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الث  الّتاسع  هاعدد  ��  "نقد وتنو�ر مجلة "  �س��ّل 
ّ
�� خدمة الفكر العر�ي املعاصر بحثا �� إش�الياتھ،    عامها الث

ماتھ وتفكي�ا �ختلف معضالتھ وفق مقار�ات من�جّية حديثة و�راد�غمات متنّوعة. و�صدر هذا  
ّ
 ملسل

ً
وزحزحة

تأثي��ا  العدد، كغ��ه من األعداد الّس  أ�اديمّية رصينة شاركت ��  من الباحث�ن    نخبةابقة، زاخرا بماّدة علمّية 

املتمّ��ين مشرقا ومغر�ا. وقد جمع ب�ن مقاال��ا و�حو��ا ودراسا��ا ال�ي �شارف ع�� العشر�ن هواجس  العرب  

واالجتماعّية   م��ا  ال��بوّ�ة  وا�جاالت،  القضايا  مختلف   �� األفهام  واستفزاز  العقول  استثارة  تتقّصد  فكرّ�ة 

 واإلعالمّية والفلسفّية واألدبّية... و�عّد جميعها لبنات �س�� م
ّ
قافة العر�ّية املعاصرة  ن خاللها إ�� إعالء صرح الث

ذين ال يمكن ألّي مشروع ��ضوّي االستغناء ع��ما.
ّ
 ومحاولة إكسا��ا مز�دا من العمق واالنفتاح الل

   وقد طرحت مقاالُت 
ُ
   ھ ع�� �ساط البحث مواضيَع هذا العدد ودراسات

ً
ق �عضها، ع�� سبيل الّتمثيل ال    تراثّية

ّ
يتعل

ب اآلخر  �عضها  و��تّم  العرب،  واملقّدس عند  س 
ّ
املد� بثنائية  موصوال  التأو�ل  بإش�الية  الّس اا�حصر،  يا��ي لفكر 

ھ من الّدرس، الوسيط  �� العصر  ّ◌ اإلسالمي
ّ
ما أخذ حظ

ّ
، واختارت مقار�ة ثالثة أن تبسط ا�حديث �� مجال قل

عند العرب. وهو مجال بحث طر�ف من شأنھ إطالع القارئ ا�ختّص وغ�� ا�ختّص ع�� ا  وفلسف��املوسيقى    �ع�ي

  إلش�اليات ا�حاضر أيضا نصيب وافرعناية األسالف بالفنون عاّمة، شأن �ّل ا�حضارات �� ف��ات ازدهارها. و�ان 

عليم االلك��و�ي واألخالق، املمكنة ب�ن التّ حليل العالقة  �� جهد الباحث�ن، فقد تناول أحد الباحث�ن بالّرصد والتّ 

 ..وقر�ب منھ اهتّم باحث آخر بالعالقة ب�ن التحّوالت اإلعالمّية وواقع التنشئة.

أن الّدي�ي من منظور فلسفّي واجتما�ّ� مثل من�لة الّدين ��  ملقاالت ع�� الّنظر ��  وعكفت طائفة أخرى من ا
ّ

الش

العمومي،   حركة واملالفضاء  ب�ن  املعاصر    قارنة  التدّين  عقلنة  إ��  سعيا  اإلسالمّية  ونظ����ا  املسيحّية  اإلصالح 

، و��ن والّدنيوّي   املعاصر�ن �� إرساء عالقة سليمة ب�ن الدي�يّ   والتماسا لوجوه استفادة ممكنة قد �س��فدها جهودُ 

 ومعطياتھ ا�خ...الّدين والدولة، و�� بناء معقولّيات جديدة تؤّسس لنمط من التدّين متناغم مع العصر 

النّ  �عض  ع��  أيضا  العدد  هذا  النّ وانفتح  الباحث�ن  صوص  �عض  باشر  فقد  األدبّية.  الّدراسات  مجال   �� قدية 

صرف، كما هو الشأن �� املقال الذي انكّب ع�� تحليل العالقة   إّما ع�� نحو تق�يّ   ،وايات حليل عددا من الرّ بالتّ 

يات انحدار الو��، أو �� تحوّ   منظور اجتما��ّ ب�ن املرو�ات واملرجع الّتخيي��، أو من  
ّ
الت فلسفّي شأن البحث �� تجل

 روائّي محّدد. تجارب الهوّ�ة من خالل منجز 


