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فيالتقافةالعربية"ددونيسىلرؤيةالحسحيحالدخل

وأغفالالتفاصيلمناقشةانذلك.المنهجمنيبدأ

تمامامح!قيمةع!لمةستصجح!عليهسابقةأو؟المنبم

مجدلة،وغير

العر!محةالثقافةنضوءادرسأنقصدلاانتيا)

الاديةتالقامحدةوبينبينهاالعلأقةلية7و،وعواملها

ثائمةكظاهرة"الثقا!أدرسأنقصدتوانما

القامحد3والثقافةيينالعحملهذاويصبح.)1("بذات!

العرريةءالثقافيةالبنيةالىالنظرمنطلقهوالمادية

للمجتمعالم!ستق!ليبالتصوروانتطءالالسعلاممنصدربدءا

هوالفصحلهذاويصصبح.أدونيسىلدى..العربي

مظاهركافةالىالنظرفيالادونيسميالمنهجأسماس

كظلهرةالثقافةلم/..العربيةالثقافيةالحركةوانتاج

وعلاقاتقوىتطورلمدىكنتاجولي!ت"بذاتهاقائمة

المادية.الانتاج

البنيةدراسةان"..يقولأدونشىكانواذا

صحيحةمصادرالىتحتاجالانتاجوعلاقاتالاقتصادية

والادارر!وا"إيسهالاج!!اعصيةالتنظيماتعنوافيس"

يقدملامنهاوالمتوفر.3متوفرغيروهيوالاقتصادية

وأتجهاتنبنىأنيمكزلاجزئيةمعلوماتالاأرىكما

هذايصلحقلا،)؟/"صحيحةاًحكاممنهاانطلاقا

الظواهربفصلى،المثاليالمنهجهوةفيللسقوطالببرير

ظاهرةثمةقليسى.وتاريخيتهاوأسيابهاعواملهاعسن

للمجتمعفيةالثقلالبناياتترتبطولكن،بذاتهاقائمة

ارتبلطاالمجتمعبهذاالاتتاجقوىوتطورالماديبالاساس

الدورمناساسعلىوالتاثرالفاعليةمشتركجدليا

الحياةانتاجاسلوبان"ذلك.التحتيللبناءالرئيسي

والسحياسيالاجتماعيالحياقيالتوروريشترطالمادية

الاجتماعيةالعلاقاتسائروان.عامةبصورةوالفكرى

وسائر،والحقوقيةالدينيةالانظمةوسائروالسياسية

يمكنلا،التاريغفيتنبثقالتيالنظرلةالنظروجهات

.جم!

صفرةسنصأصم

؟6اسم!أألمادلدالحصادتتتتق--حص-..ار*تدركأت
،..-هـ!اط..ص

أ-!3ستىسؤنىح!اخجط!س-اكلعاهـ!انس*تينثلفقةا(كوا

.ااحهاأالمطا!صةالظوهـف

أ؟أ

شك!المخاليال؟جهسوزرأدنا.ل!كأزلأنهخكئف.!3عانو

.ماس!-بمةاالمح!اح!ةصث!لمفنةء!!شتس--ث.الطمربر--ال!فاقذرو-ية

نشصركأ!ل-م!حفزسبا

!الكو!:ذلمث!تاصمرريافالفهمت)):تانب!المزه!ا-ا

اصيثداالى)1ءضصا.)؟أ،(الظلقةوائغمب--كأشةالتجررلمى

الاجئخسس،عص"إحياذاعلىا-حعسىللارونرفاكأ!زراندديوى

افجدكاء--*"-الامةفيلشي!ثاألى!دلى!ع!نهاوالسياسية

لم!)/3اادالالا*رالسقاطامةالاكارتوكنهتا.الخظاماو

،ادحبهتمعاتتطورتوافيتتنتفياأيخسهاشمن

هـليمالمجتمعنخمكللىخدداذفياهواديناليحبح

تشكلالانتاجيةلالحعلافاتإحأمحذاالحصهلدان".العكمى!

الذيالواقعيالالساسهي05ا،؟تصاديةالمجتمعبنية

واكذفي،شسياسيةحقوميةفوقيةبنيةعليهتنهض

اسلوباق.الاجتماعيا!وعيصتمحددةأشكالتقابله

الإجتماعيى،شالحياتيالتطور"!ورصضالمادليورالحياهانتاج

البثسسوعيفليس.عا!"بصوردإفكريواوالسيالسيئ

ذلك-منأخقمضاعلىالامربل،اوجودلقررالذىهو

.61("شصليهميقورالذيهؤالا-حخحاعيد!مجووأزاذ

الىالبومالعرجمبالمجتمعانقسمامأدونص!ويرد



لاهوتانية"الى"رفشيةبنيعة"و"قمعيةبنيه"

الثقافذمنمسمتويينسيادديردكما."العربيالذحىن

الراهنالنظامتيجيدثقافة))-العربيالمجتمعفي

نفسالى-"والاكلالتناسلثقافة\او"الموروث

هذهليحتاجالامريكنولم."اللاهوتانيةالذهنية"

الاجتماعيةالتنظيماتعنوافيسةمصادر"الىالمرة

عيرهييوالنس-"والاقتصاديةوالاداريةالماليةش

تميزالتيالاساسيةالصفةانالمرءليدرك-متوفرة

-الانوحتىالعصهـالعبوديمنذ-الانسانيةالمجتمعات

تفسرالتيالصفةوهي.طبقيةمجتمعاتكونهاهى

بنية"و"قمعيةبنية"الىالعربيالمجتمعانقسام

اللاهوتانية.وليست"رفضية

الىأدىالذى،العرريةالبرجوازياتضعفان

ا)وقتفيادى،انتاجهانمطزرييدعلىقدرتهاعدم

مما،فكرهانمطتسييدعلىقدرتهاعدمالىنفسحه

المختلفةبدرجاتهاللاهوتيالفكرتواجدالىبالناليأدى

الثقافةيفسرماوهذا.المختلفةبدرجاتهالعلميالفكرمع

الاسقاطاتأما.ا،نالمربيالمحلتمعفيالسائسدة

فىموجودانهيشعرلاالمربيبأنوالادعاء،اللاهوتية

رخرجلافهو،اللاهوتانيةمنيتحررلحظةالا،ذاته

العلمي.للاساسيفتقرافتراضحض!ي!

ورفضبالمعلومالتعلق"بهاوأعنيالماضوبة-ب

هذهمنوانذلاقا.)7("منهالخوففي.المجهولى

الافكارصهـاعفي"الدلال"ادونيسيدركالخاصة

حنىبعص!هـالنهضةلسميممابدءاالعربيالمجتمعداخل

داخلالافكارصراعانأدشنيسىيدركولا.)8("اليوم

العومحتىالنهضةبعصرسميممابدءأالعربيالمحبتمع

الانتاجقوىتبدأحينما،الطبقيئالصراعانعكاسكو

فيالقائمةالانتاجعلاقاتمعالتناقصفيالمتنامية

خاضهاالتياعاتالصرفينرىأنيم!تلاائنا.المجتمع

دلالةوغيرهمحسينوطهالرازقعبدوعليأهـنيالم

فيهائرىولكننا،العربيالذهن،،ماصوية"محكلى

الاتجاهاتمىعوصراعها،يةالمصرازيةجوالحردحعو

والقصر.بالاحتلالالمدعومللأقطاعالفكربه

صعيدعلصىوالمخسمونالشكلبيمنالف!لى-ج

المجتمعفيالشعروظيفهانمع"واللغةالتعبسر

برالجاهلعةفيعليهكانتعماالاسلامفيتغيرتإحربيا

.)91"بتغيرلهشكلهفان

صجهدعلى-الخمونوالشكلببنالعلاقةان

لشت-والمجتمعالطبيعةحعيدعلىهيكماالفنون

ميكانيكي.كليتطابهتعلاقة:ادونيسيطرحأنيريدكما

الآنيالضغيربالض!هـورةيستتبعهلاالمضمسونتغيران

ونيستميكانيكبة،جدليةيبنهماانالعلاقةدلك.للثكل

عنألنسبيةالاستقلاليةمنبنوعفيهاالشكليحتفظ

تمنعألتبىهيالنسبيةالالستقلاليةهـذه.الضسمون

.المضمونلحوكةليا7فعلردتكونأنمنالشسكلحركة

ذلك.غيروالشكلمتقدماالمضمونيكونأتالمم!تفمن

يا-والمضمونالشكلبينالتوافقيغعندماو!يما

،المضمونوتطورلحركةمانعاالشكليصبححينما

التوافقهذايظل-القديممحطماشكلهالمضمونفيخلق

الحركة.هوالاولالقانون.التناقضاتجاهفينسبيا

محددأليسانهكما،بقراريتملاالكلتغيران

وحينما.فيالمضمونالحادثبالتغيرليلحقزمنيةبفترة

يكتبصار"الاسلامصدرشاعرانأدونيسيقول

فكريةتداعياتسامعهانعسفيتولدبحيثقصيدته

لمحاربتها،اوفكرةلنصرةتحركه،وحالاتومشاعر

المدحلطريقتيمنقحامتطوراشكلاذلكوكان

كيفندركذلكأدونيسلقولحين!ا،)01("والهجاء

وانما،المضمونعنمعزشلايقفلمالشعريالشكلان

هـصذاكانوانحتى.تغيرمنالمضمونلحقمالحقه

جزئيا.التغير

فيقالانهالخطاببنعحمرىنيمسوىوحينما

،الكلامحوشييتبعلا"سلمىأبيبنزهيرتفضيله

يمدحولا،يعرتماا،يقولولا.المنطة!فييعاظلولا

ناثانيةمرةندرك.)11("فيهيكونبماالاالرجل

بذوقهليضالحققدالعربىبفكرلجقالذيالتغير

.القصيددالىالنظرفيالنقديةوحاستهالصع!-ي

لحقهاقدالاسلامصدرقصيددانالامروحقيقة

أصسبحتا:والممسكهـلالمضمونصعيديعلىالتغير

وثنالجديدالدينصرةلمنلدعائياسلاحاالقصيدة

الدينيه.بالفضائلوالتغني"الوثنيسعلىالحرب

استتبعمما،تبشيريةسياسيةوظيفتهاوأكبحت

والبقريرية،الخيالعنبالمنطقتستعيض!أنورةبالضر

حوشي"عنالسهلةوالكلمسة،الايحاءعنوالوصوح

الىلجأت،الشعريةللصورةلجأنتواذا."الكلام

المركبةا!صورةلا،المحدودفىالتبس!يبةالصورد

.الممتدة

صدربعدما-العربيةئلقصيدةنظرنااذاأما

والعبالسية،الامويةخاصة-المحدشدةبفترتهالاسلام

مضمونابالقصيدةلحقذيا!ألتغيرمدىلادركنا

علىطرأتالتيالتغيراتانكيفولأدركنا.وشكلا

ذلك-بعدمااوالاسلامصدرفيسواء-القصيدة

المجهتمعبن!يةفيالحادثةالتغيراتالىالاساسفىقرجع

الذهنية.بنيتهالىوليس،والثقافيةالانتاجية

عفىوالمضمونالشكلبينالنسبيالفصلان

ولشى!الفنونطبيعةفيكامنواللغةالتعبيرصعيد

الغرببى.الذهنخواصرمنخاحية

نايعنيوهـذا":احدأثةامعالتناقض-د

،1(إ؟"حولاناصيتتمحورثقافتهشأنشخضيةالعربى
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الشكيرفضأي:الحقيقيهالحداثةلرفض"اذنفهو

اكتشاففيوالمغامرةالمطلقةالبحثوحريةوالتجريب

شثن-دالاخيرالخاصية5وهذ.()13إ،لهقبووالمجهول

سبيللا،سرمديةوحقيقةنهائيةهي-الاخرىالخواص

اطعقلىالحىذالخاالخواصمنانهاذلك،منهاالفكاكالى

لذاته.بذاتهامتفيالخالصالعربي

)3(

رؤيتهلمثلوالتىالادونيسيةالمقدمةهذهمن

خحسائص!اكتثعمافيمكننا.العربيينوالعقلللثقافة

الادونيسي:المنهج

إف!صحسادياوأسا!مهاالثقافةبينالفصل-ا

الفلسفت!عطي!الفالىيردنافحلىوهو،الاجتماعي

عسثو.التاسعالقرنمنلالاوالنصف!فيالاورييةالمثالية

مستقلا،بض!اءللافكارتفتركرالتيالمعطياتساهذه

هذ*وتطورسوكههيتطورهوالتحاريخحركةانوتفترخر

هذ3.قببةبصودهوالكتملةثبذاتهاالمستقلةالافكار

ألحطروثاف!الىبيالنظرزيفهاررسفالتيالمعطيات

التاريخي.

اضصوراتافان..تماماذلكمنالعكسوعلى

أنج!ع!محاتبدر.أعبثرابينالذهيوالتعامل،والفلاش

بنطي!.الاديلسلوكهممباشهـااصدارااعتبارهاعلى

لغةفييمثلكماالفكرىالالتاتعلىدغسهالامر

والميتاكيرلاءوالدينوالاخلاقالتهوانيقولغة،السياسة

تصوواته!م!تجوهمفالب!و.ب!أك!لهشعبعند..الخ

معثووعلوظهمكمما،الواقعيينال!ثعرلكن،وأفكارهم

تقابلها؟ال!ت!يوالعلاقاتالان!اجيةلقواهممعينبتطور

العلاقاتللذ!يمكنالتيالاوسعالاشكالذلكفيبما

.)14(تتخذهاأن

الصادد"توفربعدمالتعلليجديلا،ثانيةومره

!المال!ةالاجقماعيةالتنظيمالفعىالوافيةالصحيحة

يلي:لما."والاقتصاديةوالادارية

فيالانتاجبنيةدراكةبصددلسبااننا:أولا

الصادىر"هذهمثلتوافريتطلبمحما،الالسلاميالمجتمع

."الوافية

كافيةصورةيعطيناالمصادرمنالمتلحان:ثانيا

الاقتصاديةالاحوالعلى-بعضهافيعامةتكنوان-

الحقافيةالبنيةارتبا!+دراسةمنيمكنيما،الاجتماعية

والاجمماعية.

يعبر،أدونيصىيقدمهالذيالتبريرهذاانثمالثا

علميبمنهجارتبا!عنيعبرلاولا،اصيلةانتقائمةعن

اصيل.

ونهافي.تامانهعلىالعربيالعقلالىالنظر-؟
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لشحؤخس!أ!-!-كلااء-!لماف!،و3فا-حاتححص،لح!رصاسكههـموصل!:لحمل

أث،لي.

لانها.ونهثائيهتامة"ذهنيةأ)هعأكفلشمت

نتالكنها،عليامطلقةقوةنتاجاونفسهانتاخليست

الى؟ذحمارتغيرفيتغيرهيع!سالمتغبهـالذيالماديالواقع

والصبهـور+والتحولالتغيرحوالقانونا!.وتحولها

والنهائية.التامةوالاشياءالثباتوليس،المستمرة

الماديةالحياةعنعصرأفكارنفصعلأنيمكنلااننا

الع!هـفيمدينةأولوهي،لم(أمالفي"ان.العصراعذا

أيضاكانتقد،والسعةبحريةتجارةحققتالوسيط

التجارةتكدولم.بحريقانوناعدادالىسباقة

في،الخاصةللملبهبةأعطمتطوراتحققانوالصناعة

تمصحتى،بعدفيماأخرىبلدانوفيأولاايطاليا

أروكانا!انالذيالخاصالحقالىا!الحافيالمودة

الف،ك!المرجعرتبةالكمافوفع.دكبلمق3أعدوف

.)15(النص

وانحا"مستقلاخاصاتاريخاتملكلاالافكاران

ثبم-ومئ.المادية3احيااتطورالىالافكارهذهترتد

الحححاذلان،لشثقمية،يذنهاعيةخواكمردثناكفاليست

تغيو،تر!روتتثذبرفيء،الاجهتماعيةالاقتصادية

.الائددوالاقعارالعقلهتطورو

على،بر1،\ءوتبةإ"العوبيةا!عقبكهاالىالفظر!3

!محردانهعلىالدينالىالنظو"يءالا!داثعلهانهـا

،الإمةةوفوءالمجنمعلجبته!صسةتعسيرو،التاريح

وثقاف!ةالموروثالراهىظأنظاماتم!عدث!قافة3وسياد

!أيجعللمحما.الددتالىاهـفض،دا..والاكلالت!ناصل

.ا!د!ابتحطي!انامرهـهوالعربيللاذ!انتطور

زحبثي!الصالمثاليةالرؤيةهذهورناننقيضعلىلكق

حح!عتم!أنيجب-الحسعودفمان،للاوضرالسماء!مط

الانطلأتم!فانطاخروبكلام.2السماالىالاهـف!مئ

مكل-اول!5ويتصوووناه؟تهوهمونهالث!يقولهممالتملا

وتصورهم/وتخيلههاوفكره!الغيرأقوالفيعليههم

!ودملحممقالذينالبثرالىبعدفيماالوصوليتمكي

وان،الواقعفعاليتهمالثهـفيهـتالانطلاقيتمبللا

له!االالديولوجيةوالاصداءالانعكاساتتطورتصور

أواقع!االحباتيتطووهممنانطلاقايتمالحياتيىال!حور

أيضما.

تصعمداتهيالبشريأ)عقل!يالاشباحوحتى

يمكنالتيالماديةحياتهمتطورعن3بالحثههـورنا-بة

مادلة.قواعدصنللىتعتمدوالتبىتجريبيامنثاالتحقبئ

شكل!واليتافيزياءوالدينالاخلاقفانذلكجراءومن

الوعيأشكالوكذلك،الايربولوجية!تالباقيةالبقية

مظاهرمنمظهركلالال!فيتفقد،تقابلهاالتي

ىألها:لشى،تاريخاتملكلافيي.لاالذاتيالاستقلال

؟اذاصبث!فاثذلكمنالنقبضعسلىالامران.تطور



الذلن!مالمادبةش!كللأقاتث!مالمساديأت!اجثبم/ط!رش!

هذامعالى-واءعلىفكره!ومنتجاتفكرهبميصصولون

يعبنالذيهوالوعيفليسصص.خاحصصتهثكلهوالذيالواقع

.)16(الوعر؟تعيناحتياهىالحياةر،صص.احمحباةا

كلفيهيالسائدةأصطبقةاأفكارفائهناومن

هيالتيالطبقةانيعني.اآص،السائدةألافكارعصر

ذاتالوؤتفيهيالمجقمع!وعاسحائدةاالماديةةالقو

بوسائطتتصرفالتيالقوةان.ا-،ئدةااكلكريةاالقوة

وسائطعلىافالانصذاتهؤتالوفيتملكالماديألانتاخ

يفتقرونالذينأول!ك!فكارانرحيث.الفكرفيالانتاخ

لهذهذلكجراءصنتصصضعالذصصخصصالانتاجوسائطالى

اخرشيئاالسائدةالافكارولصبسصصت.اهـ،ئدةالتحسبقة

الطيقةتجعصاصصالتجاالملاقاتحمستإكطالمثاالتعبيرىلمصش

"فكارفهى..اخروبكلام.سائدةطبقةالراحدة

.(71)لسبكاهـتها

لبصص.المحرريالانسان!تحربرثبضساأهـناومن

آتجصصصاوممتاللاهوتانية"من3بتحريرمرتبطا

الحياةسةنهضص"انكما،/(السياسي-الاجتماعي

بصدم!!عرصصطكأشصا،(الحربصصالانسانوابداعبيةالعر

إصصواالخقربهبفيةوتغيراحربياللمذصصنالتقليدلةاسبمبكأا

.(،توجثهتزالولاالعرببىالذمه%رجهتال!ى

أوث-نص-مرتبطالعربيالانسانتحريرلكق

وتخصهاالسائدةالطبقةمنبتحريرهالارتباهـ-

ابداعقالعربيةالصصياهنثمضة"انعصما.اللاهوتي

برصدم-طالارتباثهخصأو-مرتبط،(العرببىالانصصان

إحلا؟صساتاوخلؤ،3السائدالانتاحيةالعلاقاتبنية

كسلمعهستتداعىالذىالامر.الالثعتراكبةا،صصاجية

والديخبةالسيالسية:العح!ائدتصسيطرهـالطبقها!لممكال

..وكبو-مما

"ال!ربر!للذ!التقليدي!ةالبنة\)أمرليسانالامر

.لمئدةالالانتاجيةالبنيةامرو!خه

يةنراش!تالعربيالمجتمعلتطورنظرنااذاأما

لم(المجهولمنشالخوفاحداثةاكحعوالتناق!صصالماضوية))

وحتىلامالاسصهـهـرهـسسذالعربيالمجتمعخصصائصصرص-

مصصمتحيلايصبحفانه-أدونيصصصاستحدثهاكما"الان

بشكل-الماضويالغيبيالمجتمعهداافرازتفسير

والخوارزميرشدوابنخلدونابىتلامخصال-!طصؤ%

هذهعنيحمدرألىتدسيرأيضساسستحيلاويصصب

..الحداثةمنهلعاترتعدالتي،(اللاهوتانيةالزهنية))

الطبيعيةوالعلومالرياضياتفي3الكبيرادعجزأت

للقصصيدهالكبيرةالمنجزاتعنفضملا.شالكيميائية

جانباتركنااذاهذا.العباصصيةشيةالاموصصاحصةالعربية

الحالي.القرنصصنجآصات

والفنيةالعلميةالانجازاتذهلسصتبريرايكفيلا

تحنحفئة:فئصقالىال!ر)يةالعقليةتقصصيبم.الحائ!:

صصناآصليتأنهذلك.للتصصولتحصخيموفئةللثبات

،للثباتداتهاوفيبذاتهاعقليتهاتجنحفئة-علميا-

نا.ارادليصنعقليبأمرين)صصساوالتحولالثصباتلان

ثالمتغيرةالاجتماعيةعلاقاتهانتاجيمارسفيماالمجتمع

ووعيارادةعنبمعزلالمتغيرةعقليتهانتاجيمارسصص

عنالناجم-هذاوالافكارالعقليةتغيروان.أفراده

المجتمعمنفئةعلىيقتصرلا-الاجتماعىالواؤحتغيصصص

طبقاتهبجميع،برمتهاصخبتمعيغيرلكنه،أخرىويترو

بتلك.أوا)-هـعةبهذه،وفئاته

يناقضدائمبشنىالثباتالىفئةبمبلالقولان

للهيمصنةصصعودهبداياتفيالاقطاعان.الناريخياتجعاوا

المجتمعيحولكانوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعلى

تطوراكان.؟لاقطاعيةالىانتاجهوعلاقاتالعبودي

واصسبحسيادآصص"ترسصصتوعندما.صصصغئيماأنمانيا

الانتاجقوىلنموعائقا-دحيالارالثورهـ-جىىىفي-

عليها.يقفالتيبالاركصصتشبثالناتسئةازيةةالصرجو

يثور-صصعودهابارالاذتاجيةالعمليةنموامخارفي-ان!

يلبثلاثمعجديدةتطوريةمرحلةالىوينقلهالمجتهمع

مع-الممكقومن.ياةللبرجوافيالمجتمعرتطونجعسهصصكلن

نفع!هالامراكتشاف-التاريخيةالظروفمراعاد

بة.جوازللمبربالنصصبة

،ـللترعولالدائموالمسل/للثباتأالرراالبلكلك!صا

3رال!ميروص!التصحول-يحالتارم!حعرتأصضصصمرفئ

.ذ!ححتهيرا

الىت!خلا.مجتمعآيفي،تدةادالئحبقذأت

تكونصصابداية-.منذامحلقةبحصموره-والصصاففةالنجات

الصخحولأممفصصدوثممكناكانماش؟قي.كطصبقةإمادصصا

اصنظراانكما.الانصصانيالمجتمعفياكبرىاالتاريخية

ص%محعموعة،،عتباره-رأسيمسصقطمن-الاريخأىا

تصأخرىومجموصصصة.المحافظة-الطبقاتاو-اخئانفا

جمصيعاكهايحرلتيئاو:يةرلثوا-ا!بقاصص!او؟-لفتاتا

فئهكلابتعادأوايتراصصلمدىفصقاش.الدر:يالجانصص

لمحهاحذالذىالمسصا)ىللممنهحأستكمال".الدإ!.
-..ث..ورصص

ردووالانح!افيحتمعالم!تكئورنجدخحهإزريوا.أثش-صسم!

.الشطو-هدافىا!ثهأ-كقإتشات

)41

للثقاعشالنظرفي-المثالىالمنهجهذاخلأ!!شسن

ستجزءالشعريةالطاصصرةانأ)نيسأدشيرى-العربية

بقدرثداتهالشعريف!هـهالاالعربيالصض،رياؤ؟4!

يهـكنشامحكنا.)118اءالكللهذاأصصينياالمبنىبفصصر!هاما

بخيرحص-االشعريةالظا!رذقةعكراعإفي-انم!ظأت

يليما-بذاتهاو
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فمعلكه،ذاتباتص--لايةالشعر3الظاهران:أو،

اكماثرجعةعيرالىانت!ت؟زر"ذاتاءفيايشيء"

التحتيالبناء-الثقافيةالظواحرجكليعشأن-يفس!هـها

النسبيالالمهحتقلأرهمغفلينغير!الماديةبعناصهـهللمجتمع

الاقتحهاديالواقعازاءالتقانيةالبنهاءاتبهتتمتعالذى

.الاجتماعى

انه.الشعريةالظاهرةيفسرو1الدي!!ان:ثانيا

المجتمعبتطورهـ!وطهالشقافيالبناءجوانبكأحد

فمةالثنهفالظاهرد.الثقافيةالجوانبجميعشأرالمادي

الجوانب.بغرهعلىالضوءبعضتلقيقد،احرىتفسرلا

هـهاتفسملالكن

تاريخفيالدينيالفكرلسيادةمرحلةان:ثالثا

يتجهاوزءسا!الانتاجلعمليةمعينبتطهورشهسوطة،المجتمع

ليههنهانها.ا،رقىالانتاجيةالمرحلةالىبتطورهالمجتمع

التاريخعلهىيخيم-ذاتهفي-مسهتقلالعرمدياوجودا

.وألقدركالقضاءالعربي

نفسكيالعنهاءأنفسنهانكلفهـناننا:رابعا

(1الذاتوضيه"فييحلونحيناننهمالفلالسفةلحلمائنا

حهبوطه.الانسهانمتاعوكلوالجوهرواللاهوتالنهلسهفة

عليهتثقللمالتيالديكتاتوريةمنالانسهانيحررون

وانه،الانسانبتحريرواحدةخطوةيتقدموالم،ابدا

بوسائلوالاائواقعيالعالمفيالافعليتحريريمكنلا

البخاريةالالةبدونيةالعبوبىالغاءيمكنلاوانه،واقعية

بدونالرقالغاءولا،الغزرهودولابالاليوالنوره

!ليم!تاريخيفعل11التحربر"ان.الزراعةتحسهيره

.)91(ذ!بيافحلأ

3**

لدرالسهأوليسسةضرورةالمنهجيالمدخلهذاكان

لهرهالإكسايكشفلانه،اسثهعرلةاأدونيهرهتنظيرات

والظاهرة،بهكلالعربيةللثقافةالنظرفيلدههالنظرى

ومستقبلها!هاوحاضماضيئا-العربيةالشعرية

حص.الخووجهعلى

!اهرةا

جعلمراا

.(؟عىالاصول/اوالمت!!لالثابت:أدونيس-ا

.17صلسابقاالمرجع-2

مار!دط.لكارلالسياسىالاقتصادنقدديمشاركة:انجلز-3

.27صالاصول/اوالمتحولاًلثابتس5و؟

السياسي.الاقتصادنقدؤءمشاركة"مقدمة":ماركى-6

.28صالاصول/اواكأحمولالثابت-8و7

.9؟ص،السابقالمصدر-9

.ا؟ءص،السابقالمصدر-اً.
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.915ص،الص،بقالمصدر-11

.31ص،السمابقالمعمدر-13و؟ا

،ايوبفزادد.!جوة.الالمانيةالايديولوجية:وانجلرماركس!-14

.03ص،الابرتالمصدس-اع

.87ص،السابقالم!هـر-16

.56ص،بقلىمااهـرالمص-71

.02صالاصول/اوالمنحولالثابت-18

.23ص،الا،افيةالايديولوصجة-91


