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ة سن��ا ال  يصدر العدد الثا�ي عشر 
ّ
من العطاء الفكرّي    ثالثةمن مجلة "نقد وتنو�ر"، و�ھ تكمل ا�جل

األ�ادي�ي الّرص�ن. وتبدو مختلف مباحث هذا العدد الّصيفّي، شأَن �ّل ثمار تن�جھ شمٌس صيفّية الهبة، 

 للعقل ويغذوه، و�ما �ستث�� الروح وُيغ�ي اإلحساس و�وّسع الكيان.
ّ

 ب�ل ما يلذ
ً
 العدد ثالثة  فقد ضّم  نا�حة

، ب�ن دراسات و�حوث، و��ن مقاالت وقراءات  
ً
غت�ن العر�ّية واإلنجل��ّية، وتوّزعت، شكال

ّ
وعشر�ن مقاال بالل

ر�ن الذين ساهموا �� هذا العدد إ�� 
ّ

شر. وانصرفت هّمة الباحث�ن واملفك
ّ
�� �عض الكتب املهّمة حديثة الن

و�ش�ا قضايا   �� واختصاصھ،  موقعھ  من  �ّل  وا�حضارّي  ا�خوض،  ال��بوّي  م��ا  متنّوعٍة،  عديدٍة  لياٍت 

واملقار�ات،   ال��اد�غمات  و�عّددت  واإلش�اليات،  القضايا  تلك  وتوا�جت  واألد�ّي...  غوّي 
ّ
والل والفلسفّي 

 .
ً
 طر�فة

ً
 فأنتجت رؤى وتصّوراٍت عميقة

ملعيش اليومّي، مثل  وتبدو �عض الّدراسات واملقاالت لصيقة �شواغل حياتّية قر�بة املأخذ، مشتّقة من ا 

واصل ة ومواقع التّ عليميّ سات التّ بفضاء املؤّس  املراهق كتابة  �� الغائب قضايا املراهقة �� املدارس واملعاهد (

ميوال��م االجتما��ّ  يمّ��  ما  و�عض  جاها��م، 
ّ
وات  ،(  ) 

ّ
العر�يّ ات اململكة   �� واملراهقات  املراهق�ن  ة  جاهات 

الّس الّس  نحو  والرّ عودية  والتطرّ ياحة  املتغ�ّ �اضة  لبعض  وفقا  ميدانيةف  دراسة  املدرسة  �ات:  وقضايا   ،(

وا�خاطر (  العمومّية  ا�خاّص  القطاع  إ��  ف��ا  الّتفو�ت  جّراء  ت��ّددها  للمدرسة  التّ ال�ي  االجتماعية  مثالت 

وذهب �عضهم إل الفحص عن مدى جدوى    )،العمومية ب�ن خيارات القطاع العام واتجاهات ا�خ�خصة

:  بحث تر�وي من قبيل العصف الذه�ي املقار�ات ال��بوّ�ة وطرائق الّتدريس من منظور م���� نقدّي (�عض  

 
ّ
والعالجالت ا�جال  �خيص   �� فيھ  ر 

ّ
مفك

ّ
والال الّتابوهات،  من  �عّد  موضوع  ع��  الباحث�ن  أحد  وعكف   ،(

وفلسفّية اجتماعّية  قضايا  من  بھ  يرتبط  وما  ا�جنس  �ع�ي  العر�ّي،  ا�جتمع  (  الّتداو�ّ�  سياق   �� ا�جنس 

 ) ا�خ...املغر�ّي 

عالم   هو  جديد  سياق   �� الهوّ�ة  موضوع  شأَن  تجر�دا،  أك��  إش�اليات   �� فيخوض  اآلخر  �عضها  أّما 

رط املعر�ّ�    )،رق�يال  تقديم الذات �� العالم األ�عاد االجتماعية والتواصلية للهو�ة:(  الرقمنة
ّ

وتحّوالت الش

العوملة ضمن   (�� عصر  الغر�ي  املعرفة: رؤى استشرافّية غر�ّيةالّسياق  �� سبل  العوملة ورهان  )، والّنظر 

هنيات والُب�ى القيمّية ع�� تحر�ر ا�جتمعات من املوروث الرعوّي والّتأسيس الجتماع مد�ي ذي  
ّ

تطو�ر الذ

وتمّحض    ).قتدار�� تحر�ر املد�ي من الرعوي أو التأسيس ألنطولوجيا سياسية عمادها اال(  معقولّية حديثة

)  �� الّنظر  ع��  اهتمامها  انصّب  صرف  فلسفّية  ملقار�ة  املقاالت  اله��مينوطيقي  أحُد  املنعطف 

 بقصة طو�لة �خض�� الطبي�� البيئة �� السرد غ��(). للفينومينولوجيا 
ً
 ) عبد األم��  تمثيال



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

غة نصيب، فقد تضّمن العدد مقال�ن نقدّي�
ّ
 شعر�ة األلم ��(ن أحدها ��  و�ان لقضايا الّنقد األد�ّي والل

و�يا ألف لْيلة وليلة �� جحيم العصفورّ�ة "لواسي�ي األعرج"
ُ
ا�ي حول  رواية " مي " ليا�� إيزيس �

ّ
)، وتمحور الث

   رد غ��البيئة �� الّس تيمة  
ّ
غة ع��  عبد األم��  قصة �خض��  من خالل  بي��الط

ّ
مفهوم  ( . و�ان مدار مقال الل

 ا�خ... ) ومساهم��ا �� بلورة مفهوم املقصد ل�خطاب ّتحليل الّتداو��ّ "القـّوة اإلنجازّ�ة" �� ال

   ما نخلص إليھ هو أّن   ماعُ وِج 
ّ
ة "نقد وتنو�ر" قد  العدد الث

ّ
ة  ا�ي عشر من مجل

ّ
بدا، بتنّوعھ، �� هيئة سل

ھ رافدا يصّب ��
ّ
ازح، ل�ّلٍ مذاقها وطعمها و��ج��ا. وع�ىى أن ي�ون ذلك �ل

ّ
مار الّصيفّي الط

ّ
قافة    من الث

ّ
��ر الث

 العر�ّية املعاصرة، تأصيال لها، وانخراطا �� الفكر العاملّي ا�حديث.

 

 

 د. امبارك حامدي : مدير التحر�ر                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


