
 

 
 : کلمة التحریر 

 األمل.... وما یمکث في األرض

 
 

 اليأس  
ّ

من ا�حماقة أن �سيطر اليأس ع�� اإل�سان. و�� اعتقادي أن

ر �� اليأس أو أؤمن بھ. هناك  
ّ

ي أفك
ّ
نفسھ خطيئة. ولست واثقا من أ�

رون فيھ. 
ّ

 �� ا�حياة أفراد �عيشون للتفك�� �� اليأس. دعوهم هم يفك

 )1961أر�ست هيمنجواي (ت.  

 

 

و��  ا�حضاري،  التأّزم  أو  املواجهة  �حظات   �� مقاومة  فعل  الثقافة  أّن  التذك�ُ�  الّنافل  القول  من 

ل، �ع�ي الثقافة، الّسار�ة األخ��ة ال�ي �ستند إل��ا املقاتل الس��اد  
ّ
املنعطفات الك��ى من تار�خ األمم، إذ �ش�

 واجهة اليأس وخواء الّنفس، وخور العز�مة.  أنفاسھ واستئناف جهاده، أو �� امل��اس الذي يلوذ بھ الفرد مل 

ضر�ا من املقاومة وا�جهاد املّتصل    العدد ا�حادي عشر من مجلة نقد وتنو�رو�حّق لنا أن �عّد صدور  

صنوف   بجميع  املطبوع  العر�ي  وا�حضاري  التار���  السياق  �� هذا  الّضعف  نوازع  اليأس، ومقارعة  لنفي 

نا ع�� ما �شبھ اليق�ن أّن تنو�ر العقول،    التأّزم واال�سداد، املوسوم بجميع
ّ
صنوف اليأس واإلحباط. ذلك أن

مت التحّديات.  
ُ
 الو�� وا�حماس واملداومة ع�� إذ�اء جذوة األمل جديران بتحقيق امل�جزات، مهما عظ

ّ
و�ث

 بالقلي
ّ
ل من معرفة  فاإل�سان �� كينونتھ طاقة جّبارة وأوساع ال تحّد، وقد ال ي�ون العلم ا�حديث قد ظفر إال

 الّسيد �� هذا ال�ون. -أسرار هذا ال�ائن

  �� آمّنا،  املنطلق،  هذا  تنو�رومن  نقد  الهمم، مجلة  و�حذ  موقعنا،  من  املعرفة،  مراكمة  بضرورة   ،

وتحر�ك السواكن، واستفزاز العقول والهمم. وسيلتنا �� ذلك ف�ح ا�جال ل�جهر بأك�� األسئلة إحراجا،  

األف�  استثارة   �� طلب  وأنفذها   �� واملغامرة  املعر��،  والفضول  ق، 
ّ
ا�خال ر 

ّ
والتوت ا�خصبة  ا�ح��ة   

ّ
و�ث ار، 

هن، وفضاء واسعا لطرح ثمار  
ّ

املع�ى ومعقولّية معيشنا املاّدي والرمزي. ف�ان هذا العدد مضمارا لكّد الذ

 عقول باحثة �� شّ�ى حقول املعرفة اإل�سانّية واالجتماعّية والفّنّية.

قضاي  مثال  ال�ونّية، فحضرت  القيم  ضمن  حقوقها  جهة  من  العصري  الّسياق   �� إل��ا  منظورا  املرأة  ا 

اإليديولو��.   وطا�عھ  الفق�ي  ا�خطاب   �� النساء  قواعد  إ��  ظر 
ُ
ون الثقافّية،  با�خصوصّية  ذلك  وعالقة 

ھ مناالوجود  ��اأسئلورصدت إحدى الدراسات حضور املرأة و 
ّ
سبة  ية من منظور أد�ي وجما��. و�ان ذلك �ل

لتقليب النظر �� من�لة املرأة و�ش�اليا��ا وفق مقار�ات متعّددة، وضمن مجاالت مختلفة، بل متباعدة أحيانا.  

ْسآِل نصيب وافر. إذ تّم �سط القول �� ما بھ �سمو الروح، و�رتقي  
ّ
و�ان للقضايا الفلسفية ا�حّرضة ع�� الت



يلول (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لثالسنة الثا  -  ّتاسعالعدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  -ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

وق شأَن البحث �� "اللذة الفنية �� الفن املعاصر 
ّ

وما يث��ه ذلك  "،  املوسيقى والعلم والتكنولوجياو"  "،الذ

ھ من أسئلة و�ش�اليات. مثلما تّم طرق مفهوم الزمن من وجهة نظر أنطولوجّية، ومفهوم الّدولة من زاو�ة  
ّ
�ل

... وانصرف أحد الباحث�ن  ياسة ب�ن اإلم�ان واالمتناعالّتوافق �� الّس   فلسفّية (هو�ز)، وقر�ب منھ إش�الّية

نظر �� عالقة ا�حاضر باملا��ي من خالل رصد قراءة محسن مهدي أل�ي نصر الفارا�ي. �� ح�ن اختار  إ�� ال

آخر أن يدرس مسألة تصنيف العلوم عند اإلغر�ق، ملا لهذه املسألة من أ�عاد فلسفّية و��ستيمولوجّية من  

 شأ��ا الكشف عن العقل وآليات اشتغالھ ا�خ...

تأث�� التحديث  ، و مسارات التنمية باملغربلتنمية والّتحديث، شأن  واق��حت �عض املساهمات قضايا ا

 . �� دولة قطر ع�� املفاهيم املعيار�ة االجتماعية

والثانوي من جهة   ب�ن مرحل�ي اإلعدادي  املباحث  أقّل حضورا. وقد توزعت  ال��بوّ�ة  القضايا  تكن  ولم 

  �� يبحث  بمقال  ّصت 
ُ

فخ األو��،  املرحلة  أّما  أخرى.  جهة  من  العا��  لأل�شطة  والتعليم  املتجددة  األدوار 

ظاهرة    املدرسية   �� صاحبھ  نظر  فببحث  الثانية  وأّما  صّفية، 
ّ
خر�الال إعداد  عزوف  عن  الدكتوراه   ��

 ، و�آخر ذي طا�ع ميدا�ي مداره ع�� البحوث
ّ
 ا�جام��... سامح لـدى الشــبابثقافــة الت

رحت عديد القضايا  
ُ
النقدّية و�أخرى ذات من�� لسا�ي. وط العدد ببعض املقاالت األدبّية  وازدان هذا 

صا�� ومفعول املقام ��  
ّ
صناعة ا�خطاب من خالل مدّونات تراثّية،  واملقار�ات املن�جّية، شأن املصط�ح االت

 ا�خ...  أفق املع�ى �� الّنص ب�ن فع�� التلّقي والّتأو�لو�ش�الية التجاوب �� فعل القراءة، و 

معقولّية   درجة  من  تكن  مهما  تراك�ّي،  طا�ع  ذو  مجملھ   �� والعلوم  املعارف  تار�خ  إّن  القول،  وخالصة 

والّرأي عندنا أّن ال��اكم يبتلع القطائع نفسها، لتصبح جزءا من ��ر  النظرّ�ات القائلة بالقطيعة �� تطّوره.  

لدينا   ي�ّ�ر  ما  ال��اكم واالستمرارّ�ة. وهو  فان معا سمة 
ّ
، فيؤل

َ
القطيعة تخلف   

ُ
ق. فالقطيعة

ّ
املتدف املعرفة 

قا�� التوعوّي (و�ّل فعل �� الواقع)، مهما تكن خيبات الواقع، وك��ة األ 
ّ
شواك ال�ي  اإلصرار ع�� الفعل الث

 يطرحها هذا الواقع �� طر�ق البحث الّرص�ن. وهذا هو العمل الّصا�ح الذي يمكث �� األرض و�نفع الّناس. 
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