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 کلمة التحریر 

 التنویر ونسبّیة الحقیقة 

 

 
ھ  

ّ
من البداهة القول، نظرّ�ا ع�� األقّل، إّن غاية �ّل مشتغل بالفكر والثقافة �� البحث عن ا�حقيقة، وأن

متجّرد من الّزيغ والهوى من أجل الفحص ع��ا و�شرها واملنافحة ع��ا، و�تداخل خطابھ هذا غالبا بنفحة  

ا ذا�ّي ال �عنينا �� هذا املقام، وأخرى  أخالقوّ�ة نضالّية/رسو�ّ�. غ�� أّن لألمر صورة أخرى، ألسباب �عضه

موضوعّية، م��ا أّن ا�حقيقة باملفهوم ا�حديث لم �عد أمرا موجودا سلفا وما علينا سوى اكتشافها و�ماطة  

يرى ميشيل   السلطة والهيمنة كما  بنظام  �� خطابات مرتبطة   �
ّ

تتج� باتت متبّدلة متغّ��ة  بل  اللثام ع��ا، 

لقة �� الزمان وامل�ان والبنيات االجتماعية، وتأخذ أش�اال وآليات فتتحّول ��  فو�و، وهكذا باتت غ�� مط

 نفسها إ�� سلطة فتنخرط �� الّصراع والتنافس.

ما �عّد من كشوفات ا�حداثة املؤسسة للتسامح  
ّ
ومع ذلك فإّن ل��سيخ مفهوم النسبية مضافا إ�� ا�حقيقة إن

د طو�ال، وما يزال، والذي �عّد �� اآلن ذاتھ املهاد املشّرع  من حيث �سفيھ اّدعاء احت�ار ا�حقيقة الذي سا

 للعنف والتعصب باسم الّدين أو العرق أو املستوى العل�ي واأل�ادي�ي. 

ومهما يكن، فإّن معتنقي مفهوم ا�حقيقة القديم أنفسهم قد استطاعوا أن يجدوا منفذا لفتح �ّوة �� جدار 

ي قد عمل ع�� تحييد الك��ة العددية من أن ت�ون دليال ع�� إصابة  التعّصب، من ذلك أّن أبا حّيان التوحيد 

ا�حقيقة (ومنھ اإلجماع �� الفقھ)، مثلما أن القلة ليست دليال ع�� مجانب��ا، ذلك أّن "ا�حق ال يص�� حًقا  

 بقلة منتحليھ 
ً

ورديو  ". ومثلھ مّ�� عالم االجتماع الفر���ي املعاصر بيار ببك��ة معتقديھ، وال �ستحيل باطال

ةتذاع وتنتشر وتفرض اجتماعّيا، وأخرى �سّم��ا " حقيقة سوسيولوجّية"ب�ن "
ّ

" ال يض��ها أن  حقيقة حق

سامح واعتناق قيم التنو�ر. 
ّ
ة أو ك��ة من الّناس. وقد فتح هذا وذاك مجاال فسيحا للت

ّ
 �عتنقها قل

مقاالت... َمَتَحْت من مجاالت  ع�� بحوث ودراسات و نقد وتنو�ر"  وقد اشتمل هذا العدد الثامن من مجلة "

الكّتاب   ف��ا  ا�حضاري..)، س��  البحث  األد�ي،  النقد  الفلسفة،  (ال��بية، علم االجتماع،  معرفّية متنّوعة 

والباحثون إ�� تلّمس "حقائقهم" وفتح مسالك للتفك��، وتدّبر صنوف من املعارف مختلفة، جر�ا ع�� سّنة  

ة �� االنفتاح ع�� �ّل مج 
ّ
االت املعرفة ترسيخا مللكة التفك�� النقدي، ومساهمة م��ا �� تأثيل قيم  هذه ا�جل

 البحث الرص�ن �� الثقافة العر�ّية املعاصرة. 
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