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 فــي مفتتــح هــذا العــدد األوَِّل مــن 
دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 
مدفوعيــن  أنفســنا  نــرى  اإلنســانية، 
لبيــان جــواب أســئلة تأسيســية مهمــة؛ 
للبحــوث  ندلــف  أن  -وقبــل  إننــا  إذ 
ــا  ــي يحتويه ــات الت ــاالت والدراس والمق
عددنــا األول- يحســن بنــا أن نجيــب هنــا 

ــزي:  ــؤال المرك ــن الس ع

لـماذا دورية نماء؟
والذي يعترب مبثابة

)سؤال الدافعية واملرشوعية(. 

وعــادًة مــا تكــون أســئلٌة كهــذه شــديدَة 

ــن  ــه م ــك: فإنَّ ــل ذل ــن أج ــاعِ، وم االتس

األســئلة  هــذه  نُواجــه  أن  املُناِســب 

بأُخــرى تقــوم بــدور املحــارصة لهــذا 

د يف نطــاق معــن. االتســاع، حتــى يتحــدَّ

فهــل نقصد بســؤال الدافعيــة واملرشوعية 

ــا  ــرة(؟ أم إنَّن ــاء كــــ )فك ــة من ــا دوري هن

نقصــد املجلــة كــــ )مضامــن ومحتــوى(؟

الواقــع أنَّنــا نقصــد هنــا تحديــًدا: دوريــة 

منــاء كـ )فكــرة(، أي:

- لـــاذا نُطلــق نحــن يف مركــز منــاء هــذا 

القالــب الجديــد مــن قوابــل النــرش؟

أو بعبارة أخرى..

ماذا يعني لنا في مركز نماء إطالق هذه 
الدورية؟

ســأحاول أن أُِجيــَب عــن ذلــك بــيٍء 

ــاركًا الجــواب  ــن االختصــار الشــديد، ت م

ــة  ــاين مــن ســؤال الدافعي ــقِّ الث عــن الشِّ

واملرشوعيــة حــول الدوريــة كــــ )محتوى 

ومضامــن( إىل املقالــة االفتتاحيــة لرئيــس 

التحريــر الدكتــور عبــد الــرزاق بلعقــروز.

الســؤال  حــول  الجــواب  إىل  جئنــا  إذا 

الــذي حددنــاه؛ فــإنَّ ُمــربِّر وجــود هــذه 

ــوٍر:  ِة أُم ــدَّ ــص يف ِع ــة يتلخَّ الدوري

ــزاُل  ــا وال ن ــاء كُنَّ ــز من ــا يف مرك األول: أنَّن
لخطــوات  وآخــَر  حــٍن  بــن  نتطلَّــُع 

جديــدة تســرُ بنــا نحــو األمــام، مــن 

خــال إطــاق مشــاريع علميــة متنوعــة 

ــد  ــب، وق ــتغال أرح ــات اش ــح نطاق تفتت

نــرى أنَّ عــدًدا مــن تلــك الخطــوات قــد 

ــاريع ال  ــأنَّ املش ــُن ب ــا نُؤِم ــر، لكنَّن يتأخَّ
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تُولَــُد واقفــًة، بــل ال بُــدَّ لهــا أن تحبــو، ثم 

ــي  ــاول امل ــم تح ــف، ث ــم تق ــس، ث تجل

ــوض  ــتطيع الرك ــى تس ــيًئا، حت ــيًئا فش ش

ــباق. ــدان الس ــاز مي واجتي

فدوريــة منــاء بنــاء عــى ذلــك هــي عبارة 

تعبــرًا  جديــدة،  فكــرة  انطــاق  عــن 

ــد واالســتمرار  ــا عــى التجدي عــن إرصارن

ــل. والعم

ــوع مــن  ــرى أنَّ هــذا الن ــا ن ــًا: ألنَّن وثاني
ــاج املتخصــص يفتــح املجــال لعــدد  اإلنت

ًصــا ودقَّــًة  مــن األبحــاث األكــر تخصُّ

لتأخــذ حظَّهــا مــن النــرش والتــداول، وهو 

مــا يُشــكُِّل رافــًدا ُمهــاًّ وداعــًا للعمــل 

البحثــي، األمــر الــذي قــد ال يُتــاح عندمــا 

ــكل  ــات بش ــك املوضوع ــرش تل ــد ن يُقص

ــة  ــة الفئ ــا -نظــًرا ملحدودي ؛ ألنَّه مســتقلٍّ

النارشيــن  عنــد  تخضــع  املســتهدفة- 

والخســارة،  والربــح  الســوق  ملنطــق 

ــة؛  ــذه الدوري ــاه يف ه ــا تجاوزن ــو م وه

ــة  ــات الدقيق ــك املوضوع ــُب بتل إذ نُرحِّ

ــول  ــع حق ــق م ــي تتواف ــة الت والتخصصي

اشــتغال املجلــة إثــراء للبحــث وتجديــًدا 

ــه.  ــعًة ملجاالت ــه، وتوس ملوضوعات

وثالًثــا: إنَّ هــذا النــوع مــن اإلنتــاج يفتح 
املجــال لتتعــدد األطروحــات يف املوضــوع 

الواحــد، مــن خــال املشــاركة يف ملفاتــه 

ــة،  التــي تحمــل وحــدة موضوعيــة معين

ُد أفــق البحــث فيهــا،  وهــذا مــاَّ ســُيجدِّ

ويُعيــد إليهــا الــروح مــن جديــد، ســواء 

كان ذلــك مــن خــال تســاؤٍل أو فكــرٍة أو 

معلومــٍة أو تحليــٍل.

ــى  ــوًدا ع ــا معق ــل أملن ــا يجع ــذا م وه

ملفــات  إثــراء  يف  الباحثــن  مشــاركة 

ــا عنهــا يف  املجلــة، ســواء تلــك التــي أعلنَّ

هــذا العــدد، أو تلــك التــي ســُنعلن عنهــا 

ــز.  ــع املرك ــى موق ــر ع ــن وآخ ــن ح ب

ورابعــًا: إنَّ هــذا النــوع مــن اإلنتــاج 
يكتشــف  لــي  للمركــز  فرصــة  يُتيــح 

ــام  ــى أق ــه- ع ــت ذات ــح -يف الوق وينفت

بحثيــة جديــدة وجــادة؛ فــإنَّ عــدًدا ليس 

ــد  ــاب وج ــن والكُتَّ ــن الباحث ــل م بالقلي

ــن خــال هــذه األبحــاث  اًل م ــه أوَّ طريق

ــر  ــة أك ــة املتخصص ــاحات املعرفي واملس

مــن غرهــا، وقــد أثبــت لنــا العــدد األول 

مــن هــذه املجلــة صــدق ذلــك، وال ِزلنــا 

نطمــح ملشــاركة الكثــر مــن الباحثــن 
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ــه.  ــإذن الل ــداٍد ب ــن أع ــتقبل م ــا نس في

وِبنــاًء عــى مــا ســبق؛ وغرهــا مــن 

مــربرات، كانــت خلــف إرصارنــا عــى 

الوحــي  لعلــوم  منــاء  دوريــة  خــروج 

اللــه  ســائلن  اإلنســانية،  والدراســات 

والنجــاح.     والتوفيــق  الســداد 

ياسر المطرفي
مدير مركز نماء


