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 الم" 
ّ
 "املع�ى ا�حقيقّي   للتّ نو�ر هو  أن ننظر بأعيننا املتوّ� جة  إ�� �ّل   بقعة من بقع الظ

 ال�اتب اليونا�ي نيكوس �ازان��اكيس  (ت. 1957) 

 

ف ع�� جميع  هل يختلف اثنان اليوم ع�� ا�حكم بأّن الواقع العر�ّي موسوم بالبؤس  
ّ
واالنحطاط والتخل

ف عند هذا ا�حكم يأسا و�حباطا؟ 
ّ
 األصعدة؟ وهل ينب�� أن نتوق

ال شّك أّن ا�جواب ع�� الّسؤال�ن هو الّنفي ع�� وجھ القطع. و�ن �ان من القول الّنافل أّن األزمة العر�ّية   

ساعا، والهّوة بيننا و��ن العا
ّ
لم املتقّدم ما تنفّك تتضاعف بوت��ة  الشاملة تزداد، بمرور الوقت، �عّمقا وا�

. وال مراء �� أّن �ّل فعل حضارّي �خم ينشد ا�خروج 
ً
 مدّمرة

ً
متسارعة، حّ�ى أصبح �ّل ترّدد أو ��اون عطالة

ف والتبعّية والّضعف لن ي�ون من دون جراحات ومن دون آالم، وهو ما لم نجرؤ عليھ، إ�� 
ّ
من حالة التخل

حظة، ذلك أّن التص
ّ

ب الذه�ي، وعبادة األصنام ا�حديثة من عادات وتقاليد وموروثات ما تزال بالغة  حّد ال�
ّ
ل

الّتفك��   ع��  زحزح��ا  مهّمة  ا�حر ّاملغامر  ر 
ّ

املفك عاتق  ع��  وتقع  والعقول.  الّنفوس  ع��  والّنفوذ  الّسطوة 

رق املنفرد ال    الّتفلسف باملطرقة، كما قال نيتشة، فاملطرقة وحدها قادرة ع�� كسر األصنام، غ�� أّن / 
ّ
الط

يصنع مشروعا فاعال ومجديا، بل ينب�� أن يّتخذ هذا املشروع أ�عادا واسعة، وأن ينتشر أفقّيا ليصبح قناعة  

 جماه��ية، إذ ال بّد ل�ّل دعوة من فئة تنصره وتدافع عنھ، وترى فيھ أمال لتحقيق أهدافها ومصا�حها.  

مشاريع متناثرة، متباعدة، وليس لها من األنصار واملدافع�ن   هناك مشاريع للّ��ضة والّتنو�ر. �عم. ولكّ��ا 

ع��ا، املرّوج�ن ألف�ارها وقيمها غ�� فئة نخبوّ�ة قليلة من داخل الفضاء األ�ادي�ي، ولم تتجاوزه إ�� الّدوائر  

مات وهيئات ا�جتمع املد�ّي ا�ختلفة، فت�ون محّل نقاش مستمّر و 
ّ
حوارات  ا�حز�ّية والّنقابّية وسائر املنظ

ط خاللها املقوالت والّرؤى. بسَّ
ُ
 واسعة �غت�ي ��ا تلك املشاريع واألف�ار، وت

ذ بممارسة  
ّ

ر العر�ي املعاصر أن يتشرنق �� برجھ العا�ّ�، وأن يتلذ
ّ

ھ ال يحّق للمفك
ّ
ترتيبا ع�� ما تقّدم، فإن

حظة ا�حضارّ�ة، ال�ي �� قدره، تأّمالتھ �� ترف ودعة، كما لو أّن ما يحيط بھ من خراب ال �عنيھ، ذلك أّن ال
ّ

�

تفرض عليھ االنخراط �� العمل/الّتفك�� �� سبل ا�خروج من املأزق الّتار��� الذي ترّدت فيھ أّمتھ. وليس لھ  

تلك   أهّمية  من  بالرغم  عاّمة،  اإل�سان  تخّص  تأمالت  إ��  االستسالم  وال  قضيتھ"،  وجھ  من  "��رب  أن 

 
ّ
  تصبح ضر�ا من الهروب إ�� األمام، وشكال من أش�ال تز�يف الو��.التأّمالت، ومن مشروعّي��ا، ع�� أال

ومصّو�ا   "موّجها"  الفكر  ي�ون  أن  حتما  يفرض  وخصوصّيا��ا  أ�عادها   �� ا�حضارّ�ة  حظة 
ّ

ال� و��  إّن 

واغل ا�حقيقّية. إْن يكْن هذا ضر�ا من اإليديولوجيا.  
ّ

تصو�با دقيقا نحو البحث عن ا�حلول الّناجعة للش

إذ من شأنھ أن يجّنبنا �ّل إم�انية إلثارة القضايا الّزائفة، أو تلك ال�ي �عيشها مجتمعات حّققت    فليكْن.



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

واإليديولو�� وموقعنا   الفكري  �عت�� من منظورنا  �� مشكالت وقضايا  ا�خوض  لها  يتيح  التقّدم  قدرا من 

�ف. 
ّ
 الّتار��� وا�حضاري، نوعا من ال�

ة  �� هذا الّسياق، وانطالقا من هذا ال
ّ
حظة ا�حضارّ�ة �عمل مجل

ّ
بات ال�

ّ
"  "نقد وتنو�ر و�� ا�حاّد بمتطل

ع�� بلورة و�� تنو�رّي ��ضوّي شامل بجهد مّتصل دؤوب ع�� أعدادها املتتالية.  وم��ا هذا العدد ا�خامس  

رق والغرب العر�ّي�ن. وطرحو 
ّ

ثھ كتاب و�احثون أ�اديمّيون من الش
ّ
ا  عشر الذي يصدر ثرّ�ا متنّوعا، وقد أث

 فيھ إش�اليات تر�وّ�ة وحضارّ�ة وسوسيولوجّية وفلسفّية وأدبّية... تأتلف جميعا �� طا�عها الّنقدّي.

والفر�سّية   العر�ية  الث: 
ّ
الث غات 

ّ
الل ب�ن  �ساٍو  غ��   �� توّزعت  بحثا،  وعشر�ن  واحدا  العدد  هذا  يضّم 

ا املقاالت  و��ن  والبحوث  الّدراسات  ب�ن   
ً
شكال وتباينت  �جمة. واإلنجل��ّية. 

ّ
وال� الكتب  ومراجعة  أل�اديمّية 

و�نتسب �عُضها إ�� الّدراسات الّدينية وا�حضارّ�ة والفلسفّية و�عضها اآلخر إ�� املباحث ال��بوّ�ة، وتنخرط  

 أخرى �� الّدراسات األدبّية أّما الصنف الّرا�ع فيبحث �� قضايا سوسّيولوجّية وفنّية.

وا  وا�حضارّ�ة  الّدينية  الّدراسات  "من  والّتفكيك  والّتحليل  بالّدرس  تناول  ما  توافق  إش�اليّ لفلسفّية  ة 

...  سؤال املن�ج،  ..."، ونظر �عضها اآلخر �� “ياسة  إش�الية العدالة ب�ن األخالق والّس ة"، و"�ة واملساواا�حرّ 

العلم املن�ج  والفلسفة  ب�ن  الدينّية   لتبّ�ن كيفّية  ن��و�ولو��ّ األ "، وتوّسل آخر  املمارسة  ل 
ّ
،  اإلسالمّية  �ش�

�عات
ّ
  �� سوسيولوجيا  الّتأو�لّية  و�من�ج تحلي�� نقدّي، راجع أحد كبار الباحث�ن الّسوسيولوجّي�ن العرب "الن

رح الفي��ّي.  �� ضوء املرتكزات  في��"  ماكس
ّ
واختار أحد الباحث�ن تفكيك    األيديولوجّية ال�ي ��ض عليھ الط

امل العر�ّي  ��  ا�خيال  مهّمة  تراثّية  �خصّية  صورة   �� األركيولو�ّ�  ا�حفر  من  ضرب  ممارسة  ع��  عاصر 

طالب  �خصّية أ�ي  بن  مختلفت�ن:ع�ّ�  مرجعّيت�ن   �� ال��ا 
ّ
وتمث خصائصها  ب�ن  واملقارنة  ّية    ، 

ّ
الّسن الّس�� 

ا�حديثة يعّية 
ّ

با�خ....    والش الباحث�ن  �عض  اهتمام  نذكر  ال��بوّ�ة،  املباحث  تواجھ عو�الصّ ومن  ال�ي  ات 

�� �شر بحو�تّ العضاء هيئة  أ نماذج محّددة، متوّسل�ن منا�ج إحصائية    ،ةالعلميّ   �مدريس  منطلق�ن من 

�� الّنظر  إ��  آخرون  وانصرف   مدى    ووصفّية... 
ّ
التوظ عن  ال��بوّ�ة  املؤّسسات  اإليديولو�ّ�  حياد  يف 

ا�خ...  ،والسيا��يّ  ومعرفّيا  من�جّيا  ا�حياد  هذا  �عض  وانخ   وأهّمية   �� األدبّية  والّدراسات  املقاالت  رطت 

م��ا:   "ا�ح�ّ�"  املباحث  عر 
ّ

بالش تو�س   �� الّرسمية  الّتعليمّية  املؤّسسة  اهتمام  ومدى  املدرسة،   �� عر 
ّ

الش

ا�حديث، واختار آخرون املقار�ة الّسيميائّية للّنظر �� تحّوالت ا�جسد الّضاحك، من إيقاع ا�حركة إ�� إيقاع  

آليات  القا من أرجوزة ابن الّزمكدم، و�� باب الّنقد الّروائّي، انصرف أحد الباحث�ن إ�� الّنظر ��  الباروديا انط

ادة" ألحمد مال  ، منطلقا من اشتغال املرج�ّ� �� الّرواية الواق��ّ 
ّ
أّما الصنف الّرا�ع  ا�خ...    رواية "ا�حّب �� رق

"التنشئة االجتماعّية زمن    ّية وفنّية، وم��ا:من البحوث والّدراسات واملقاالت، فبحث �� قضايا سوسيولوج

 التكنولوجيا" و"تقنية توزيع الضوء والظل ب�ن الفن التشكي�� والفن السينمائي" إ�خ... 

تأثيث هذا    �� إ�� �ّل من ساهم  كر وأخلصھ 
ّ

نتقّدم بوافر الش الّتقديم املوجز أن  ��اية هذا   �� ويسّرنا 

  و�خراجھ �� أب�ى صورة وأكملها.العدد وتصو�بھ وتحكيمھ 
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