارتباطها بالفرد اإلنسان وما له من خصوصية أنطلوجية، مل تكشف عن اآللية السيكولوجية اجملتمع وبناه االقتصادية و 
اليت ُتكن من جتاوز حدود النَّقد النَّظري إىل التأسيس الفعلي لعالقة اإلنسان باجملتمع؛ وما مل تدرك حلقة الوصل هذه بني 

ا ستصل  -األيديولوجية  -ابط بني البناء الفوقياألساس املادي واحلاجات البشرية األولية، أو الرَّ  واألساس املادي االقتصادي؛ فإهنَّ
إىل أُفق مسدوٍد ولن يتجاوز دورها وصف وتفسري اجملتمع، وهذا ما عربَّ عنه هوركامير يف مقال االفتتاحية للعدد األول من جملة 

ويل التغريات اهليكلية يف احلياة االقتصادية، عرب التكوين النَّفسي طاملا لـم تدرك النَّظرية كيف جيري حت»: البحث االجتماعي بقوله
ملختلف اجملموعات االقتصادية يف حلظة بعينها من الزمن، إىل تغريات يف التعبري عن حياهتا مبجملها؛ فإنَّ نظريًة توقفت إحداها 

« يف تفسري احلاضر -بصورة جدية  -نظرية على األخرى تنطوي عندئٍذ على عنصر عقائدي حيصر القيمة االفرتاضية هلذه ال
 .، وهنا برزت احلاجة امللحة للتحليل النَّفسي يف النَّظرية النَّقدية(  )

                                                           

 ،(2 .ط) للرتمجة، القومي املشروع كلفت،  خليل ترمجة ،«ماركسية نظر وجهة -ومغزاها نشأهتا، :فرانكفورت مدرسة» سليرت، فيل (99)
 (.11  /ص)،(م2999)
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 :مكانة التَّحليل النَّفسي وإيريك فروم في النَّظرية النَّقدية :ثانًيا

، وشغل فيها منصب (م819 عام )ا ترجع صلة إيريك فروم األكادميية مبدرسة فرانكفورت إىل جيلها األول، حيث التحق هب
دراسة األفراد يف مواقفهم »رئيس فرع علم النَّفس االجتماعي، وهو اهتمام جوهري بالنسبة ملعهد البحث االجتماعي،مبا أنَّه 

لنَّاس االجتماعية والثقافية يتجاوز االهتمامات النَّفسية البحتة، ويشمل من منظوره احمليط االجتماعي الذي يؤثر على تفكري ا
؛ إذ مل يأت  إدراج التَّحليل النَّفسي ضمن اأُلطر املعرفية املختلفة للنَّظرية النَّقدية حلاجٍة أكادمييٍة (3 )« ومشاعرهم وسلوكهم

ا لكونه مُيثل إضافًة حامسًة بالنسبة للنَّظرية النَّقدية للمجتمع، ما ُيربر دعوة هوركامير إىل ضرورة مراجعة كتابات  علماء خالصة، وإمنَّ
 . (  )رويد، وهنا متَّ اختيار إيريك فروم ملهمة دمج إنتاج فرويد يف النَّظرية النَّقدية للمجتمع النَّفس خاصة كتابات ف

لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق، َأمل تكن هناك حماوالت سبَّاقة للتَّوفيق بني املاركسية والفرويدية، على األقل ما 
ب هو جتٍل واضٍح لفاعلية اجملتمع يف ما قدَّمه ماركوز؟ جُييب فروم بأن نظرية ماركوز قدَّمه ماركوز كأبرز مثال؟ أليست ثورة الطال

اركوز يفتقر إىل املعرفة التَّجريبي ة اليت تربط هبذا الصدد ما هي إالَّ بناءات ومه يَّة وجتٍل مشوٍه، خاصة يف ما يتعلق بقراءته لفرويد، ألمنَّ
ال أعرتُض هنا على احنراف »: توظيفها يف حمل  غري ما تُقدِّمه من معىن، وُيضيف فروم مقوالت فرويد بأسسها العيادية، ما ضم ن

ماركوز بالنِّسبة لفرويد، بل أعرتُض على التشويش الذي تسبب به، ليس فقط الستخدامه السَّيئ ملفاهيم فرويد، ولكن حملاولته 
ريات الطفيفة، إنَّه يف الواقع يصو  نظرية تقع على طرف  نقيض  كلِّ ما إعطاء االنطباع بأنَّه مُيثل املوقف الفرويدي، مع بعض التَّغي

هو أساسي يف الفكر الفرويدي، ويصل إىل نتيجة عندما يذكر بعض اجلمل املأخوذة من خارج إطارها، أو بعض أحكاٍم قاهلا 
 .(1 )« تهفرويد ُثَّ ُتلى عنها فيما بعد، أو جلهله البسيط والتَّام باملوقف الفرويدي وبدالل

، الذي ضمَّنه حتلياًل مفصاًل خبصوص املفاهيم «أزمة التَّحليل النفسي»ُيربر فروم موقفه من خالل مناقشته ألراء ماركوز يف كتابه 
الذي يأخذ يف ما هو شائٌع وما رمى إليه ماركوز معاين « القمع»الفرويدية اليت أخطأ ماركوز استعماهلا، فكان أبرزها هو مفهوم 

، فإذا كان القمع باملعىن الذي (  )«سحب شيء ما من الوعي»االضطهاد، لكن داللته السيكولوجية عند فرويد تفيد املنع و 
                                                           

 (.1  /ص) ،(م898 ) القاهرة، ،(  .ط) الشروق، دار املال، سلوى ترمجة ،«االجتماعي النَّفس علم» المربت، ووالس المربت وليم (2)

 (.11  /ص) السابق، املرجع سليرت، فيل (92)

 ،(م899 ) بريوت، ،(  .ط) والتوزيع، والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة العرتيسي، طالل ترمجة ،«النفسي التحليل أزمة» فروم، إيريك (91)
 (.29 /ص)

 (.22 /ص) املصدر، نفس (99)
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ينامي حيث املقمو  ع اُتذه ماركوز ُيستخدم للدَّاللة على األنساق الواعية وغري الواعية لإلكراه؛ فإنَّه عند فرويد يُؤخذ باملعىن الدِّ
الستعمال الضَّبايب للمفهوم تعتيٌم للنتيجة األساسية للتَّحليل النَّفسي؛ إذ اجلمع بني معنيني منفصلني يف غري واٍع؛ هلذا اعترب فروم ا

مبفهومه التَّحليلي، بالرغم من أنَّه أوصل ماركوز إىل صيغة مجيلة ُتوحد بني فئٍة « القمع»، ينفي معىن «القمع»مقول واحد هو 
 .ذات طابٍع سياسي وأخرى ذات طابع نفسي

أين ربط منوذج اجملتمع غري « الحب والحضارة»يف نفس السياق، انتقد فروم مفهومه للثَّورة عند ماركوز، والذي صاغه يف كتابه 
القمعي باجملتمع املتحرر غريزيًّا، ما يعين حسب فروم إعادة إحياء للجنسية وامليول السادية على وجه اخلصوص، وهذا يعطي 

ماركوز اجنذب إىل النُّكوص الطفلي، واالحنرافات، وبطريقة أكثر تسرت »، بل يُناقض و جهتها ُتاًما؛ ألنَّ طابًعا غري عقالين للثَّورة
ولكن أن إىل التَّدمري والكره، ومن املرَبر حتما أن نُعرب عن احنطاط جمتمٍع ما يف األدب والفنِّ، وكذلك يف تقدمي حتليل علمي، 

 .(  )« هنا نقيض الوجهة الثَّورية، وأن مُيجده، فها ع الذي يريد تغييرهيشارك الكاتب السِّمة المرضية للمجتم

كمفهومني استند إليهما ماركوز يف « الواقع»، ومبدأ «اللَّذة»إضافًة إىل ما تقدم، أشار فروم أيًضا إىل ُوجود خلٍط بني مبدأ 
مل يقصد فرويد شيًئا من هذا، »لكن حسب فروم اقتباسه من فرويد، حيث أخذ ماركوز بأنَّ فرويد اعترب املبدأين متناقضني، 

ٍن طاقٌة فمبدأ الواقع بالنِّسبة له كان تغيريا ملبدأ اللَّذة، وليس نقيضا له، ويُعترب املفهوم الفرويدي ملبدأ الواقع أنَّ يف داخل كل إنسا
 . (  )« احملدود لغرائزهملالحظة احلقيقة وميال للحماية من الضَّرر الذي قد ُيسببه االنسياق وراء اإلشباع غري

خالصة ما نفهم من فروم أنَّ ُمنطلق التَّشخيص غري السَّليم ألزمة العصر، واالستعمال غري املؤَهل لفرويد من طرف ماركوز، جعل 
 . ملاركسيةهذا األخري ينحى باجملتمع منحى تدمرييًّا مرضيًّا أكثر ممَّا هو عالجي، وليس هذا هو املرجو من اجلمع بني الفرويدية وا

الذي هو عبارة عن « مفهوم اإلنسان عند ماركس»ويف املقابل يُفنِّد إيريك فروم بعض القراءات للماركسية، خاصة يف كتابه 
تزييف مفاهيم »: ، حيث وضع فيه فصاًل بعنوان«المخطوطة الفلسفية االقتصادية»ترمجة إجنليزية قام هبا فروم لكتاب ماركس 

تربئة املادية املاركسية من الرؤية الزائفة اليت أنسبت إليها كعدائها للنَّزعات الروحية وميوهلا لالجتاهات حاول من خالله « ماركس
هدف ماركس هو هدف متمثل يف االنعتاق الرُّوحي لإلنسان، وحتريره من قيود »اإلخضاعية، والنُّظم االتساقية؛ وأكدَّ على أنَّ 

                                                           

 (.29 /ص) سابق، مرجع ،«النفسي التحليل أزمة» فروم، إيريك (91)

 (. 2 /ص) املرجع، نفس فروم، إيريك (99)
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، وهو (7 )« كليته اإلنسانية، ولتمكينه من إجياد الوحدة والتوافق مع أقرانه البشر ومع الطبيعةاحلتمية االقتصادية، إلعادة بنائه يف  
ما مل يرد يف خمتلف اإلحاالت إىل املاركسية، ويرجي إيريك فروم ذلك إىل جهل الغالبية جبوهر املاركسية نتيجًة لعدم الرجوع إىل  

 .كتابات ماركس األصلية

من ُمنطَلق ما توصل إليه إيريك فروم من خالل قراءته املتخص صة لكٍل من املاركسية والفرويدية، يف سبيل املهمة اليت أُوكلت إليه، 
، حيث عمد إىل استضافة (م 81 عام )، «التَّحليل النَّفسي والسياسة»ما جاء يف مقاله  يف جملة علم النَّفس التَّطبيقي حول 

يف نسق األخر، من أجل إعطاء املاركسية بعدها األكثر رحابة وعمقا حىت يتسىن وصل القاعدة برأس اهلرم، ماركس وفرويد كٌل 
وهو الُبعد السيكولوجي الذي ُأسقط منها، وكذلك حترير الفرويدية من التَّضييق الذي وضعت فيه داخل الرؤية الغريزوية وإعادة 

نكر على ماركس إغفاله العامل السيكولوجي لغريزة التَّملك، حيث اعترب ماركس ربطها بأبعادها السوسيولوجية، فإيريك فروم يُ 
نزعة الرِّبح والتَّملك اليت يبديها اإلنسان يف تعامالته، هي من مقتضيات العالقات االجتماعية وليست دوافع نفسية كما هو 

هبه املادي الديناميكي يف احلياة، والذي مل يفسر ، كما أنكر على فرويد مذ(  )احلال بالنِّسبة لدوافع اجلوع والعطش واجلنس 
ا يتأثر بدافع غري و  اع، مبوجبه احلياة إالَّ تفسريًا جنسيًّا، يف حني يرى فروم أن السُّلوك اإلنساين ال حيتكم إىل الغريزة فقط، وإمنَّ

 .يتمثل يف تأثري األسس املادية على احلاجات البشرية األساسية

النَّفس االجتماعي من خالل اجلمع التَّصحيحي التَّكاملي بني نسقيهما، وما يعزز هذا اجلمع حسب فروم  وهبذا مُيكن تطوير علم
 :هو األرضية املشرتكة بني الفرويدية واملاركسية، واليت رصدها يف النقاط اآلتية

س الشك مبفهومه يف العلوم ، لي«الشك»وهي نُقطة ترتكز على أساٍس مشرتك لدى كليهما وهو  :الموقف األساسي النَّقدي -
ا الشك بالنسبة لكل من فرويد وماركس متصل برؤية اإلنسان لذاته ولعامله، حيث شك كل منهما يف الواقع احمليط  الطبيعة، وإمنَّ

ا ُتشكل وع ًيا زائًفا باإلنسان وما يسوغه من عبارات وأيديولوجيات وُمثٍل ُعليا، ُتدع النَّاس فيعتربون ذلك حقيقًة وواقًعا؛ ألهنَّ
لدى الفرد ببنية اجملتمع االقتصادية واالجتماعية وحىت جبوهر مفاهيم احلقيقة واحلرية والعدالة، وبالتايل فهي ُتضلل الفرد وحتجب 
مصاحله وفق رؤية ماركس؛ ونفس املوقف يقفه فرويد حيال خمتلف تصورات البشر عن أنفسهم وعن العامل، معتربًا أنَّنا ال نشعر 

                                                           

 (.9  /ص) سابق، مرجع ،«ماركس عند اإلنسان مفهوم) فروم، إيريك (99)

 (.9 2 /ص) سابق، مرجع احلداثة، بعد وما احلداثة بني النَّقد احليدري، إبراهيم (99)
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ا هي حمض ُتيالت، نتيجة (  )ألكرب من الواقع، واملتعلق حسبه بالليبيدو باجلزء ا ، فمعظم تصورات البشر ال ترتبط بالواقع وإمنَّ
 .(  )توصل إليها بالقياس إىل حاالت الغشية يف جتارب التنومي املغناطيسي، حيث يُـخيَّل للمرء أشياء ال ُتطابق واقعه احمليط به 

 لقد آمن كل من فرويد وماركس بأنَّ سبيل َخالص اإلنسان وحترره من أوهامه هو وعيُ  :لمحرِّرةاإليمان بقوة الحقيقة ا -
احلقيقة، وأن تكون احلقيقة سالحا فهذا مشروٌط بالتَّوعية؛ لذا فإنَّ ماركس ال يتوسل بالعنف لتحرير اإلنسان من قيود احلتمية 

ا توسل إىل ذل ك باحلقيقة، أي كشَف احلقيقة القابعة خلف األوهام واأليديولوجيات، وليس االقتصادية والتبعية واالغرتاب، وإمنَّ
، هو جهد (اهلو)حمل ( األنا)خبالف ملاركس فقد آمن فرويد بأنَّ ما ينتقل باإلنسان من حال الالشعور إىل حالة الشعور، وجيعل 

 .(3 ) فيتعقَُّل املرء واقعه، وبالتايل يتصرف إنسانًا حرًّا العقل يف اخرتاق األوهام والتخيالت، ما يسمح بالتَّحرر ممَّا هو ال عقالين

 .(  )« أي أنَّ كل إنسان مُيثل اإلنسانية كلها، حبيث ال يوجد أيُّ شيء إنساين ميكن أن يكون غريبا عنه» :النَّزعة اإلنسانية -

 .الرؤية الديناميكية والدياليكتيكية إلى الواقع -

ماعي، استنادا إىل الرؤية النَّفسية الفرويدية، والرؤية االجتماعية املاركسية من منطلق ما اجتمع وهكذا نظَّر فروم لعلم نفس اجت
كان فرويد ُمصلًحا حترريًّا وكان ماركس ثوريا متطرفا، »: ، يقول فروم-رغم اختالفهما  -عليه النَّسقني حول فكرة حترير اإلنسان 

ما كانا خمتلفني فقد عمَّرت صدريهم ا إرادٌة مطلقٌة لتحرير اإلنسان وثقة مطلقة أيضا باحلقيقة كأداة للتَّحرير، وعمَّر ومع أهنَّ
 . (1 )« صدريهما اإلميان أنَّ الشَّرط لتحرير اإلنسان هو قدرة اإلنسان على أن حُيطِّم قيود الوهم

ا أدركت تأثري اجملتمع الطبقي املشوه؛ فإهنَّ  ا ُتكنت بذلك من إدراك اإلنسان غري املشوه، هذا، ويرى فروم أنَّ رؤية ماركس مبا أهنَّ
توسيع تفسريات »وحددت إمكانية تطوره يف اجملتمع؛ لذا فهي أوسع بكثري من الفرويدية اليت اقتصرت على الفرد، هلذا بدا لفروم 

                                                           

  يف لخصهن مبا املرتبطة والنوازع امليول طاقة على نطلقه اسم وهو الوجدانيات، نظرية معني من مستقى لفظ» بكونه فرويد عرفه كما  :اللبيدو (98)
 بريوت، ،(  /ط) والنشر، للطباعة الطليعة دار طرابيشي، جورج ترمجة األنا، وحتليل اجلماهري نفس علم فرويد، سيغموند عن نقاًل  .«احلب كلمة

 (.11 /ص) ،(م2999)

 (.22 /ص) ،(م889 ) سورية، ،(  .ط) والتوزيع، للنشر احلوار دار حامت، صالح ترمجة ،«األوهام وراء ما» فروم، إيريك (19)

 (.21 /ص) نفسه، املصدر ( 1)

 (.29 /ص) نفسه، املصدر (12)

 (.12 /ص) نفسه، املصدر (11)
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ن يسحب تفسريات أ: ، أي(  )«فرويد فيما يتعلق بالفرد، لتشمل املوقع الطبقي لألسرة والوضع التارخيي للطبقات االجتماعية
، فهي تنُتج عن التَّكيف (  )«مفتاًحا لفهم العملية االجتماعية»: ، بوصفهاالشخصية االجتماعية: فرويد على ما أمساه فروم

الظروف االجتماعية تؤثر يف الظواهر األيديولوجية من خالل وسيط »: الدينامي للطبيعة اإلنسانية مع بناء اجملتمع، وُيضيف فروم
الشخصية، والشخصية بدورها ليست نتيجة التَّكيف السليب مع الظروف االجتماعية بل نتيجة التَّكيف الدينامي على أساس 

، أي نتيجة تفعيل (  )« صر اليت هي موروثة إمَّا بيولوجيا يف الطبيعة اإلنسانية أو قد أصبحت موروثة نتيجة التَّطور التارخييالعنا
 .القيَّم الرُّوحية الفردية يف السياق املادي واجملتمعي العام الذي تنتمي إليه

 ماركسية وأكثر إمربيقية أكثر يُعد والذي» فروم، إيريك قدمه الذي اجلديد التَّحليل على فرانكفورت مدرسة أعضاء يوافق مل
 االهتمام مواصلة فرانكفورت مدرسة أعضاء اختار وقتٍ  ويف وماركوز، أدورنو طرف من بالنَّقد فقوبل ،(7 ) «النفسي للتحليل
 مشكالت وحتليل رويد،لف نقده وكذلك السَّريرية أحباثه وواصل (م818  عام) عنهم فروم إيريك انفصل الفردي، النَّفس بعلم

 .االجتماعي النَّفسي منهجه ضوء على املعاصر اجملتمع

  

                                                           

 (.12 /ص) سابق، مرجع ،«فرانكفورت مدرسة» بوتومور، توم (19)

 (. 22 /ص) ،(م892 ) بريوت والنشر، للدراسات العربية املؤسسة جماهد، املنعم عبد جماهد ترمجة ،«احلرية من اخلوف» فروم، إيريك (11)

 (.219 /ص) السابق، املصدر (19)

 (.19 /ص) السابق، املرجع بوتومور، توم (19)
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 :خالصة تركيبية *

بعد استعراض موضوعات النَّقد لدي فالسفة فرانكفورت، ومكانة إيريك فروم ضمنها وتجاوزه لها، نأتي لتلخيص النتائج 
 :تلخيصا تركيبيا فنقول في ما يلي

 اليت املناهج عن أمهيةً  املعاصر اجملتمع يف احلضارية للمشكالت مقاربته يف االجتماعي -فسيالنَّ  فروم إيريك منهج يقل ال -
 منهًجا كونه  من أساًسا املتأتية واخلصوصية، التَّميز من ملفتٍ  قدرٍ  على فروم إيريك منهج إنَّ  بل املسالة، لدراسة غريه هبا توسل
 من خمتلفة، معرفيةٍ  أراضٍ  على الفيلسوف قدم رسوخ إىل ذلك مردَّ  إنَّ  بالقول نُغايل ال ولعلنا والتَّحليل، النَّقد تكامليَّ  مركًبا

 على سامهت السياسي، اجملال يف الدِّراسات بعض إىل باإلضافة االجتماع، وعلم النَّفس، وعلم والفلسفة، القانون، إىل الالهوت،
 أهل من كان  وأنَّه خاصةً  عليها، استند اليت النَّظريات مقع من التَّشخيص فعمق مقاربته، وتعميق منهجه إغناء يف تعددها

 املشارب تعدد إىل باإلضافة النفس، وعلم الفلسفة، االجتماع، علم :منهجه عليه يتأسس الذي املعريف الُثالثي يف االختصاص
 االستفادة أي والتجاوز، لنَّقدا حيث من وماركوز، هوركامير خاصة فرانكفورت مدرسة يف سابقيه من االستفادة خالل من املعرفية
 . الدَّواء /البَّديل وطرح التَّشخيص يف النَّفسي الطِّب ميكانيزما من كذلك  االستفادة ُمقابل يف بذكاء، وجتاوزها منها

النَّفسي األساس النَّقدي، جتاوز التحليل : يقوم املنهج النَّفسي االجتماعي الذي صاغه فروم على أربع ركائز حمورية تتمثل -
 .الكالسيكي، القراءة السيكولوجية للمادية التارخيية، ربط القيَّم باألبعاد األنثروبولوجية والقيَّم احلضارية

باعتبارها املفتاح األساسي للجمع بني ما « الشَّخصية اجملتمعية»يقود املنهج التحليلي الذي طوَّرهفروم يف النِّهاية إىل مفهوم  -
؛ لذا فإنَّه جتاوز كل التَّحليالت الفردية واملادية االختزالية حنو الذَّات اجلمعية، حىت يتمكَّن من طرح هو مادي وما هو روحي

 .أسئلة اإلنسان واحلضارة يف أُفق احلداثة وما بعدها بالصِّيغة األمشل واألعمق، وبالتَّايل األصح

النَّقدية، لكنَّه يف الوقت الذي انصرف فيه مفكري فرانكفورت  لقد انطلق فكر فروم من اهلمِّ املشرتك الذي قامت له النَّظرية -
الفاعلية »إىل حماولة جتاوز مأزق اجلدل بني الفكر واملمارسة، املادة والروح؛ فإنَّ فروم حيسم املسألة مبكرًا بالرهان على فكرة 

مل اخلارجي املادي، ليبين عليها الحًقا كل ما هو على قيمة املمارسة اإلجيابية الرُّوحية للذَّات البشرية مع العا: ، أي«الروحية
 . مندرج ضمن نظريته يف القيَّم

 


