
 

 

 : کلمة الّتحریر 
 

 

 "هل نحن �عيش �� هذه األيام عصر ا  مستن�� ا؟ 

  ا�جواب: كال، إنما �� عصر التنو�ر". 

 إيمانو�ل �انط

 

يبدو تمي�� �انط ب�ن "عصر مستن��" و"عصر تنو�ر" مهّما للغاية، إذ هو يرسم، من جهة، حّدا فاصال 

   من جهة أخرى،  ب�ن املسار والغاية، و�كشف،
ّ

عوب  أّن الّتنو�ر رحلة طو�لة، وعملّية تراكمّية تخوضها الش

لھ من عوائق  
ّ
معقول املوروث وما يمث

ّ
. و�عمل ع�� ج��ت�ن: تصفية ا�حساب مع الال

ُ
بة ونخُ��ا الطليعّية

ّ
املتوث

و  والعلمية  والفلسفّية  الفكرّ�ة  ا�حديث  العالم  مكتسبات  ع��  واالنفتاح  التقّدم،  وجھ  التكنولوجّية،  �� 

واالنخراط �� العصر من حيث خروجھ الّتدر��ّ� من �ّل األوهام واألساط�� والّتفك�� ا�خرا�ّ� غ�� العل�ي، 

واإلطالقّية   والدغمائّية  سليم 
ّ
الت ونبذ  العقل،  تجا��  ال�ي  واملعتقدات  والعادات  املمارسات  جميع  ومن 

 توّسِل 
ُ
سبّية البشرّ�ة ال�ي �� ثمرة

ّ
ف أمام املعطيات  واعتناق الن

ّ
روح الّنقد. تلك الّروح ال�ي ال ينب�� أن تتوق

لة للعقل. ذلك أّن الفكر ا�حديث  
ّ
 ت��ّدد �� نقد الّدغمائيات الّدينّية املعط

ّ
ھ يجب أال

ّ
السياسّية مثال، مثلما أن

ر املغر�ي عبد هللا العروي. 
ّ

 نقدّي أو ال ي�ون بحسب عبارة املفك

ة "نقد وتنو�ر" 
ّ
نفَسها لبنة �� صرح الفكر التنو�رّي العر�ّي الذي ت��اكب لبناتھ ويعلو بنيانھ    و�عدُّ مجل

يوما �عد يوم، بفضل تضافر جهود مراكز بحث وجامعات ودور�ات أ�اديمية وكتب جاّدة... يقوم عل��ا بّحاثة  

روا �� الّتنسيق ب�ن جهودهم، ولكّن تلك ا�جهود التنو�ر�
ّ

ة جميعا تصّب ��  قد ال �عرف �عُضهم �عضا وال فك

قافة الّتقليدّية.
ّ
قافة العر�ّية ا�جديدة الّصاعدة ال�ي تحاول االنبثاق واحتالل م�ان الث

ّ
 ��ر الث

وهكذا، فإّن العدد الثالث عشر من مجلة "نقد وتنو�ر" أيضا لم َيِحْد عن هذا الّن�ج، شأنھ شأن جميع  

سم بالتنّوع وال��اء، والتقت في
ّ
ھ أسئلة ومقار�ات ومنا�ج مختلفة، واختصاصات تبدو  األعداد الّسابقة. فا�

واغل. 
ّ

 للوهلة األو�� متباعدة، و�عاضدت �� تأثيثھ جهود باحث�ن متنّو�� االختصاصات والش

وقوام هذا العدد سبع عشرة مبحثا، توّزعت من حيث الّنوع إ�� بحوث ودراسات، و��� مقاالت وترجمات  

 مقاالن أحدهما باللغة الفر�سّية وآخر باللغة اإلنجل��ّية.  وتقديم أحد الكتب املهّمة، وحضر ف��ا

العدد بمقال حول:   التقدير  "تّم اس��الل  إ��  بّ�ن فيھ صاحبھ، من  ا�جوع  بابھ،   �� " وهو مقال طر�ف 

منظور نف�ىي واجتما��، حاجة الفرد إ�� التقدير من أجل �حذ هّمتھ صوب مز�د البذل والعطاء، وعّرج  

الو  �ع��ي  ما  ا�خ... ع��  مم 
ّ

الذ شراء  أو  واإلخضاع  ال��و�ض  أجل  ا�حاجة من  ��ذه  تالعب  العر�ي من  اقع 

 مق��حا طر�قا بديال مقاوما يتوّجھ بھ إ�� املثّقف�ن خاّصة. 



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

َعَرِ�ّيِ القديمو�� باب الّنقد األد�ي مقاالن: "
ْ
ْعر ال ِ

ّ
مثي��ُّ ِ�� الش ُل التَّ

َ
  !ا�حطيئة: األه��، األصدق و"  اِالْسِتْدال

االستدالالت املنطقية  " حاول الباحث �� األّول بيان إم�انّية �عالق  نحو تحليل ثقا�� ل�خطاب الشعري العر�ّي 

عر  و  ِ
ّ

اهري الش
ّ
ا�ي إ��    ،ع�� تباعدهما الظ

ّ
إثبات شعرّ�ة ا�حطيئة ُ�عَد ما ب�ن العقل والوجدان، وانصرف الث

من  عدد    مراجعة  ا الباحث من وراء ذلك، كما يقول،، و�تغيّ لياتجملة من اآل  ع��حليل الثقا��"  "التّ متوّسال  

قت با�حطيئة وشعره.�يات واألح�ام �الَبد
ّ
   �عل

�بية وقضاياها تضّمن العدد  
ّ
مقاالت: اثنان باللغة العر�ّية، وواحد باللغة اإلنجل��ية.    ثالثو�� مجال ال�

توّسل الباحثون ف��ا آليات ومنا�ج وأساليَب قياٍس متنّوعة تقّصدوا �� األّول م��ا عقلنة العملّية ال��بوّ�ة  

هة  ة من وجوالوسطيّ   لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة  درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي من خالل البحث �� "

 
ّ
املعل بالعملّية  م�ننظر  م�ن إعدادا جّيدا يرتقي 

ّ
إ�� الفحص عن أهّمية إعداد املعل ا�ي 

ّ
الث "، ورَمْوا من وراء 

"  �� البحث  خالل  من  جودة  و�ز�دها  اس��اتيجيّ الّتعليمّية  التّ دور  اإلبداعيّ ات  مهارات  دريس  تنمية   �� ة 

 
ّ
 ". أّما الثالث: "م�ن �� قصبة إر�د املعل

ّ
  �� تو�س   Covid-19خالل جائحة    ب عن التعليم عن �عدال تصورات الط

التو�سّية    فيفحص عن  (باإلنجل��ّية)"، ب ا�جامعات 
ّ
م  استخدام  حول تصّورات طال

ّ
التعل  أدوات وتقنيات 

انتشار  عن �عد وأدواتھ أبر�ل ومايو سنة    خالل  ب�ن شهري  امل��اوحة  الف��ة   �� وقد  ،  2021جائحة �ورونا 

هذه    �� الباحث  مثلاستند  املتغّ��ات  �عض  معتمدا  طلبتھ،  مع  ا�خاّصة  تجر�تھ  إ��  املستوى    الّدراسة 

دا أّن درستھ امليدانّية هذه قد أف�حت عن عدم ت�افؤ  ختصاص وم�ان إقامة الطلبةاال و ،  علي�يّ التّ 
ّ

، مؤك

لبة. 
ّ
 الفرص ب�ن الط

غة العر�ّية،
ّ
غة الفر�سّية. أّما    وللفلسفة �� هذا العدد نصيب، من خالل مقال�ن، أحُدهما بالل

ّ
والثا�ي بالل

وفيھ   "،التأسيس الفلسفي ألخالق البيئة عند الفيلسوف األملا�ي ها�س يوناس األّول فقد وسمھ صاحبھ بـ " 

عاّمة،  أسس األخالق  و  األخال�ّ�،الفعل �� عالق��ا بة املسؤوليّ  إ مبدب املوصولةالهواجس  طرح الباحث �عض

البيئيّ   وم��ا ع�� وجھ ا�خصوص إ�� أطروحاتةاألخالق  باالستناد  األملا�ي  ،  يوناس  الفيلسوف  أّما  ها�س   .

العمل الف�ي اليوم: �انط والفن ا�حيوي"، فطرح ع�� �ساط البحث إش�الية غموض العمل الف�ّي الثا�ي: "

والبحث   الفلسفي،  األساس  إ��  العودة  الباحثة،  وفق  يقت�ىي،  ما  وهو  وتصميمھ.  وطبيعتھ  عن  املعاصر 

معيار نظري �ستند إ�� رؤ�ة الفيلسوف األملا�ي إيمانو�ل �انط من أجل رسم ا�حدود ووضع األسس تجّنبا  

 لإلفراط الف�ي واملفاهي�ّي.  

الّس�� املتجاورة: قراءة �� ِحوارّ�ة س��ة عمر بن  وحظيت الّدراسات ا�حضارّ�ة بمقال�ن، اهتّم أحدهما (

اب
ّ
ْي أ�ي بكر  وفيھ نظر الباحث ��    ) با�حضارة العر�ية القديمة،ا�خط

َ
اب وعالق��ا �س���

ّ
س��ة عمر بن ا�خط

الث  للوقوف ع�� ما ب�ن  وع��ّ 
ّ
رسم مالمح  ��    الّصراع الطائفي  من �شابھ أو اختالف، معّرجا ع�� دور   الّس�� الث

الّس�� البحث تفكيك.  تلك  الباحث من وراء هذا  �غّيا  ال�ي قّدم��ا املصا  وقد  املألوفة  در اإلسالمّية  الّصور 

الّنمطّية الصور  تلك  رسم   �� الفاعلة  العوامل  و�يان  الّدراسات  .  القديمة،  إ��  فينتسب  الثا�ي  املقال  أّما 

بوصفها  ة  التبعيّ )، و�ان محور هذا املقال هو  ة الثقافية ورضوخ الناقد العر�ي لهاالتبعيّ ا�حضارّ�ة ا�حديثة: (

   إش�الية
ً
عبد الفتاح    شه��ين:لناقدين    انكتابدت الباحثة إ�� مثال�ن، هما:  وقد استنة،  ما �عد حداثيّ   نقدية



 

و�انت الغاية �� التعرف إ�� الوسائل ال�ي اعتمدها �ّل م��ما ملواجهة التبعّية،  كيليطو وعبد هللا الغذامي.  

 واإلجابة ع�� سؤال رئيس هو: ملاذا فشل �ّل م��ما ع�� اختالف مسلك��ما. 

 األخ��: "و�ندرج املقال  
ّ
 -�كيبمعا�جة املستوى ال�

ّ
ة ع��  غة ب�ن املقار�ة اإلحصائية واملقار�ة املبنيّ دال�� لل

غة ال�ي تبدو �� تناقض  نظام القواعد
ّ
ق باملقار�ة اإلحصائّية لل

ّ
سانّية ا�حديثة، إذ �عل

ّ
" ضمن الّدراسات الل

لتحقيق    ل للقواعد بمثابة شرط أسا�ىيّ ا بتصر�ح �امتمثيلھ تركيبيا ودالليّ "  ع��  فهم النّص مع مبدإ قيام  

اآللية ".  "ال��جمة  �اآل�ي:  الباحث  صاغھ  مركزي  سؤال  ع��  املقال  إش�الية  املقار�ة  وتن�ي  حّققت  ملاذا 

اإلحصائية فّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبق مقارنة بمقار�ة القواعد ال�ي يتّم  

 االشتغال ع�� تقعيدها بواسطة عد
ّ
 ". عديدة؟  تساني�ن ملّدة سنواد كب�� من الل

" تر�وي:  أحدهما  م��جم�ن  عمل�ن  يكتشفوا  أن  األداء  وللقّراء  ع��  الذهنية  العمليات  تأث��  تفكيك 

والثا�ي    .عاًما  15إ��    9سن    واملعرفة، مناستكشاف العالقات ب�ن األداء األ�ادي�ي    "، وفيھ س�ٌ� إ��األ�ادي�ي

تناسل " مقتطف من كتاب الفيلسوف األمر��ي املعاصر توماس وول. وقد عا�ج فيھ  "تكنولوجيا الفلسفّي:  

 سبع قضايا أخالقية وفق من�ج يجمع ب�ن النظرّي والتطبيقّي، و��ن األخالق املعيارّ�ة واألخالق الوصفية.  

ة إليمانو�ل  ياسار�خ والّس كتاب: مقاالت �� التّ ونختم بالكتاب املقدم �� هذا العدد الثالث عشر. وهو: "

التو��ىي   ،�انط  األملا�ي  للفيلسوف  املهّمةصوص  الن  "، وهو عبارة عن مجموعة من�انط الباحث  جمعها 

وقام ب��جم��ا. و�� هذا الّتقديم ترك�ٌ� ع�� �عض اإلش�اليات املوصولة بالّتار�خ: هل لھ مع�ى؟   ،فت�� إنقزو 

هذا الكتاب أسئلة كث��ة من قبيل: ماهو التنو�ر؟    وهل س��ورة ال�ائنات البشر�ة اعتباطّية؟ مثلما طرحت ��

 وما مفهوم العرق البشري؟ وما املشروع الدائم السالم؟ ا�خ... 

نرجو أن ي�ون هذا العدد �� مستوى انتظارات القّراء الكرام، و�� مستوى متانة ما اعتادوا عليھ وعمق  

ة نقد وتنو�ر. وال �سعنا، �� خاتم
ّ
 أن �شكر �ّل من ساهم �� هذا  ما أِلُفوه من مقاالت مجل

ّ
ة هذه ال�لمة، إال

م�ن. 
ّ

ق�ن لغوّ��ن ومحك
ّ
ثھ من باحث�ن ومدق

ّ
 العدد وأث

 

 

 

 

 

 

 

 د. امبارك حامدي : مدير التحر�ر     


