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في سیاق المتغیرات العالمیة، وفي ظل التفاعل مـع اآلخر في جمیع مجاالت النشاط البشري، فإن الخطاب النقدي العربي قد انفتح 
لتحدید اآلخر الغربي، ولم یكن ھذا االنفتــاح الثقافي باألمرالجدید على األمة العربیة، ألنـھا معرفیا ومنھجیا على ھذا اآلخر، ونقصد با

.تفاعلت مع غیرھا من األمم والحضارات، بخاصة في العھد العباسي، حیت تم التفاعل مـع الحضارات الفارسیة والیونانیة والھندیة

للذاكرة األسمـاء والتجارب واإلبــداعات، وكشف لنا االختالفات في وجھـات وقد أنجزالزمن القدیم مشاریعھ وأبدع نصوصھ، ومنح 
النظر وأبعاد التأمل، كما وقع عند التناول العلمي للقرآن وللشعر العربي، وھو ما عرف بصراع واختالف المذاھب والتوجھات النقدیة 

.ھو شأن الزمن العربي المعاصر؟فما.. بین البالغیین والفالسفة، أو بین علماء الكالم وأصحاب المذاھب

اإلشكالیة التي یتحرك في مدارھا فكر ما لیس "ال یمكن البحث في قضایا الفكروالثقافة بمعزل عن الحركیة االجتماعیة والتاریخیة، ألن
اریخ، إن التاریخ ھو قوامھا میتافیزیقا معرفیة ـ إن جازت العبارة ـ أو ھویة معرفیة ثابتة، عصیة على التحول، وتقع خارج شروط الت

" الذي یصنعھا على تلك الھیئة، ومع أن تطورھا فیھ ال ینفي تمتعھا بقدر عظیم من التماسك الداخلي والوحدة النظریة المستقرة نسبیا
یة ، و لھذا فإن البحث في جدلیة األنا واآلخرال یتحقق لنا بالعودة إلى جزئیات الموروث أوالتعمق في حركیة الحضارة الغرب)1(

فحسب، ألن المطلوب ھو الربط بین حركیة المجتمع العربي الراھن وقیمھ الموروثة من جھة، والبحث النقدي في طبیعة اإلشكالیات 
التي تقدمھا العودة إلى المرجع أو عملیة الحوار مع اآلخر في السیاق العربي من جھة أخرى، من دون إغفال المجھود التنظیري 

.المحترم لألسالف

:یات المرجع واالنفتاح على اآلخرإشكال

عندما نبحث في األفكار وحضورھا االجتماعي ال یمكن تجاھل اإلسھام الفلسفــي للمفكر مالك بن نبي، ألنھ قد جعل من كتاباتھ حوارا 
في الواقع عالقة أن ھناك" مع المجتمع بطریقة حضاریة وفلسفیة، یتساءل عن التخلف والتقدم في إطار الفكر والقیم، وقد توصل إلى 

، وفي ھذه العالقة تتجسد أسئلة المرجع واالنفتاح على )2("جدلیة بین األفكار واألحداث االجتماعیة والسیاسیة في كافة مراحل التاریخ
لتراث، اآلخر، ألنـھا أسئلة تفتح فكریا ومعرفیا، وتجد حضورھا االجتماعي والسیاسي، وھنا تتداخل األفكار والبدائل، بین غارق في ا

.أو منبھر باآلخر، أو باحث عن التوسط واالعتدال

وفي أقصى حاالت البحث عن الحداثة واالنفتاح على اآلخر لم یغب التراث، ألن االشتغال النقدي على خطابات التنویر والتأویل 
لخطاب التراث في داخل یستمر الحضور القوي "والتحدیث یحتم تقدیم الموقف من خطابات التراث واألصول والثوابت، وھكذا 

خطاب الحداثة، كمشروع یمكن إنجازه أو ھو قید اإلنجاز، وقد حاول خطاب الحداثة أن یبحث في التراث عن مراجع وأصول وأفكار 
لفرضیاتھ، وإن تأثر بثقافة شبھ سائدة، تلھمھا عناصر فكریة ورمزیة وسیاسیة تنتمي إلى الخارج أو اآلخر أو الغرب، وعكست 

.)3(" أشكاال من الوعي تتوتر بین العالقة مع الداخل من جھة، والعالقة مع الخارج من جھة أخرىمنتجاتھ 

ونؤكد ھنا أن التراث ال یتخذ خطا واحدا، فھو متنوع ومتعدد، وقد عرف النقد العربي القدیم الكثیر من االختالفات حول الشعر 
الموروث الشعري وتلتزم بعمود الشعر، كما برزت أسماء رفضت النمطیة والجمالیة الجاھزة والشعراء، وبرزت أسماء تحافظ على 

أو تلك الموروثة عن أزمنة سابقة، والمسألة ال تقتصر علــى المستوى الشعري فقط، فھي تشمل الفلسفة والتفسیر وغیرھما، لذلك نجد 
اث، إلنقاذ الفكر العربي من قیود الماضي وسجون الحاضر والسلطات یدعو إلى االلتزام بمشروع تاریخي إلحیاء التر"محمد أركون 

الغیبیة، ویالحظ أن كل من حاول أن یمیز بین الفكر العربي والفكر اإلسالمي مضطر إلى معالجة مشكلة التراث، ویمتد مجال الفكر 
تیارات فكریة في مرحلة التكوین والتدوین العربي ـ برأیھ ـ إلى ما اكتشفھ الفكر اإلسالمي من آفاق وأنتجھ من آراء ومذاھب و

، وھي آفاق تعود إلى التفاعل مع حضارات أخرى، وإلى حركیة التألیف والترجمة التي نشطت زمن النھوض الثقافي في )4(" الرسمي
.العھد العباسي األول

ل عن حضور التنظیر اللساني والشعري في ومن إشكالیات العودة إلى المرجع ـ التراث ـ واالنفتاح على اآلخر، نجد إشكالیة التساؤ
تراثنا، وقد أنجزت الكثیر من األبحاث حول ھذا الجانب، كما ھو الشأن مع اإلسھامات التي قدمھا الجاحظ في القضایا اللسانیة 

المجالت تؤكد حرص ، حیث اھتم بنظریة الكالم ونظریة المنازل الخمسة واللغة واللفظ والمعنى وغیرھا، وھذه)5(والبالغیة واألدبیة 
فھو یعتمد في كثیر من الحاالت على التجربة العقلیة والممارسة الحقة، لكنھ ناشئ بالخصوص عن تصور "الجاحظ على العلمیة، 

إن البحث الموضوعي في التراث یبعد احتقار . )6(" شامل للكون، ومستمد من معطیات نظریة متمسكة تمسكا غریبا بالقوانیـن الطبیعیة
أو الشك في المخزون النقدي واإلبداعي للتراث، بل إن ھذا الفعل المعرفي یمنح الثقة للباحث ویجعلھ یتجھ نحو اآلخر من غیر الذات

وإذا كان التواصل المعرفي بین األجیال والعصور والثقافات قد صار محل إیمان "نقص فكري أو ھشاشة على مستوى التصور، 
فإن التواصل مع قلب األمة ورحم الحضارة وعصراإلبداع والمجد ھو األولى بأن یصیر لدى واھتمام ودعوة من العالم الحدیث،

، قصد تجاوزاللحظة التاریخیة المتأزمة نتیجة حركیة العولمة وارتفاع أصوات الذوبان )7("المثقف العربي محل إیمان ودعوة و اھتمام
ل بصورة قویة في القرن العشرین بدأ النقد العربي یطبق األدوات وعندما تحقق التفاع. في اآلخر ونسیان الھویات والمرجعیات

اإلجرائیة الغربیة على النصوص العربیة، فتحققت االستفادة من األدوات الداخل نصیة والخارجیة، من غیر البحث ـ غالبا ـ في 
یق بانت العیوب والسلبیات، وارتفعت الجذور والخلفیات الفلسفیة والحضاریة التي أنتجت المنھج النقدي، وبعد سنوات من التطب

أصوات االعتراف باألزمة النقدیة، مثل أزمة المنھج البنیوي، ولم یقتصر ھذا االعتراف من األنا النقدي فقط، بل إن اآلخر كذلك 
ریخ والمجتمع عبر ، ألن ھویة النقد البنیوي تجعل من النّص ـ اإلنسان آلة تسلب الذات اإلنسانیة وتنغلق عن التا)8(اعترف باألزمة

.االنطواء على البنیة اللغویة وعدم التواصل مع السیاق الخارجي

ویفتح الحوار بین الثقافة العربیة والغربیة سؤال المصطلح، وھو سؤال مھم جدا ضمن األبحاث النقدیة، ألنھ یختصر المفاھیم ویمنح 
من الدارسین، لوعیھم بضرورتھ في أي علم یراد دراستھ، ألن أصبح المصطلح محط اشتغال الكثیر "القراءة الطابع العلمي، كما 
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المصطلحات مفاھیم العلوم، فنحن ال نسائل ھذه العلوم بقدر ما نسائل أجھزتـھا المفاھیمیة وقوائمھا المصطلحیة، فالمصطلح نحیا بھ 
.)9(" فھما ویحیا بنا وضعا

عن أسئلة العالقة مع الغرب، وشمل البحث الترجمي والنقدي مجموعة وھنا بدأت الحركیة الترجمیة في عملھا، وفتح النقاش مجددا
وأخذت الندوات والملتقیات والمجالت والمجامع اللغویة تـھتم ..التناص، الخطاب، الشعریة، البنیة، التلقي: من المصلحات مثل

.)10(لي، المترجم التأصیليبالمصطلح وتقدم البدائل، وظھرت توجھات ترجمیة ھي المترجم التحصیلي، المترجم التوصی

لقد تمت العودة البحثیة إلى التراث في سیاقات مختلة وكثیرة، ونكتفي باإلشارة إلى العودة الباحثة عن السیمیائیة في التراث العربي، 
ني، الغزالي، ابن ، بالعودة إلى كتابات الجاحظ، الجرجا)11(فقد توالت األبحاث التي تكشف األسبقیة العربیة في الحدیث عن العالمة 

ھل ننتظر دائما من اآلخر أن یبدع ویبادر بطرح األفكار والمشاریع النقدیة والمصطلحات، لننطلق نحن في : وإنا نتساءل ھنا.. سینا،
البحث داخل تراثنا عن نقاط تشابھ أو اقتراب أو حتى سبق نقدي أو مصطلحي في عالقتنا مع البحث الفكري واللغوي و األدبي

.ز من الغرب ؟المنج

، تمتد )التراث ـ الحداثة ـ الغرب(واآلخر ) التراث ـ العرب(ھذه بعض األسئلة التي یواجھھا الباحث في الحواریة الثقافیة بین األنا 
ر لتشمل كل أركان الفعل النقدي والممارسة الفكریة، كما یشمل تأثیرھا المساحات االجتماعیة المرتبطة باإلنسان العربي، ال الحوا

والتفاعل مع اآلخر لم یكن في المستویات االقتصادیة فحسب، ومن ثمة كان من الضروري أن نفتح مخابر بحثنا لمساءلة كل 
.اإلشكاالت وإیجاد األجوبة في عالم متغیر ال یعترف بالثبات والجمود

:الذات، بدائـل التنـظیر النقدي 

ونقدیة، امتزج فیھا اللغوي مع الدیني لیشكال ھویة عربیة إسالمیة، وقد حاول ال یمكن أن نتجاھل ما قدمھ العرب من إسھامات فكریة
، من خالل البحث "المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة"الباحث عبد العزیز حمودة تتبع اآلراء واألفكار النقدیة العربیة في كتابھ 

.رفي للنظریة اللغویة العربیة والنظریة األدبیة العربیةفي قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث، ومحاولة إنجاز حصر مع

لقد وجد عبد العزیز حمودة أن التغییرات التي أصابت المجتمع العربي قد فرضت علیھ، بل إن التحوالت لم تحترم الخصوصیة 
تتحقق في نـھایة األمرإال صحیح أن بعض ھذه التحوالت عندما جاءت، جاءت تحقیقا إلرھاصات شعبیة مسبقة، لكنھا لم "الثقافیة، 

على ید سلطة سیاسیة أو عسكریة، باإلضافة إلى أنـھا تحوالت مستعارة من جماعات تختلف عن تراكیبھا االجتماعیة واالقتصادیة عن 
عطینا مثاال عن ، وھنا ال یفصل الباحث بین القرارالسیاسي وتأثیراتھ االجتماعیة، ثم إفرازاتھ الفكریة واألدبیة، وی)12("تركیبة مجتمعنا

.فتح السوق أمام قوى اإلنتاج واالستھالك أو غلقھا أمامھا وتوجیھ اإلنتاج وترشید االستھالك

التحول في اتجاه الحداثة ثم ما بعد الحداثة "ویتجھ ـ بعد البحث في الحداثة العربیة ـ إلى دراسة التواصل مع التراث، مؤكدا على أن 
كده، فشعارالقطیعة المعرفیة مع التراث خلف فراغا أدى إلى تبني الفكر الغربي كبدیل لملء الفراغ الغربیتین خلف الفراغ بقدر ما أ

، وھو ما یحاول )13(" الجدید، وفي الوقت نفسھ فإن التحول الحداثي كان یعني خلو الساحة الثقافیة العربیة من فكر لغوي ونقدي ناضج
.ة العربیة في أبعادھا اللغویة واألدبیةعبد العزیز حمودة نفیھ، مقدما النظریة النقدی

لو استمر العقل العربي في مساره لكان قد استطاع تطویر نظریة لغویة " تتمظھر النظریة اللغویة العربیة عبر جملة من األركان، و
و أن العقل العربي في بدایة أكثر علمیة وأكثر تركیبیة من أي نظریة لغویة بالغیة قدمھا القرن العشرون في أوروبا و أمریكا، ثم إنھ ل

عصر النھضة في أوائل القرن العشرین استطاع كما فعل العقل العربي في عصر نـھضتھ ـ أن یتخطى إنجازات الحضارة الیونانیة، 
.)14(" لكان العقل العربي قد نجح في تطویر مثل تلك النظریة اللغویة المتكاملة

تكار لدى الفعل النقدي واللغوي العربیین، فإن البحث التاریخي والكشف العلمي و إذا كانت بعض األصوات البحثیة تنفي االب
الموضوعي یخالفان ھذه األصوات، كما أكد على ھذه الحقیقة محمد عابد الجابري في سیاق دفاعھ عن نظریة النظم عند الجرجاني، 

یبا الھتماماتھ، معبرا عن مرحلة من مراحل نموه، نمو فّكر فیھا داخل الحقل البیاني، موظفا معطیات ھذا الحقل، مستج"فالجرجاني
الوعي بالذات، أما المنطق الیوناني فلم یكن لھ أثر في ھذه النظریة، بل لقد جاءت ھذه النظریة تتویجا لتیار فكري نشأ وتطور وأخذ 

.)15("یتبلور ویتمیز من خالل طرح نفسھ بما ھو أنا عربي إسالمي بدیل عن اآلخر الیوناني الدخیل

وكي ال یمتد بنا البحث إلى جزئیات بعیدة عن مقصد ھذه الورقة، فإن عبد العزیز حمودة یقدم لنا أركان النظریة اللغویة العربیة وھي 
:

.ـ ثنائیة اللفظ والمعنى 3ـ الكالم واللغة2ـ اللغة العربیة كنظام 1

.وغیرھم .. وضمن ھذه األركان یتجھ حمودة إلى كتابات الجاحظ، القرطاجني، الجرجاني، السكاكي 

ھل أفرز العقل العربي ـ في أثناء العصر الذھبي للبالغة العربیة ـ نظریة : ویتناول النظریة األدبیة العربیة انطالقا من سؤال جوھري 
واألدبیة العربیة نكتشف أزمة المصطلح الناتجة عن تعدده مع تداخل المصطلحات حول أدبیة ؟، وفي سیاق البحث في الجذور البالغیة 

، )16(المفھوم الواحد، ومع ھذا فقد ظھرت دراسات عربیة معاصرة تبحث في أسئلة التنظیر اللساني والشعري في التراث العربي 
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ومن ثمة فإن المجال یطول عندما نفتح أسئلة العالقة بین . وذلك بمالحقة مختلف اإلشارات والدالالت التي یحملھا المصطلح الواحد
.العرب والغرب في مجال النقد األدبي واألبحاث اللغویة والبالغیة وغیرھا من مجاالت التفاعل في العلوم اإلنسانیة

:وأركانـھا " بیةالنظریة األدبیة العر: "وعندما نعود إلى عبد العزیز حمودة نجده یدرس التفكیرالنقدي العربي تحت عنوان

ـ 6ـ الموھبة والتقلید5التناص/ ـ السرقات األدبیة4ـ الصدق والكذب3ـ اإلبداع باللغة2ـ األدب بین المحاكاة واإلبداع1
.الشكل والمضمون

وغیرھم .. الفارابي، ابن سیناویمكن أن نضیف أركانا أخرى تمتد إلى آفاق فلسفیة وبالغیة و تبلیغیة، أسھم فیھا الجرجاني، الجاحظ، 
تتجلى المعطیات "من النقاد والفالسفة، وقد كانت مباحثھم متسعة في مصطلحاتـھا واھتماماتـھا، كما ھو شأن البحث في المتلقي، حیث 

یین في جھازھم األساسیة المبینة لمنزلة المتقبل داخل النّص في بعض الحدود التي وضعھا البالغیون والنقاد القدامى لمفھومین مركز
.)17(" اإلصطالحي، وھما مفھوم البالغة ومفھوم البیان

افیة لقد بدأت عند العرب حركیة بحثیة علمیة تـھتم بأبعاد العالقة بین الدراسات األدبیة واللغویة العربیة والغربیة، كما تنجز قراءة اكتش
ات الموجودة في التراث والممارسات النقدیة الموجودة عند جدیدة للموروث، بخاصة في بعده اللغوي، وذات اإلشارات إلى اإلضاف

.)18(اآلخر تتجلى في كثیر من المواقف العلمیة 

.وكي ال یتسع بحثنا عن جدلیة العالقة بین األنا واآلخر في الخطاب الثقافي العربي، فسنكتفي بخطاب النقد عند أدونیس

:أدونیس، األنـا واآلخـر 

ألنا واآلخر، وبحث في مجمل ما تتوجھ إلیھ من قضایا الفكرو اإلبداع، وانطلق من التنوع الثقافي عندما قارب لقد فتح أدونیس أسئلة ا
وینبثق سؤال الحداثة مع أدونیس لیظل على مدى مسیرة كاملة من الوعي والتساؤل، یحاول أن یحلل ویناقش مظاھر ھذه "الحداثة، 

حركیتھ النابعة اء في سیاقاتـھا و تجلیاتـھا، والبحث المستمر عن عالقاتـھا باإلنسان فيالتحوالت منطلقا من ضرورة النظر إلى األشی
.)19(" من طبیعة السؤال

) :20(وقبل أن ینطلق أدونیس لبحث مسألة الحداثة في الكتابة العربیة، یؤكد على ثالثة مبادئ 

یعبر عن نفسھ وعن عالقتھ باآلخرین والعالم بلغة أدبیة فنیة یجب أن نتأكد بأنھ ـ قبل أن نصف كاتبا أو شاعرا بأنھ حدیث،1
.وبطریقة خاصة تمیزه

.ـ معرفة عمیقة ومحیطة للقدیم، مع اإلدراك بأن صفة القدامة ال تعني بالضرورة التناقض مع القدیم2

.ثة سمة فرق ال سمة قیمةـ إن صفة الحداثة ال تعني حكما بأفضلیة الحدیث على القدیم، و إنما ھي مجرد وصف، فالحدا3

ومن األسئلة التي یفتحھا أدونیس سؤال االنفصال في محاوالت التحدیث العربیة بین اآلداب والفنون وبین الحیاة االجتماعیة 
ن ویندرج ھنا كذلك سؤال الفصل العربي بی. والسیاسیة، فكیف تنشأ حداثة أدبیة في مجتمع تقلیدي من حیث بنیاتھ المادیة والفكریة؟

رأینا تجلیات الحداثة في میدان الفنون واآلداب، دون أن نرى األسس "التشكیالت اللغویة للحداثة وأسسھا العقالنیة، فنحن العرب 
.)21(" النظریة والمبادئ العقلیة الكامنة وراءھا، ومن ھنا غابت عنا دالالتـھا العمیقة في الكتابة وفي الحیاة على السواء

الماضي، بل ھي استمرار معھ، وال یمكن تجدید اللغة إال من داخلھا، من داخل / تعني حداثة أدونیس اإللغاء الجذري للموروثال 
التراث، كما أنھ الشرط األول للعالقة / اللغة / عبقریتھا وجمالیتھا وخصوصیتھا، كما أن أھم شرط للحداثة الشعریة ھو معرفة الذات 

.مع اآلخر

ملة األسئلة بین األنا واآلخر في وعي التجاوز عند أدونیس، نجد االھتمام باالختالف بین الحداثة في الغرب والحداثة في وعند تأمل ج
:)22(المجتمع العربي، ومن نقاط االختالف ذكر

عالقة (یخ من التأویل ـ نشأت الحداثة في الغرب في تاریخ من التغیرعبرالفلسفة والعلم والتقنیة، ونشأت الحداثة العربیة في تار1
).الحیاة والفكر بالوحي وبالماضي

.ـ الحداثة الغربیة مغامرة في المجھول، والعربیة عودة إلى المعلوم2

.األمة/ الذات، والثانیة تؤكد على النحن / ـ األولى تؤكد على األنا3

.كل نوعـ األولى ال مرجعیة لھا إال اإلبداعیة، والثانیة قائمة على المرجعیة من4
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ـ األولى تتحرك في عالم ال سیطرة فیھ للمقدس وللرموز الدینیة، والثانیة تعیش في مجتمع ال سیطرة فیھ إال للمؤسسات والرموز 5
.الدینیة

ع في كل مرة یداف"ومن ھنا فالناقد یذھب بعیدا في كشف النقاط السلبیة التي تحاصر محاوالت التحدیث األدبي والفكري العربیین، وھو
فیھا عن الحداثة یعتبرھا غالبا وھما في مجتمع عربي لم یحسن بعد صیاغة سؤالھ المعرفي، وأنـھا مجّرد تباه أو تمویھ، ویعیدنا مرارا 

، وذلك ألن الحداثة ال تنشا مصالحة وإنما ھجوما، وھي تحتاج )2("إلى النظر في أوھام الحداثة لیعلن أننا لم ندرك بعد حدود حداثتنا
وع ثقافي حضاري شامل، والحداثة الشعریة العربیة محاصرة بنظام معرفي ضد اإلبداع أو اإلتیان بالجدید، وال خالص إال إلى مشر

بتجاوز ھذا العائق المعرفي والجھر بتفكیك ھذا النظام، وال یمكن أن ننسى ـ في ھذا السیاق ـ المجھود األدبي النقدي الذي قامت بھ
.)24(الموروث / ائل اإلبداعیة والفكریة الجدیدة المختلفة عن السائدمجلة شعر، قصد تقدیم البد

كما یبحث أدونیس في مسائل ھامة أثناء تناولھ للدراسات الحدیثة حول التراث، وقد اعتبرھا تتحرك في فضاء األفكار المسبقة 
إذا كان األسالف قرأوا : "بة كذلك، ومن ھنا یتساءل الجاھزة، ألنـھا تعید األسئلة ذاتـھا التي فتحت حول األصول، بل إنـھا تعید األجو

ھذه األصول بطرقھم الخاصة وأفقھم الخاص، وكتبوا قراءاتـھم، أي جسدوھا في نتاج فكري، فلماذا نتبنى الیوم قراءتـھم؟، ولماذا 
الشریعة والشعر؟، وحول الذات یلزمنا نتاجھم؟، أو لماذا ال نقرأ نحن ھذه األصول قراءتنا الخاصة حول اللغة والوحي والنبوة و

وھو یدعو إلى تحدید مستویات جدیدة من البحث النقدي من قضایا األصول، أي مستویات . )25("واآلخر؟، وحول األصیل والدخیل؟
تستجیب للمشكالت المختلفة والعصر المختلف، لیصل إلى أن قراءة الفقھاء لألصول واإلشكاالت التي تصیب المجتمع ما تزال ھي 

).السلطة للنّص ال للرأي(لسائدة، بمعنى أن الثقافة العربیة السائدة ھي ثقافة الفقھاء ا

عدم تحلیل الدین "وألن األسئلة حول األنا واآلخر ال تتوقف عند حدود األدب والفنون فقط، فالناقد یتجھ نحو الدین لیصل إلى أن 
ي ونظام معرفي یھیمن على الوعي العربي وعلى الحیاة العربیة من حیث ھو مصدر معرفي ومنھج معرف) النبوة، الوحي، النصّ (
، )26("إنما ھو إھمال لمادة الفكر األولى في المجتمع العربي، والفكر الذي ال یفكر في أصلھ ال قیمة لھ، و لن یكون إال قشرة یابسة..

ة ال مھرب من إقامة دراسة علمیة عقالنیة ألصول وال یمكن معرفة قیمة الفكر من دون البحث في تاریخ القیمة الفكریة فیھ، ومن ثم
الفكر العربي اإلسالمي، برؤیة معرفیة نقدیة، فیھا اإلبداع ال الجمود، وفیھا النقاش الفكري المتنوع والمفتوح، ولیس المحدود 

.والمنغلق

تبدأ الثقافة المختلفة إال بنقد الموروث ال یمكن أن "یحرص ھذا الناقد الشاعر على محاورة الموروث والبحث في جزئیاتھ، ویرى بأنھ 
تراكم نقدا جذریا وشامال، إذ ال یمكن أن نبني ثقافة جدیدة إذا لم نخلخل نقدیا بنى الثقافة القدیمة، دون ذلك تكون الثقافة الجدیدة طبقة ت

ب من المفكر مالك بن نبي عندما یحرص ، ویقتر)27("فوق طبقات الثقافة القدیمة بحیث تمتصھا ھذه األخیرة، وال تكون لھا أیة فاعلیة
على اإلبداع الثقافي وسلطة الفكر، فھما ینتجان اإلبداع والسلطة في مجاالت السیاسة واالجتماع، واإلبداع ھنا ال یعني اجترار 

الماضي "فـ ویذھب أدونیس إلى أن التراث لیس واحدا،. الماضي، وإنما ھو حركة دائمة واختالف عن الذات واآلخر في اآلن ذاتھ
الذي یستعاد بوصفھ موضع األصالة ومرجعھا إنما ھو ماض متعدد، إنھ ماضي جماعة معینة، أو نظرة معینة، فلكل ماضیھ وتراثھ 

التراث مرآة، وكل یرى فیھا صورتھ وحده، فما تطابق معھا ھواألصیل، وما تنافر معھا ھو الدخیل، والذین / وأصالتھ، كأن الماضي
.)29(" ن داخل ھذه المرآة ھم ـ على الرغم من تباینھم ـ واحد، إنـھم یلغون الحضور بوصفھ مستوعبا في الماضيیصارعون ویفكرو

:)29(ویحرص ھذا الناقد على مجموعة من القواعد التي یجب أن تتوفر عند إعادة تقویم الثقافة العربیة في جانبھا التراثي 

.عزل عن المنظور الدیني العقدي، والنظر إلى الفكرالدیني كنتاج ثقافيـ النظر إلى الناتج الثقافي بذاتھ في م1

.ـ ضرورة توفر عامل الحریة، ورفض المؤسسة التي تعتبر الدین إرثا خاصا أو التي تتحدث باسمھ2

.ـ ال قدسیة للتراث، فھو حقل ثقافي عمل فیھ وأنتج بشر مثلنا3

/ الجسد القدیم/ الفلسفة، الروح/العقل، الدین/ینطلق أدونیس من مرجعیة فكریة تحدد مشكلیة الحضارة العربیة بأنـھا مشكلیة الوحيھكذا 
اللفظ، على المستوى األدبي الخاص، ویدعو إلى إعادة القراءة / الشكل، أو المعنى/المحدث، على المستوى النظري العام، والمضمون

التقنیة، وال حل للتحدیث الربي إال بنقد عمیق لھذه /الغرب، او النبوة/مشكلة العرب-راھنیا - ي الذي أوجد لھذا التراث الحضار
وتجاھلھ أو إھمالھ أو تأجیلھ یخفي عجزا إزاء الواقع والتراث معا، نظریا وعملیا، ویعني بالتالي إما استالبا إزاء تراث " المشكلیة 

یكشف أدونیس ـ في سیاق العالقة مع الغرب ـ أن الذات العربیة قد صارت . )30("التراث القوميالشعوب األخرى وواقعھا، وإما إزاء 
تتحرك بین ثقافتین، األولى عربیة محاصرة بالماضي وبالدین، والثانیة غربیة تقوم على التقدم والتقنیة والسیطرة، ومع العولمة ظھرت 

إن ھذه الثقافة انتھت، وھي لم تنتھ ألن : "تمیز حول راھن الثقافة العربیة، یقولالتماثلیة وغاب االختالف الثقافي، لیصل إلى رأي م
أعداء الثقافة ھم الذین یھیمنون، بل ألن المجتمع العربي یدیر ظھره للمشكالت التي تواجھھ، تلك التي طرحتھا علیھ خصوصا حركیة 

ألنـھا ھي وحدھا التي یمكن أن تخرجھ من سباتھ التقلیدي، وتفتح لھ العالم الحدیث، والتي ھي الجدیرة بأن یتساءل حولھا و یفكر فیھا،
.)31(" طرقا جدیدة لثقافة جدیدة وإنسان عربي جدید

وتمتد أسئلة األنا واآلخر والعالقة بینھما لدى أدونیس وھي ال تتوقف عند البعد الجمالي واألدبي فقط، وإنما تشمل مساحات عدیدة تـھم 
، )32(اصر، شأن سؤال الحداثة والنھضة العربیتین، وقضایا العقالنیة وحریة اإلنسان وغیرھا من القضایا الھامة اإلنسان العربي المع

لذلك البحث في رؤى أدونیس یقتضي البحث في مرجعیاتھ ومصادره الثقافیة، ومن ثمة البحث في موضوعات كثیرة مثل مفھوم 
ن الموت والجنس، األساطیر والعقل، اإللحاد، المصادر التراثیة للحداثة، الحداثة الحداثة، النفس بین االنسحاق والحریة، الموقف م

.)33(والتصوف
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ویبقى أدونیس یدعو إلى االنفالت من الصورة الثقافیة المھیمنة، سواء أكانت دینیة ـ مذھبیة، أو عقالنیة ـ تقنیة، للوصول إلى أقصى 
ھو الذي یتیح لنا العالقة األكثر جماال وغنى وإنسانیة مع اآلخر، ذلك أنھ " بأن التفتح محطات التفتح اإلنساني باإلبداع، یقول أدونیس 
یكشف لھا بعدھا اآلخر، والذات في حاجة إلى ھذا البعد، ال لكي تتماھى وحسب، األكثر قدرة على كشف الذات لذاتـھا، وعلى أن

.)34(" وإنما لكي تتفردن أیضا في الوقت ذاتھ

تأمالت وآراء أدونیس إلى وقفات كثیرة، لكي یكون باإلمكان القبض على مفاتیح أسئلتھا، بخاصة وھي أسئلة تنتقل عبر تحتاج
.األزمنة واألمكنة، ومن ثمة بین الفضاءات الدینیة والفكریة واألدبیة وغیرھا للحضارتین العربیة والغربیة

قبال لآلخر، یحاوره من غیر انبھار ویتأمل ذاتھ التراثیة من غیر احتقار، مع ھي أسئلة تمنح الفكر خصوبة، وتجعل الوعي منفتحا مت
ضرورة الحفاظ على االختالف، واالعتراف بإمكانیة العقل والتأویل، وإبعاد القیود والسلطات التي إن دخلت المیدان اإلبداعي خنقتھ 

نیس باحثا عن حوارمعرفي عقالني مع األصول أوالمنجز بجدران تصوراتـھا وغلقت علیھ داخل الماضي والثبات، لذلك وجدنا أدو
.الفكري باعتباره منجزا ـ قراءة إنسانیا، ولیس سلطة الھوتیة أو سیاسیة/ األدبي
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