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إّم " ا�حياة  ��يء إن  ال  أو  جر�ئة  مغامرة  غ��    ...  ا    �� موجود األمن 

 . ة جمعاء أن تخت��ه �ش�ل مستمرّ الطبيعة، وال يمكن للبشر�ّ 
ّ
ب  .. تجن

 
ّ
 ع�� املدى الط

ً
 ". رض ل�خطو�ل من التعرّ ا�خطر ليس أك�� أمانا

 ) 1968(أديبة وناشطة أمر�كية. ت.  هيل�ن كيلر 

 

عوب دون أن يؤّسس ل��ض��ا فكر حّر  
ّ

لم يحدث �� تار�خ ا�حضارات اإل�سانّية أْن ��ض شعب من الش

�� مقّدمة   الّناس  ألفھ  العادات وما  ف وا�جمود والّر�ود، وتنتصب 
ّ
الّتخل الّصلة بمعوقات  مستن��، يقطع 

ّ��وض. وال يختلف إعمال العقل �� أسس ثقافة ما تّم تكريسها طو�ال  تلك العوائق ال�ي تحول دون التقّدم وال

ھ ع�� التار�خ  
ّ
عن مبضع ا�جّراح الذي يتتّبع التقّرحات والّدَماِمل، فيستأصلها من جذورها، ولم يكن ذلك �ل

 م�حو�ا بآالم.
ّ
 إال

عوب، ومنھ �سم
ّ

ية الغرب لثورتھ  إّن انبالج فجر حضارّي جديد هو أشبھ بوالدة جديدة لشعب من الش

) ا�جديدة  آالم  Renaissanceبالوالدة  املصاحبة:  لآلالم  استحضاٍر  من  االستعارة  هذه  تقتضيھ  ما  مع   ،(

 االنفصال والتمّزق وا�خروج من عالم قديم إ�� عالم جديد.

ة  
ّ
املستن��ة بنور    احتضان األقالم ا�حّرة  ع��"نقد وتنو�ر"  و�يمانا مّنا برسالة املثّقف التنو�رّ�ة دأبت مجل

ة، املمتطية لصهوة املغامرة من أجل نحت الكيان الفردي  
ّ
العقل، املتمّردة ع�� الّسبل املطروقة والقيم الرث

احة من السلبية واالنقياد، �سبب نزعات اإلحباط  واالجتما��، �� واقع باتت ضر�بة املغامرة فيھ أقّل فد 

 املدّمرة واالستسالم إ�� املعطى وا�جاهز كسال أو رهبة. 

مجلة من  العاشر  العدد  يصدر  العنيدة،  التنو�رّ�ة  الرؤ�ة  هذه  سياق  هذا  وتنو�ر"    و��  حافال  "نقد 

ملة، فانصرفت �عض الدراسات  بثمرات العقول �� مجال العلوم اإل�سانّية واالجتماعّية �� معان��ما الشا

م �� ظّل جائحة �ورونا. ونحا �عضها ا
ّ
خر  آل إ�� معا�جة موضوع العنف واالغ��اب وال��بية و�ش�اليات التعل

فتصّدى أ�حا��ا إ�� رصد تحّوالت الرؤي الفلسفّية، وطرح املفاهيم األساسّية �� الفلسفّية،    ،من�� فلسفّيا

إش�الية قتل الذّمي من سؤال �� التأو�ل    اقضايا ا�حضارّ�ة نصيب، وم��وقضايا الهوّ�ة واأل�ساق، و�ان لل

ا�حرّ�ة   ومطلب  حضاري،  صراع  عن  �عب��  واق�� إ��  ا�خ...  ا�جنس�ن  ب�ن  النقدية  واملساواة  املقار�ات  حت 

ل  األدبّية  
َ
غ

ْ
، وقراءة سيميائيات ألحد الدواو�ن  جماليات املطالع �� الشعر وخصائص ا�خطاب السردّي َمش

فة، وقّدم أ الشعر�ة املعاصرة
ّ
ات املؤل

ّ
حد املقاالت جانبا من القضايا اللسانّية من منظور  ، وخصائص الذ

 إ�� صرح هذا البناء الثقا�� العر�ّي املنشود.  حديث ا�خ....
ُ

ضاف
ُ
 وجميعها لبنات ت
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