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 التنویر اآلن: 
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 : صملخّ ال

كب��، وغ��   إ�سا�ّي  مشروع  بل هو  مجرد فكرة وحسب،  يكن  لم  الذي  الّتنو�ر  تدافع عن  هذه مقار�ة 

إ�� العقل، ��خ��  ل: االحت�ام 
ُ
ث
ُ
امل �� هذه  التنو�ر  املنَجز. و�تجّسد  مكتمل ويس�� دائًما نحو اكتمالھ غ�� 

العلم من أجل ازدهار البشرّ�ة، اح��ام حقوق اإل�سان ومعاملة البشر كغايات بحّد ذا��ا ال وسائل، تبّ�ي  

قة بقابلّية اإل�سان ل
ّ
�عة الّتفاؤلّية تجاه املستقبل. وما دامت  أخالقّيات ال�ونّية اإل�سانّية، الث

ّ
لّتقّدم، والن

ألّن  عنھ؛  الّدفاع  �ستحّق  مشروًعا  الّتنو�ر  سيبقى  متحّققة،  وغ��  مكتملة  غ��  املبادئ  سي�ون    هذه  هذا 

الفهم   ع��  وجرأتنا  وحّرّ�تنا  قرارنا  امتالك  و��  بيدنا،  مص��نا  أخذ   �� �أفراد  األصيل  حّقنا  عن   
ً
دفاعا

 قولنا بال وصاية، و�� الوفاء لهوّ�تنا اإل�سانّية ال�ونّية. واستخدام ع

 

Abstract: 

This is an approach that defends enlightenment, which was not only an idea, but rather a 

great human project, incomplete and always moving towards its unfinished completion. The 

Enlightenment is embodied in these ideals: appealing to reason, harnessing science for the 

sake of humanity's prosperity, respecting human rights and treating human beings as ends in 

themselves rather than means, adopting the ethics of human universality, confidence in human 

capacity for progress, and optimism toward the future. As long as these principles are 

incomplete and unfulfilled, the enlightenment will remain a project worth defending. Because 

this would be a defense of our inherent right as individuals to take our destiny into our own 

hands, to own our decision, our freedom and our daring to understand and use our minds 

without guardianship, and to fulfill our universal human identity. 
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الّتنو� اليوم عن  يكتب أحد  أن  أّن كث��ين قد �ستغر�ون  الّتنو�ر الّتنو�ر؟ اآلن؟ أعرف  �عد أن صار  ر 

الّتنو�ر  ضّد  ا�حداثة  �عد  ما  حجج  �ّل  أعرف  �عم،  ا�حداثة.  �عد  ما  أطروحات   �� الّسمعة  سّيئة  سردّية 

ا، كما كتبُت  
ً
دّرُِسها اآلن أستاذ

ُ
شكيك والّنقض، بل َدَرْسُ��ا طالًبا، وأ

ّ
ومقوالتھ الك��ى ال�ي ال �ستحّق سوى الت

ھ من ا�خطأ الكب�� الّتعامل مع األف�ار ك�ائنات حّية  ع��ا أك�� من مّرة. لكّ�ي �� � 
ّ
ّل مرة كنت أزداد اقتناًعا بأن

ھ لو �ان لألف�ار دورة حياة �ال�ائنات ا�حّية تماًما ل�ان  
ّ
ن إ�� األبد؛ ألن

َ
دف

ُ
تولد وتن�ج ثّم تضمحّل وتموت وت

ة اليونان، وابن خلدون، وابن علينا، اليوم، أن ننبذ �ّل أف�ار سقراط، وأفالطون، وأرسطو، و�قية فالسف

و�قية   و�وذا، و�ونفوشيوس، والو �سو، وأشو�ا،  ر�ھ، 
ّ

اإلسالم ومفك و�قية فالسفة  وابن رشد،  مس�و�ھ، 

فالسفة الهند والّص�ن، و�اروخ سبينوزا، وجون لوك، وديفيد هيوم، وفولت��، وروسو، ومونتسكيو، و�انط،  

ري الّتنو�ر األورو�ّي،  
ّ

يخ محّمد عبده، وعبد  وماركس، و�قية مفك
ّ

والطهطاوي، وخ�� الّدين الّتو���ّي، والش

العالم   فالسفة  �ّل  كذلك،  معهم،  وننبذ  العر�ّي.  الّتنو�ر  ري 
ّ

مفك و�قّية  أنطون،  وفرح  ال�واك�ي،  الّرحمن 

رق والغرب ع�� مدى الّتار�خ البعيد والقر�ب. وا�حاصل أّن لألف�ار دورة حياة عنيدة أك�� 
ّ

ر�ھ �� الش
ّ

  ومفك

 مّما نظن. 

لكّن الّتنو�ر ليس مجرد فكرة وحسب، بل هو مشروع إ�سا�ّي كب��، لكّنھ غ�� مكتمل ويس�� دائًما نحو  

��خ��   العقل،  إ��  االحت�ام  ومبادئھ:  الّتنو�ر  ل 
ُ
ُمث �امل  تتحقق  حّ�ى  املنَجز. وسيبقى كذلك  غ��  اكتمالھ 

املة البشر كغايات بحّد ذا��ا ال وسائل، تبّ�ي  العلم من أجل ازدهار البشرّ�ة، اح��ام حقوق اإل�سان ومع

�عة الّتفاؤلّية تجاه املستقبل. وما دامت  
ّ
قة بقابلّية اإل�سان للّتقّدم، والن

ّ
أخالقّيات ال�ونّية اإل�سانّية، الث

الّدفاع عنھ،  ألن  الّدفاع عنھ؛  �ستحّق  الّتنو�ر مشروًعا  غ�� مكتملة وغ�� متحّققة، سيبقى  املبادئ  هذه 

وحّرّ�تنا  عندئ قرارنا  امتالك  و��  بيدنا،  مص��نا  أخذ   �� �أفراد  األصيل  حّقنا  عن  دفاع  هو  جوهره،  و��  ٍذ 

وجرأتنا ع�� الفهم واستخدام عقولنا بال وصاية، و�� الوفاء لهوّ�تنا اإل�سانّية ال�ونّية. ومن أجل هذا، يذهب  

ر كب�� مثل تزفتان تودوروف إ�� القول بأّن «فهًما أعمق ل
ّ

[أي الّتنو�ر] من شأنھ  مفك هذه الّنقلة ا�جذرّ�ة 

، فيما يذهب ستيفن بنكر إ�� أ�عد من هذا ح�ن  1دون شّك أن �ساعدنا ع�� العيش ع�� نحو أفضل اليوم»

ا بالواقع من أّي وقت م��ى»
ً
ل الّتنو�ر خالدة، لكّ��ا اليوم أك�� ارتباط

ُ
ل نبيلة  2كتب بأن «ُمث

ُ
أّ��ا ُمث ، كما 

�عيد لها اعتبارها الذي �ستحّقھ    3اليوم وأيًضا أك�� من أّي وقت م��ى، «إ�� دفاع مخلص»  ،وتحتاجوملهمة  

 بجدارة.

ل الّتنو�ر ومبادئھ، و��ن مآالت العصر ا�حديث وانحرافاتھ.  
ُ
ومن منظور هؤالء، ال بّد من الّتمي�� ب�ن ُمث

 ر�ط  
ً
ب�ن هذه وتلك بحيث يتم عادة العادة ع�� ا�خلط  �امل انحرافات العصر ا�حديث بقيم فقد جرت 

الّتنو�ر،   �سبب  جرى  مولّية 
ّ

الش إ��  الّدولة  وانزالق  الّتنو�ر،  خطأ  ع��  دليل  العلم  فانحرافات  الّتنو�ر، 

 
نوار، ترجمة: حافظ قويعة، (تونس: دار محّمد علي للنشر، ط: تزفتان -1

ٔ
 .8)، ص 2007، 1تودوروف، روح اال

2- Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, (New York: 
Penguin Books, 2018) p. xv. 

 . 4المرجع نفسه، ص -3
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وحّ�ى  واالستعمار  والعنصرّ�ة  الّسامية  ومعاداة  والهولو�وست  الّتنو�ر،  بنت   �� املتوّحشة  والرأسمالية 

�عة املادّية واألنانّية والعدمّية  اإلرهاب نتائج الزمة لعقل التّ 
ّ
نو�ر إذا ُدفع إ�� حدوده القصوى، وتصاعد الن

نا �عرف أّن األسباب  
ّ
يتحّمل الّتنو�ر وزرها األك��. وهذه قراءة ظاملة للّتنو�ر، و�� تحّملھ أك�� من حجمھ؛ ألن

لّ�خف اخ��الها �� سبب  ال�ي أفضت بالعصر ا�حديث إ�� مآالتھ املؤسفة واملز�جة عديدة ومتشّعبة، ومن ا

واحد اسمھ الّتنو�ر. ثم بأّي مع�ى يجري ر�ط هذه املآالت بالّتنو�ر �� ح�ن يتم الّتغافل عن إسهامات الّتنو�ر  

�� �ل الّتحس�ن الذي جرى �� حياة البشرّ�ة خالل قرن�ن؟ �ان تودوروف يرى، ع�� سبيل املثال، أن حر�ات  

ملبادئ الّتنو�ر من االستعمار ذاتھ، و«خاّصة عندما تتبّ�ى (أي تلك    مناهضة االستعمار �� أك�� استلهاًما

 . 1ا�حر�ات) مقوالت ال�ونّية اإل�سانّية واملساواة ب�ن الشعوب وحرّ�ة األفراد»

الّتار�خ   مس��ة   �� حدثت»  قّصة  «أعظم   �� الّتنو�ر  إنجازات  أن  يرى  �ان  جهتھ،  من  بنكر،  ستيفن 

ر لها، 
ّ

ر ل�ّل الّتحس�ن الذي جرى �� أحوال  البشرّي، وأن الّتنك
ّ

ومعامل��ا بال مباالة وأحياًنا باحتقار، هو تنك

البشرّ�ة، ول�ل ِهَبات و«ِ�َعم الّتنو�ر: املواليد ا�جدد الذين سيعيشون أك�� من ثمانّية عقود، واألسواق ال�ي 

والّنفايات  أصا�عنا،  من  بإشارة  تجري  ال�ي  الّنظيفة  واملياه  عام، 
ّ
بالط أخرى،    تفيض  بإشارة  تختفي  ال�ي 

واألدو�ة ال�ي تق��ي ع�� اإلصابات أو االل��ابات املؤملة، واألبناء الذين لم �عد ُيدفع ��م إ�� ا�حروب، والبنات  

�� الشوارع بأمان، ومنتقدي أ�حاب الّسلطة الذين ال يتعّرضون للّ�جن أو   الالئي صار بإم�ا��ّن الس�� 

العالم وثقاف �� جيب القميص»الّتصفية، ومعارف  . هذه، بحسب بنكر، عّينة �سيطة من  2اتھ املوجودة 

ر لهذه اإلنجازات وغ��ها. قد �ع��ض البعض  
ّ

ر للّتنو�ر تنك
ّ

إنجازات الّتنو�ر و�عمھ، األمر الذي �ع�ي أن الّتنك

َعم اآلن �عد أن جرى �سليع �ّل إنجازات الّتنو�ر من أدو�  فأين �� هذه الّنِ
ّ

ة م�افحة اإليدز  ع�� �ل هذا، و�ال

عم عن تلك ا�جتمعات البائسة والفق��ة   إ�� ال��امج الّ�حّية والغذائّية إلطالة أعمار البشر؟ ثّم أين هذه الّنِ

سلطّية أو تلك ا�جماعات املتوّحشة؟ ولكن  
ّ
وا�حرومة أو تلك ال�ي ما زالت �عيش تحت رحمة هذه الّدولة الت

�ا إذا  نفسھ؟  االع��اض  هذا  يناقض  سلط  أال 
ّ
والت واملرض  وا�جهل  بالفقر   

ً
من�و�ة ا�جتمعات  هذه  نت 

ل  
ُ
ُمث الّتنو�ر ح�ن تحلم �سيادة   �� تأمل  القاتلة والقتل ا�جا�ّي...إ�خ فبماذا تحلم؟ أال  املتوّحش والهوّ�ات 

�عة اإل�سانّية والعلم وحقوق اإل�سان؟
ّ
 ا�حرّ�ة واملساواة والن

ال نقد  فإنھ ال مناّص من أخذ  ا وحّ�ى ومع هذا،  �ارثي� الّتنو�ر  البديل عن  ي�ون  �عم، قد  ّتنو�ر بجدّية. 

ا»، لكن ال بّد من االع��اف بأن الّتنو�ر انطوى ع�� الكث�� من األوهام، كما أّن  ل الّتنو�ر إ��   «رجعي�
ُ
رفع ُمث

 أم آج
ً

، إ�� وضع هذه  مرتبة الّتقد�س عادة ما ينت�ي إ�� أد�جة الّتنو�ر برّمتھ. األمر الذي سيؤّدي، عاجال
ً

ال

ل فوق مرتبة اإل�سان نفسھ
ُ
ث
ُ
وهو ال�ائن الذي لم يأِت مشروع الّتنو�ر إال من أجل ازدهاره وتحر�ره. سبق    ،امل

للّتنو�ر أن �عّرض النتقادات كث��ة منذ أّيام جان جاك روسو، ثم فردر�ك نيتشھ وآخر�ن، إال أن نقد مدرسة  

ال�ي   ل ذروة االنتقادات 
ّ
عرف  فرانكفورت يمث

ُ
�) القرن العشر�ن. ومدرسة فرانكفورت  الّتنو�ر خالل  عرفها 

ر�ن أملان اجتمع شملهم �� «معهد البحوث 
ّ

أحياًنا باسم الّنظرّ�ة الّنقدّية) هو اسم إلسهامات مجموعة مفك

 
نوار، ص -1
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2- Enlightenment Now, p. 4. 
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، �ان أبرز هؤالء هم: ماكس هوركهايمر، وثيودور أدورنو، 1923االجتما�ّ�» بجامعة فرانكفورت منذ العام  

ا �� املعهد. �ان روسو ونيتشھ قد سبقا هؤالء  وه ر�رت ماركيوز، وحّ�ى وال�� بنيام�ن الذي لم يكن عضًوا رسمي�

الّتقّدم، وتأليھ العقل، وصعود   انتقد فكرة  للّتنو�ر األورو�ّي، روسو عندما  بتقو�ض املرتكزات األساسّية 

ات ا�حديثة، وطالب، بدال
ّ

بيعة   من الذ
ّ
� نيتشھ    ذلك، بالعودة إ�� الط

ّ
وتمجيد «املتوّحش الّنبيل». فيما تو�

ا وتقهقًرا.  
ً
تقو�ض ا�حداثة الغر�ّية من أساسها، فما �سّميھ اآلخرون حضارة وتقّدًما، �سّميھ نيتشھ انحطاط

املتوّحش»   «ا�حيوان  ذلك  مس��ة   �� نتوء عارض  أك�� من  فليس  األك��،  ا�حدا�ّي  الّتنو�ر  إلھ  العقل،  أّما 

اق اإل�سان، والذي �ان موضع تمجيد نيتشھ وحلمھ األس�ى والذي جّسده �� صورة «اإل�سان  ال�امن �� أعم 

 الفائق أو الّسو�ر مان».

) الّتنو�ر»  «جدلّية  كتاب  يبقى  هوركهايمر، 1947ومع هذا  أدورنو وماكس  لثيودور  املش��ك  الكتاب   ،(

ھ إ�� الّتنو�ر من الّداخل ح�ى اآلن. �ّونت مدر  سة فرانكفورت مز�جها ا�خاّص من الهيجلية  أعمق نقد ُيوجَّ

الّنظام   بأن  فوجئت  أ��ا  إال  الّتحررّي،  والعقل  لي�� 
ّ
الط الّتنو�ر  بقيم  فآمنت  والفرو�دّية،  واملاركسّية 

الفاعل�ن  �ّل  استوعب  قد  الّصناعّية)  (الّرأسمالّية  اضمحاللھ  تنتظر  �انت  الذي  االقتصادّي  االجتما�ّ� 

ليعيّ 
ّ
�ن، واستوعب، �� داخلھ، الّتنو�ر نفسھ، وصادر �ل فرص الّتحّول ا�جذرّي �� ا�جتمع.  االجتماعّي�ن الط

الّدائرة   ماركيوز  وّسع  ثم  (ال��وليتار�ا)،  الّصناعّية  العاملة  الطبقة  عن  البداية،   �� يتحّدثون،  هؤالء  �ان 

عبة. وا�خالصة أّن مدرسة  
ّ
فرانكفورت تنّ��ت إ�� أّن ليدخل �� نطاقها �ل املهّمش�ن الذين يقفون خارج الل

قافة والّتنو�ر، ف�حبت البساط من تحت أقدام  
ّ
 إنتاج الث

ّ
ر�ات الّرأسمالّية الّصناعّية دخلت ع�� خط

ّ
الش

قافة الّتجارّ�ة الّ�خمة املتاحة لالس��الك 
ّ
ليعّي�ن»، وراحت �غرق األسواق ب�ّل إنتاجات الث

ّ
املثّقف�ن «الط

مبيًعا،   األع��  الكتب  هوليوود  الّسريع:  وأفالم  الفّنّية،  وحات 
ّ
الل ومعارض  «الّتافهة»،  العاطفّية  الّروايات 

قافة �� ا�حصن 
ّ
الّنمطّية، و�اسيتات املوسيقى الّتجارّ�ة، وعروض املسارح ا�جماه��ّية «الهابطة». �انت الث

قافّية �ستحوذ ع�� هذا ا�حصن، و 
ّ
ل الّتنو�ر والّتحرر، فإذا بالّصناعة الث

ُ
ث
ُ
تحّولھ إ�� أداة أساسّية  األخ�� مل

من أدوات إعادة إنتاج كيا��ا ا�خاّص ع�� خلق إحساس عاّم ب�ن ا�جمهور بالّرضا الّزائف عن الواقع القائم. 

با�جمهور   تتالعب  �انت  ال�ي  الّصناعّية  الّرأسمالّية  الشر�ات  املعركة حسمت لصا�ح  أّن  �ع�ي  الذي  األمر 

ساء واملهّمش�
ّ
بقة العاملة والن

ّ
ن ع�� نحو خاّص)، فإذا «�ان العامل ورّب عملھ �شاهدان نفس ال��نامج  (الط

الّتلفز�و�ّي، و�ذا �انت الّسكرت��ة ترتدي ثياًبا ال تقّل أناقة عن ابنة مستخِدمها، و�ذا �ان الّزن�ّ� يملك سّيارة  

ع�� الّتماثل أو ع�� األقل  ، فإّن هذا يدّل  1من طراز �اديالك، و�ذا �انوا جميًعا يقرأون الّ�حيفة نفسها»

بقات. 
ّ
 يوهم بالّتماثل و�زوال الّتفاوتات ب�ن الط

الّصناعّية   ا�جتمعات   �� والّتحّرر  الّتنو�ر  قيم  مآالت  لتفس��  مكتملة  صياغة  ماركيوز  هر�رت  قّدم 

سبة للّنظرّ�ة ا
ّ
ة، بل محرجة بالن

ّ
لّنقدّية  ا�حديثة. �ان ماركيوز �س�� إ�� تفس�� حالة بدت لھ غر�بة وشاذ

ل �� أّن الّتحّول ا�جذرّي بات ضرورة م�ّحة، لكّنھ مستحيل �� الوقت ذاتھ. وهذا 
ّ
آنذاك، و�� ا�حالة ال�ي تتمث
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 �� ا�جتمع ا�حديث بالّرغم من  
ً

تناقض بحاجة إ�� تفس�� فكيف أصبح الّتغي�� (ثورة ال��وليتار�ا) مستحيال

هوركهايمر   طرحھ  الذي  اإلش�ال  ذات  وهو  الّتنو�ر»، ضرورتھ؟  «جدلية  كتا��ما،  افتتحا  عندما  وأدورنو 

ساؤل عن الّسبب الذي دفع «اإل�سانّية إ�� الغرق �� ضرب جديد من ال��برّ�ة بدل أن تدخل �� حالة 
ّ
بالت

ن من تطو�ر قدرتھ ع��  1إ�سانّية حقيقّية؟»
ّ

. ا�جواب، عند ماركيوز، هو أّن ا�جتمع الّصنا�ّ� املتقّدم تمك

ّسيطرة من جهة، وضاعف من قدرتھ ع�� خلق شعور عاّم بالّرضا الّزائف لدى فئات عر�ضة  الّضبط وال

الفردّي   الّتمّتع  خ��ات  إنتاج  ع��  الّصنا�ّ�  ا�جتمع  هذا  قدرة  �سبب  يتحّصل  رضا  وهو  ا�جتمع.  داخل 

ل�امل �حاجات  وتوزيعها ع�� نطاق واسع، األمر الذي نجح (أو أوهم الّناس بأنھ نجح) �� تحقيق اإلشباع ا

ن هذا ا�جتمع من قمع ا�حاجة إ�� الّتغي�� والّنا�عة من مشاعر  
ّ

ر�قة املاكرة، تمك
ّ
الّناس األّولية. و��ذه الط

رًدا مع قدرتھ ع�� إنتاج ا�خ��ات وتوزيعها  
ّ
االستياء وعدم الرضا، وهو القمع الذي �ان يتناسب «تناسًبا مط

راد»
ّ
 .2ع�� صعيد أوسع و�اط

الّتأّمل ھ لم يكن سوى محاولة (ر�ما �انت متشائمة و�ائسة)    إن 
ّ
أن �� نقد مدرسة فرانكفورت يكشف 

للّتنو�ر» ا�ّي 
ّ

الذ «الّتدم��  وأدورنو  هوركهايمر  أسماه  مّما  الّتنو�ر  ران  3الستنقاذ 
ّ

املفك هذان  اقتنع  لقد   .

تص�� سياسة دولة (ال ينب�� أن نن��ى األملانّيان، وهما �شاهدان أملانيا تنحدر إ�� الّنازّ�ة، ومعاداة الّسامّية  

)، اقتنعا بأن الّتنو�ر �ان يحمل بذرة  1944أّ��ما �انا من أصل ��ودّي، وأّ��ما كتبا كتا��ما أّول مّرة �� العام  

ا�ي بداخلھ؛ ألّن تنصيب اإل�سان ك�ائن أس�ى من �ّل ال�ائنات، و��خ�� العقل والعلم من أجلھ  
ّ

تدم��ه الذ

ال� ع��  قابلة  للّسيطرة  غ��  حيوّ�ة  واختالالت  بيئّية  �وارث  إ��  حتًما،  سيؤّدي،  هذا  �ّل  بيعة، 
ّ
والط ون 

والعالقات   الّروحّية  واملشاعر  العواطف  حساب  ع��  شأنھ  من  واإلعالء  العقل  تقد�س  إّن  ثّم  لإلصالح. 

ر �� ��يء سو 
ّ

ى حسابات املنافع  اإل�سانّية سيقود حتًما إ�� انحطاط هذا العقل إ�� مستوى اآللة ال�ي ال تفك

واألر�اح حّ�ى لو �انت ع�� حساب اإل�سان وازدهاره وتحّرره. أطلق هوركهايمر وأدورنو ع�� هذا الّنوع من 

اإلنتاج   وتكنولوجيا  واألر�اح  الّنتائج  حسابات  ع��  يرتكز  عقل  وهو  األدا�ي»،  «العقل  مصط�ح  العقل 

وات لتحقيق الغايات ا�ختارة مهما �انت هذه الغايات  والّتوزيع، وال �عنيھ سوى انتخاب أكفأ الوسائل واألد 

 �� الّتنو�ر»  الّتنو�ر ا�حقيقّي، وضّد رفاهّية اإل�سان وازدهاره. لقد جاء كتاب «جدلّية  ح�ى لو �انت ضّد 

للّتنو�ر   إيجا�ّي  «إ�� مفهوم  الّتنو�ر، وتمهيًدا  انحرافات  سياق س�� هوركهايمر وأدورنو من أجل ت�حيح 

العمياء»يحّرره من   الهيمنة  �� قبضة  الواقع  الّتنو�ر  كتقّدم  4ذلك  األسا��ّي  مفهومھ  إ��  ويعيده مجدًدا   ،

فكرّي «��دف إ�� تحر�ر الوجود اإل�سا�ّي من ا�خوف»، والّس�� من أجل ازدهار اإل�سان ورخائھ وتحر�ره  

 من �ّل أش�ال الهيمنة واالستغالل والّتقييد. 

 
1-  Max Horkheimer and Theodor Adorno, Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, edited by 
Gunzelin Schmid Noerr, translated by Edmund Jephcott, (California: Stanford University Press, 2002)، xiv. 

 . 30ذو البعد الواحد، ص اإلنسان -2
3- Dialectic of Enlightenment, p. xvi. 

 .viiiالمرجع نفسه، ص -4
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ا للتّ  بقدر ما هو محاولة لت�حيح انحرافات الّتنو�ر حّ�ى لو �انت    ،نو�ر بحّد ذاتھإّن هذا ليس نقًدا جذر��

نة من الّتنو�ر ذاتھ. يؤمن هوركهايمر وأدورنو بأّن «الّتنو�ر ضرورّي ومستحيل �� آن  
ّ

هذه االنحرافات متمك

ات والّتقييد، ومس 
ّ

ھ لواله الستمّرت البشرّ�ة �� سع��ا إ�� تدم�� الذ
ّ
ھ ال يمكن  واحد، ضرورّي ألن

ّ
تحيل ألن

املش�لة» العقالنّية نفسها �� أصل  بينما  العقال�ّي،  البشرّي  شاط 
ّ
الن  ع�� 

ّ
إال . وع�� خالف هذه  1تحقيقھ 

إيجابّية   أك��  أدورنو،  تلميذ  هابرماس،  يورغن  �ان  وأدورنو،  هوركهايمر  إل��ا  انت�ى  ال�ي  شاؤمّية 
ّ
الت �عة 

ّ
الن

يم الّتنو�ر  انحرافات  بأّن  آمن  ا�حرّ�ة  عندما  وقيم  الّتنو�ر  مشروع  وأن  الّتنو�ر،  من  بمز�د  ت�حيحها  كن 

و  اآلن،  حّ�ى  منجز  غ��  مشروع  اإل�سانّية،  وال�ونّية  واملساواة  الفردّي  باإلم�ان  أواالستقالل  يزال  ال  ھ 
ّ
ن

�  استنقاذه �� املستقبل ع�� الّس�� البشرّي ا�خلص، والّصمود �� وجھ شب�ات الّضبط والهيمنة اآلخذة �

 الّتوّسع. 

يتبّ�ى أغلب هؤالء، أدورنو وهابرماس وحّ�ى تودوروف و�نكر، مع�ى الّتنو�ر الذي صاغھ إمانو�ل �انط ��  

كجواب   جاءت  وال�ي  ه��ة 
ّ

والش القص��ة  (  ع��مقالتھ  الّتنو�ر؟»  «ما  �انط1784سؤال  و�حسب  فإّن    ،). 

واملقصود بالقصور هنا هو �جز اإل�سان    ،2الّتنو�ر «هو خروج اإل�سان من القصور الذي هو مسؤول عنھ»

عن استعمال عقلھ دون وصاية أو توجيھ أو إرشاد من أحد أو من جهة ما. إّن الّتنو�ر، ع�� هذا الّتعر�ف،  

جاعة وا�جرأة ع�� الفهم واستعمال اإل�سان لعقلھ دون وصاية، و�� حالة  
ّ

�ع�ي االستقالل الفكرّي وال�

ألع�ى وراء أف�ار اآلخر�ن وآرا��م مثلما ينساق القطيع. و�حسب �انط فإّن  تقع ع�� الّضّد من اال�سياق ا

   شعار الّتنو�ر هو الّتا��: «تجّرأ ع�� أن �عرف، وكن جر�ًئا �� استعمال عقلك أنت» ال عقل اآلخر�ن.
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جيمس جوردن فينليسون، يورغن هابرماس: مقّدمة مختصرة جًدا، ترجمة: ا

 . 25)، ص2015، 1والّتعليم، ط:
2-  Immanuel Kant, An Answer to the Question: What Is Enlightenment? Translated by James Schmidt, in: 
James Schmidt (ed), What Is Enlightenment? Eighteenth-century Answers and Twentieth-century Questions, 
(University of California Press, 1996), p. 58. 




