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التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

يبدو ان النظرية النقدية تكونت انطالقا من نقد مفكرين اخرين ونصوص / ملخص، الخ 
وھذا اعتبار ان يصدق على كثیر من الفالسفة والمفكرين النه بدون . فلسفیة اخرى

داللتھا  استلھام للماضى ومحاور الحاضر ال يمكن اتخاذ اية مسافة نقدية كیفما كانت
ومقاصدھا غیر ان ما يمیز النظرية النقدية ھو اسلوب النظر الى الحداثة والبحث الدائم عن 

افاق السؤال لذلك تحول النقد عندھم الى اداه لمقاومه كل اشكال االستقطاب وسمح 
لھم بالتحرك دون التورط فى االنتماء السیاسى المباشر او االستجابه لكلمه امر تحصر 

فكرى او تضیق نمط سؤالھم من ھنا تاتى اھمیة التفكیر العقلى الذى ياخذ نشاطھم ال
مصداقیته خصوصا حین يقترن بالحذر من كل اشكال التامل المیتافیزيقى وفلسفات الھوية 

فالواقع عندھم يجب ان يحاكم اعتمادا على البعد النقدى للعقل بدون ان ينظر الى ھذا 
ج التاريخ ان ما ھو جوھرى بالنسبه للنظرية النقديه ھو العقل وكانه مثال متعال يوجد خار

الماخذ الذى توجھة لكل اسلوب منعزل ومحدود فى فھم النظرية او لن يكون له مفھوم 
ضیق للعقالنیة اون تقوم بوظیفه مغلفه بإيديولوجیا تعرقل الحرية اإلنسانیه ان مفھوم 

  ن النقد والنظريةالنظرية النقديه ال يمكن مقنعا اال اذا لم يفرق بی
ھذا ما ادى بكثیر من الدارسین الى اعتبار ھابرماس امتدادا للنظريه النقدية وفلسفته 

تجسیدا متجددا لمفاھمھا واسئلتھا وانفتاحاتھا النظرية غیر ان نص ھابرماس منذ 
 .الخمسینات الى االن ويدمج فى ثناياه اكثر من اھتمام فكرى وعلمى
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