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 (1)نقد ادورنو لفينومنولوجيا هوسرل 

املغرب - نورالدين علوش.أ :ترجمة 

جددًد , خاٌو الفيلظىف ادوزهى مً خالٌ ملاله ميخا هلد

فيىىمىىلىحيا هىطٌس باالغخماد غلى همىذج ملمىض؛ باغخبازها حشيل 

ت مػسفيت جسوم الخأطيع للحليلت وفهمها . هظٍس

ما هى شيل ومدخىي : فهدف ادوزهى زادًيالي بيل اإلالاًيع

الحليلت الفلظفيت في اإلاجخمؼ السأطمالي اإلاػاصس؟ ئذا وان واضحا لدي 

بان ما جساهً غليه الفلظفت هي الحليلت؛ فهره ألاخيرة ًجب أن , ادوزهى

حظخػمل باالغخماد غلى الظسوف الحليليت إلاجخمػاجىا وأهظمت الفىس التي 

ئذ هجد أن الخياز الفىسي السةيس ي ٌػبر غً فيىىمىىلىحيا هىطٌس . حػبر غنها

ألجها حظمذ لىا بمػسفت ول الخيازاث الفلظفيت ألاخسي الظاةدة في اللسن ,

ً . الػشٍس

بػبازة أخسي اإلاىكف الري أخده ادوزهى مً فىىمىىلجيا هىطٌس هى هفع 

هيف ًمىً الخسوج / بمػنى :اإلاىكف الري أخده الىيى واهؼيين مً واهؽ 

مً همىذج فلظفي ؾير كادز غلى الخجدًد وفازؽ مػسفيا مىؼلله الخأطيس ي؟ 

فىرلً جدخاج فلظفت هىطٌس ئلى هلد ,وهما خظػذ فلظفت واهؽ للىلد 

س الفلظفت في أفم حشيل مػنى حدًد للىاكؼ . الىلد لخؼٍى

ا خليليا ًمىىه الاغخماد  ٌػخبر ادوزهى فلظفت هىطٌس همىذحا فىٍس

فهره الػمليت حظمذ له بخىظيف مفهىم الىلد .غليه للخأطيع لىلد الجدٌ 

. اإلاداًث الخاص بهىطٌس في جددًد مفهىم الحليلت مً خالٌ الالخليلت

فالجدٌ باغخبازه هلدا مداًثا ًفسض غلى الفىىمىىلىحيا جاهيد غلى ال 

. خليلتها التي جدىٌ ئلى خليلت بالىلد وبالخالي ئلى مفهىم
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خيث حػسف جىاكظا ,حػسطذ فيىىمىىلىحيا هىطٌس ئلى هلد هبير 

هبيرا وليع وىهيت مجسدة؛ وهىرا أصبدذ الفيىىمىىلىحيا هي اإلادسن 

فاإلاىؼللاث الجدليت حظمذ بالىشف غً الافتراطاث . إلافاهيم الجدٌ

. اإلاظمسة للفىىمىىلىحيا باغخبازها جىاكظاث والخأهيد غلى شمىليت مبادئها

الفسق واضح بين : هرا ًإدي بىا ئلى جددًد الىلؼت ألاولى ألي جدليل الخم

وغلى أطاض هرا الفسق اإلانهجي . اإلاىهج الفىىمىىلىجي واإلاىهج الجدلي

. الفلظفي خدد ادوزهى غىاصس مشسوغه الىلدي

ئذن خظب ادوزهى حػخبر فىىمىهىلىحيا هىطٌس أخس جمظهس كىي 

اطياث فالفلظفت . لبدحهيت مػسفيت كاةمت غلى الخدالف بين الفلظفت والٍس

اطياث جلدم له ,جمثل خالت اليظم هيل باغخبازه وخدة  في خين أن الٍس

فالياةً في جمظهساجه ًصبذ الخػبير غً . مبادب اختزاٌ ألاشياء ئلى اكاهيم

فاألغداد . وخدة ججد طبب وحىدها في مبدأ الىظام الػددي والاختزالي

لت التي . حظمذ لياةً باختزاٌ حػددًت الياةً ئلى وخدة للفىس فهره الؼٍس

أطظها أفالػىن هجدها غىد ول مً دًيازث وهىطٌس أي هجدها في 

ت اإلاىهج)الفلظفاث  ل الفسق بين اإلاىطىع والفىسة(التي لها أولٍى غلى . التي جٍص

ت اإلاىهج ًخخلف غً  ول خاٌ هجد فالفىىمىىلىحيا مػنى حدًد ألولٍى

الفلظفاث الظابلت؛ ذاث صيروزة مػسفيت مخجرزة في صيروزة احخماغيت 

.  ذاث ػابؼ هيمني

الخأطيع ألطبليت اإلاىهج ًتزامً مؼ حشيل الىمىذج السأطمالي 

س الػلمي للهيمىت . للليادة والخدىم بػبازة أخسي كدمذ الفىىمىىلىحيا الخبًر

ففلظفت هىطٌس لم جىً طىي جسحمت أميىت .السأطماليت خظب ادوزهى

ألجها جليم خدودا بين ألافياز باغخبازها ,لػالكاث اإلالىيت اإلاجظدة لالؾتراب 

فالػالم ًخم بىاؤه فىىمىىلىحيا مً خالٌ مخؼؽ .جمثل ملىياث خليليت 

ال جددد . ألافياز في خدمت اإلاىهج مادامذ جخدم الىيىىهت في ذاتها: جالؤمي

الفلظفت ألاولى الحليلت اهؼالكا مً افتراطاتها اإلاظبلت اإلاظمسة داةما فهي 

فاإلابدأ الري ًدسن فلظفت هىطٌس هى . مؿللت غلى هفظها وال جىفخذ ئػالكا
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لت . الاوسجام بأي زمً ختى ال جخػسض ألافياز ألي اطؼساب بهره الؼٍس

جصبذ فلظفت هىطٌس ال جخظمً أًت مػسفت بل أصبدذ الرزاع الفلظفي 

فالصيروزة الاحخماغيت غىطذ ئلى خد ما . للهيمىت السأطماليت

.  بالفىىمىىلىحيا وحدث هما هي بدون أن ًددر أي حػدًل

فهدف ادوزهى في ملاله ميخا هلد هى كلب اإلاىؼللاث الفىمىىلىحبت 

مً حهت إلبساش الدوز الىبير الري جلػبه في جأطيع الػلىم الاحخماغيت ومً , 

حهت أخسي ئزباث الؼابؼ اإلاسهصي واإلاددد للػالكاث الاحخماغيت في الخأطيع 

وغلى مظخىز صػىد الياةً الاحخماعي . ألًت ممازطت فلظفيت مثل الجدٌ

ئذا وان ألاٌو ًىؼلم مً مىؼللاث .: ًخبن الفسق بين الجدٌ والفىىمىىلىحييا

فان فلظفت هىطٌس حظخدمج في اإلاىهج بصىزة , مادًت مً غالكاث ؤلاهخاج

مجسدة الشيل الصافي للخىظيم؛ ؾاطت الؼسف غً اإلاظمىن الاحخماعي 

. اإلالص ي

فاهؼالكا مً هره اإلالدماث السادًياليت خاٌو ادوزهى الىشف غً 

جىاكظاث فلظفت هىطٌس مً احل الىصىٌ ئلى اطخىىاه اإلاىؼم واطدىؼاكه 

ومادامذ الفلظفت . اذا وان جفظير الػالم كد جؼىز فاآلن ًجب حؿييره"؛ الن 

فاآلن وكذ ليع وكذ . فان اإلافاهيم طدخجمد وجخدىٌ ئلى صىز , في اطتراخت

". الفلظفت ألاولى بل ألاخيرة

فالهدف ألاطاس ي مً هلد ادوزهى لهىطٌس هى ئبساش الػالكت بين 

ت اإلاػسفت والخأطيع للياةً الاحخماعي ففلظفت هىطٌس .وطؼ اإلاىؼم وهظٍس

فيل . الري بدا مؼ واهؽ,أخس مدؼت مً مدؼاث اختزاٌ الفلظفت ئلى غلم 

فهي خاطػت لخلظيم الػمل ؛بػبازة أخسي حػمل , فلظفت جدخري بالػلم 

الن الػلم ٌػخبر اإلاػسفت :الفلظفت غلى ئغادة ئهخاج اإلالىالث الاحخماغيت 

ت هي مجسد جأمالث مجسدة غالكاث ؤلاهخاج جلدم للػلم اإلاىاطيؼ .الفىٍس

.  فهي جيش ئ الحلىٌ اإلاػسفيت وجظؼ الحدود بينها’ وهماذج البدث

الظىق هى مً ًلدم للػلم أدواث البدث واإلاػؼياث وبالخالي جمثل 

في . الػلىم مجمىغت مً الىظاةف الثابخت واإلافىسة للخىظيم السأطمالي للػمل
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هرا الظياق لً جلىم الفلظفت بدوزما الا مً خالٌ ما هى مخؼؽ لها مً 

فيل مً ًخسج غً طيؼسة الظىق ٌػخبر ؾير .ػسف الخىظيم الاحخماعي

ئذن غلى غىع ما جىخى هىطٌس أصبدذ فلظفخه همىذج الخظىع .غلمي

. للػلم

فهي أصبدذ جمثل الػلم الحليلي للفىس ومً خالٌ مىهجيتها التي 

فلظفخه بدليلتها الراجيت هي الظمان الػلمي . جمىىىا مً فهم الػالم

بػبازة أخسي خاملت زؤٍت خىٌ وليت اإلاىحىد آخدة بػين . لخجسبت مىهجيت

حشبه ئلى . فهره الاهؼالكت الخأطيظيت. الاغخباز مػسفت غاإلايت إلاا هى خليلي

خد ما ئكامت همىذج كىي ومخماطً للحليلت ومً خالله ًخضح الخالف 

. اللىي بين الفلظفت والػلم

خاٌو ادوزهى جىحيه طهام , مً خالٌ هره الافتراطاث اإلاىهجيت

 ٌ مً احل ئبساش الػالكت الظيلت التي , الىلد لالػالكيت اإلاىؼليت لهىطس

أوال الخصىز الهىطسلي للمىؼم ًلىم غلى . أكامها مؼ حشيإ غالكاث ؤلاهخاج

زاهيا اػالكيخه اإلاىؼليت هي . الترار اإلاػسفي للػلىم باغخبازه حهاش مساكبت

بػبازة أخسي الفصل بين اإلاىهج الػلمي ,اوػياض لفيخيشيت الػلىم 

فمػؼى الىعي الخاص اإلااكبلي للفيىىمىىلىحيا . والخأطيع الاحخماعي للياةً

س مخػالي ألهه مظمىن , فهى مدددا مظبلا ههدف غلمي فهى الًدخاج ئلى جبًر

لهرا الظبب خاٌو ادوزهى ئزباث ا ن مشيل . في مىطىغيخه الػاإلايت

الفىىمىىلىحيا ال ًىمً في الخدلم مً ئمياهيت الػالم بل هيف جدلم هره 

فما حهم هىطٌس ليع ؤلاشهاد غلى خليلت الػالم بل غليمت . ؤلامياهيت

فمهمت الفلظفت هي . فهره ألاخيرة هي ما ًجب وصفها غلميا. الحليلت

اطديػاب غبر ؤلادزان اللصدي للياةً في ذاجه مىؼليا الر ي ال ًختٌز 

فاإلاىؼم أصبذ افتراطا اهؼىلىحيا مػصوال غً اًت . واإلاإطع غلى اػالكيخه

خسهت كادزة غلى مده بلىة ئهخاحيت ؛ فؼابػه الشىلي هي الىديجت 

بمػنى أخس أن اإلاىؼم ًخػامل مؼ مىاطيػه بؿع الىظس غً مدخىاه .لدشيإه

اث خاصت مخيافئت وؾير كابلت للخبادٌ خيث  وشيله؛ مػخبرا ئًاها هٍى
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فاالػالكيت اإلاىؼليت هي الىديجت للدشيإ اإلاػد أزىاء . هخمظً فلؽ بالشيل

. اللحظت الخأطيظيت للمىطىغيت 

فمىؼم فلظفت هىطٌس ال ٌػخبر الخلاػؼ ؤلاهخاجي الري خظب ادوزهى هى 

فالحليلت الفلظفيت ًخم جددًدها اهؼالكا مً الترابؽ .أطاض ول مػسفت

اإلانهجي بين الراث واإلاىطىع بين خسهت اإلاىطىع اإلافخىخت والفػل اإلاإطع 

وال ًمىً بأي خاٌ غٌص لحظاث مإطظت للحليلت الن الحليلت هي . للحىم

خلل كىي واإلاىؼم ليع هى الياةً في ذاجه بل هى حدليت بين الراث 

فالحىم الفلظفي ال ًفازق الخيىن والخىجس اإلاداًث ألي دًىامىيت . واإلاىطىع

 .خليليت للحظاث الخأطيع

ً بخظمىه اإلاىؼم ال ٌػني ان   مً هىا ًإهد ادوزهى بان الخيٍى

في اإلاىؼم هجد داةما . فهي طلىن احخماعي.هىان وشاغ بظييىلىجي

الشسوغ اإلاىطىغيت للحليلت الاحخماغيت التي جخجاهلها الفيىىمىىلىحيا 

له خاال ئلى الحليلت : بػدم ئدماحها هرا ٌػني أن الياةً الاحخماعي جم جدٍى

ت بالؿاء زىاةيت الراث واإلاىطىع  لها ئلى مىطىغيت فىٍس ومىطىغيخه جم جدٍى

جصبذ في ألاخير , جخخلى الفىىمىىلىحيا غً مػسفت الحليلت الاحخماغيت

مً هىا ًخم الىظس . غبازة غً وسخ شبيهت مدسومت مً اللىة والخىجس الخأملي

ئلى الػالم بىظسة ال مباليت وشىيت بدون اغخباز لألصل الاحخماعي والصساعي 

اث الىعي ًخم كبىلها هما هي مػؼاة مً . ألفػاله اإلاػسفيت وبالخالي فمدخٍى

لىً ادوزهى ًإهد غلى أن الفىس ًخؼلب ذاجا وجصىزا  . ػسف الىظام اللاةم

هرا ٌػني بان اإلاػسفت ًجب أن حػخمد داةما غلى اللحظت ؤلاهخاحيت :للراث 

ئلى .واإلادددة للراجيت التي الًمىً اختزالها مً ألاها اللصدي الفىىمىىلىجي

احي اإلاخػالي ئلى هفظه ؛ لىً غلى الػىع فهى خصيلت مىخجت بين  ألاها الهٍى

. الػسض الخأملي والاخخالف ؾير كابل الختزاٌ للمىطىع

ت  فالخفىير في , ما ًجسي في الػالم ليع هىان مً خياد ومباشٍس

له ئلى صيؿت أخسي : اإلاىطىع الػمل اإلاػسفي ٌؿير .ٌػني أوال جددًده زم جدٍى

مً اإلاػؼياث الري ًإطع جىطؽ حدلي بين اإلاىطىع اإلاهيأ خاال وجصىزه 
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ت .للمفهىم غلى غىع ما ًجسي في الفىىمىلىحيا خيث اإلاىؼم اخد دوز هظٍس

اإلاػسفت فان الجدٌ الري ًلترخه ادوزهى ٌػخمد غلى الصيروزة الترهيبيت 

للخجسبت ؛ فالبييت الظيىهيت للمىؼم للمىؼم الهىطسلي ًىشف غً هلص 

فاألها الفىىمىىلىحيت هي ذاث ؾير مىخجت وبظبب أجها مػصولت غً .الراجيت 

في خين أن . الخىطؼاث الحليليت للياةً الاحخماعي وحمػىت غالكاث ؤلاهخاج

أما ,الجدٌ ًدىاطب مؼ جىاكظاث الاحخماغيت في أفم حؿييرها 

.  الفىىمىىلىحيا فخلف أمامها بصىزة خخميت وال جيلف هفظها غىاء الخؿيير

فالػالكاث الاحخماغيت ال جإزس غلى اإلاىهجيت الفلظفيت خظب 

بالػىع الفىىمىىلىحيا هي التي جثبذ خالت الاطخؿالٌ , هىطٌس بل

اججاه : فىلده اإلاسهصي الدوزهى اإلاىحه طد هىطٌس هى والخالي. السأطمالي

في اإلاجخمؼ البرحىاشي .....هىطٌس هدى حشيإ إلاا هى مػؼي مسجبؽ بخدمير 

ظه بمفاهيم حىفاء خادمت الججاهه فلدان الخجسبت . اإلاخلدم وحػٍى

الفىىمىلىحيا جمثل . الحليليت ًدىاطب مؼ اللىة اإلاتزاًدة إلوظان الحدًث

لخفادي ,الفىىمىىلجيا جمثل خظب ادوزهى أخس حهد فازؽ للفىس البرحىاشي 

ت :لىً هىان ما هى خؼير.هره اللىة اإلاتزاًدة هفظها ت واإلاباشٍس بدحهيت الهٍى

هىان خؽ .اإلاؼللت ًمىً أن جإدي ئلى هيمىت طياطيت الًدولىحيا مؼللت

ألجهما في النهاًت حػبير واخد غً أشمت .مبهم بين الفىىمىىلىحيا والفاشيت 

.  اإلاجخمؼ السأطمالي

الؼابؼ اإلاىؼلي والشىلي لفىىمىىلىحيا أخس مداولت للفىس اإلاػاصس 

لخلدًم صىزة غً الػالم مخجاوظت ومخداخلت لخىفير جصىز غالمي ,

لىً هرا ألاخير ليع ؾير كادز غلى ئهخاج اإلاػازف؛ لىً ًلدم . للمػسفت

سا فلظفيا ئذن ما هي الحجت اإلاظادة للفىىمىىحيا . الدًىلىحياث الهيمىت جبًر

للخسوج مً هرا الىمىذج وجأطيع همىذج حدًد ًسجبؽ بالبراهظيع؟ هما ,

الجىاب ًىمً في حدٌ .جسون هرا ما ػسخه ادوزهى في ملاله ميخا هلد

وبػبازة أخسي الجدٌ الري ًددد مدخىي الخجسبت في الخىطؽ .مادي

فلؽ الخأمل الراحي الاحخماعي . ؤلاهخاجي بين الراث والياةً احخماغيا
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". فىلد اإلاجخمؼ هى هلد اإلاػسفت والػىع صحيذ . "للمػسفت ًدىاطب مػها

فمدخىي الخجسبت الشخصيت ال ًلام بمظاغدة اإلاىهج "وفي هفع الىكذ 

الخػميم اإلالازن لىً باذابت ما ًمىؼ هره الخجسبت مً الخخلي غً اإلاىطؼ 

. فاإلافخاح ألاطاس ي للراث في اإلاػسفت هي الخجسبت وليع الشيل.بدون جدفظ 

فاإلاػسفت هي تهدًم لتراثها اللدًم . فما طماه واهؽ بالخأليف فهى ليع هرلً

فالراث جمصق الحجاب الري ًؼىق . وجدمير للػىف اإلامازض غلى اإلاىطىع

فالراث لً جخمىً مً فػل هرا مادامذ جخلذ . اإلاىطىع مً خالٌ مػسفخه

فأمام الػمل الري جلىم به "بؼىاغيت وبدون ئهساه غً ججسبتها الشخصيت 

فالهدف . الراث في وحىده الاحخماعي ًمىً جلدًم مػسفت فلظفيت مىخجت

ت اإلاػسفت بل وطؼ الياةً في خسهت حدليت  ليع الحالت الظيىهيت لىظٍس

فهرا الفػل ملدوز غليه مً ػسف . لخأطيع مداًث للػالكاث الاحخماغيت

الفػل اإلاػسفي للراث الجدليت التي جىفخذ غلى مخخلفخاليفاتها وجؼىزاتها 

ت اإلاجسدة لثىاةيت الراث اإلاىطىع؛ ,لدشىيل خلل كىي  ال ٌظتهدف الهٍى

لىً باألخسًاإلبداع الداةم للمفاهيم ولخلاػؼ لالمادي للخؼاباث وؤلاهخاج 

 . الاحخماعي للمػسفت

لً هخمىً مً زؤٍت ال , ئذا أمىً لىا جصىز دولت خازج الخصالح 

طنري : الىخدة الاخخالفيت للراث واإلاىطىع وال الحجت اإلاظادة السادًياليت

ئذن فلؽ مفهىم الخىاصل باغخبازه هدفا ًمىً أن .فلؽ لػبت الاخخالفاث

.  ًجد مياهه

جأخد مياجها الحليلي ختى ,فالػالكت بين الراث واإلاىطىع 

 ً ابظخمىلىحيا في طالم خليلي داةم بين ألافساد فيما بينهم وبين آلاخٍس

خيث ًمىً لالخخالف أن , الظالم هى خالت الاخخالف بدون هيمىت . أًظا

. ٌػبر غً هفظه
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 :املراجع

[1] Le texte de Herder, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft parait en 

janvier 1799, vingt ans après la publication de la. Critique de la raison pure de Kant. 

[2] Pour les concepts de « modèle » et de « dialectique », voir directement la 

Dialectique Négative, Paris, Payot, 1992. 

[3] Il serait intéressant s ce propos d’étudier le rapport existant entre cette 

interprétation d’Adorno et la reconstruction /déconstruction de la métaphysique 
opérée par Heidegger. 

[4] Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Stuttgart, 1956, p. 34. 

[5] Husserl, « La crise de l’humanité européenne et la philosophie », dans La crise 

des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard, 
1989, p. 381-382. 

 [6] II est évident que cette conception adornienne de la vérité doit être lue en 

relation étroite avec l’expérience spéculative hégélienne, à laquelle d’ailleurs Adorno 

se réfère explicitement. Sur le rapport Adorno-Hegel, voir Adorno, Trois études sur 
Hegel, Paris, Payot, 1979, en particulier p. 66-99. 

[7] M. Jay, L’imagination dialectique. L’École de Francfort 1923-1950, Paris, Payot, 

1989, p. 91. 

[8] Celle-ci est d’ailleurs la critique qu’Adorno adressera, avec une remarquable vis 
polemica, contre Heidegger et son ontologie existentielle. Cf. Adorno, Le jargon de 

l’authenticité, Paris, Payot, 1989. 

[9] Adorno, « Sujet et Objet », dans Modèles critiques, Paris, Payot, 1984, p. 267. 
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