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ّ
 هذا القول الذي يردّ "أع��ف أن

ً
ده قوم عقالء: هذا شعب  �ي ال أفهم جيدا

فرضل�حرّ   جاهزاليس   ففي  ا�حر�ة    مثال ّية كهذه  �ة،  تأ�ي     أبدا،لن 
ّ
ال  ألن ھ 

 " ا�حر�ة من قبل�ة إن لم يكن قد عرف  ل�حرّ جاهزا  يمكن أن يكون اإل�سان  

 إيمانو�ل �انط

 

 

�اكم: تراكم املعارف وا�خ��ات. ول�ّل �ىيء بداية  
ّ
يتأّسس املشروع التنو�رّي، �أّي مشروع �خم، ع�� ال�

". فلتكْب األقالم، ولتتفّتح األذهان  .Il y a toujours une première foisكما جاء �� القول الفر��ىّي املأثور: "

� عن  
ّ

ع�� ر�اح الفكر األر�ع التماسا لتخصيب العقول وقدح زناد املواهب �� شّ�ى حقول املعرفة حّ�ى نتخ�

ب  
ّ
ص من التصل

ّ
  rigiditéاملطلقات، ونقنع بحدود �شر�تنا و�سبّية معارفنا وجميعها مقّدمات ضرورّ�ة للتخل

والقي�يّ  والعقدّي  التنّوع  الفكرّي  وقبول  ا�حديث،  الّنقدّي  العاملّي  الفكر   �� ممكٌن  انخراط  ال  ھ 
ّ
أن ذلك   .

واالختالف والقدرة ع�� التطّور، دون مرونة وانفتاح فكرّ��ن. وقبل ذلك و�عده: اإليمان بقصورنا األنطولو�ّ�  

 عن إدراك املطلق �� �ّل �ىيء.

��ا هذا الّتقديم. و�� عمقها دعوة إ�� املغامرة، ألّن ��   �� هذا اإلطار تتنّ�ل القولة ال�انطّية ال�ي صّدرنا

�ى  
ُ
جوهر �ّل مشروع مجازفة وتحر�ضا ع�� االندفاع بقّوة صوب ا�جاهيل. وع�� تخوم ا�حلم وأقا�ىي امل

الفعل  عن  الهمم  وتثبيط  للّتخذيل  دعوة  �ّل  �سّفھ  قول  وهو  أر�جها.  و�ضوع  وتزهر،  األمل،  أزهار  تنبُت 

عوب مهما �ان واقعها  اإلبدا�� ا�ح
ّ

ّرك للّسواكن، وخ�خلة الب�ى الذهنّية واالجتماعّية والثقافّية لألمم والش

ع�� الّدفع ��ذا املشروع، واالنخراط �� أسئلتھ أك�� فأك�� ع��  "نقد وتنو�ر"  بائسا مظلما. وقد دأبت مجلة  

 هذا 
ّ

عن هذه الّن�ج. فقد سعت بمقاال��ا ودراسا��ا و�حو��ا  عشر   العدد الّرا�ع أعدادها املتالحقة. ولم �شذ

األر�ع والعشر�ن إ�� فتح نوافذ ع�� شّ�ى ا�حقول املعرفّية: العلوم ال��بوّ�ة، والّسوسيولوجيا، والنقد األد�ّي،  

ثوا هذا العدد منا�ج 
ّ
  واملقار�ات الفلسفّية، واملطارحات ا�حضارّ�ة ا�خ... واستحضر كّتاب العدد الذين أث

نحو قراءة  كث��ة ومقار�ات متنّوعة ملعا�جة املسائل ال�ي طرحوها، ف�انت م��ا املقار�ة البينّية (انظر مثال:  

الدي�يّ  ل�خطاب  مثال:  بينّية  (انظر  الّتفكي�ّي  واملن�ج   ،( 
ّ

الش  �� القيم  القديمتفكيك  العر�ي  واملن�ج  عر   (

) ال��بو�ّ الّتحلي�ّ�  �� مؤتمرات ا�جلس األع�ا�جهود  التطرفة  ظاهرة  للشئون اإلسالمية ملواجهة  دراسة    :� 



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

مكنة: مدخٌل إ�� دراسة العوالم القصصّية   ) واملن�ج الّنقدّي األسلو�ي (انظر مثال:تحليلية
ُ
نظر�ة العوالم امل

النادرة  مقال:  ��  مثال:  (انظر  اإلحصائّي  واملن�ج  ��  ال)  للشباب  املعاصرة  املشا�ل  ظل   �� االجتماعية  ��امج 

سوسيوديموغرافية  تو�س: مثال:  )دراسة  (انظر  األركيولو�ّ�  ا�حفرّي  واملن�ج  ثقافة  ،  وتجليات  مستو�ات 

� املنا�ج ملمح أسا�ىّي من مالمح الفكر العاملّي    ) ا�خ...األمراض واألو�ئة �� املغرب األق�ىى
ّ
وال مراء �� أّن تك�

يقو  إذ   ، بكر  معرفّية  حقول  ارتياد  عن  أهّمّية  يقّل  وال  اإل�ستيمھ  ا�حديث،  ع��    épistémèم  املعاصر 

ن من رصد زوايا لم تدرك من قبل �� مقار�ة قضايا وظواهر و�ش�اليات، و�ن بدت  
ّ

براد�غمات مستحدثة تمك

قديمة قد �عاور��ا األقالم واألفهام بالّدرس والّتمحيص. فكيف إذا �ان �عُضها مّما يندرج ضمن الكشوفات  

 املعرفّية ا�جديدة؟ 

 أن �شكر �ّل من ساهم �� إخراج هذا العدد    �� ا�ختام ال 
ّ
ثوا هذا  14�سعنا إال

ّ
، من كّتاب أ�اديمّي�ن أث

م�ن، وتقنّي�ن سهروا ع�� تنسيق العدد و�عداده تقنّيا 
ّ

ق�ن لغوّ��ن ومحك
ّ
 .العدد، ومدق
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