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الرؤية والهوية

انســجا ًما مــع رؤيــة مركــز منــاء الكليــة:
تهــدف دوريــة منــاء الفصليــة لعلــوم
الوحــي والدراســات اإلنســانية إىل:
«تنميــة البحــث العلمــي يف مجــال علــوم
الوحــي والدراســات اإلنســانية ،وتطويــر
خطاباتــه املعرفيــة وأدواتــه املنهجيــة،
واالنفتــاح الواعــي عــى جملــة العلــوم
واملعــارف اإلنســانية»؛ إذ يحتــم تنـــزيل
هــذا الهــدف فتــح نافــذة بحثيــة نقديــة
معمقــة عــى الكســب املعــريف الــذي أُنتج
يف مســار التعاطــي مــع الوحــي ،واإلفــادة
مــن املنهجيــة املعرفيــة التــي أنتجــت
العلــوم اإلســامية ،واالجتهــاد يف تطويرهــا
واســتئناف النظــر فيهــا ،وتنميــة الحــس
املنهجــي لإلســهام يف اســتكامل مســار
الرتاكــم العلمــي املحصــل يف مختلــف
علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية.
وانطالقًــا مــن هــذه الحاجــة امل ُل َّحــة؛ فقــد
ارتــأى مركــز مناء للبحــوث والدراســات أن
يشـــرع يف إصــدار مجلــة فصليــة ُمحكَّمة،
تســتقطب الدراســات والبحــوث التــي
ُ
تخــدم هــذا الهــدف النوعــي ،وتكــون

نافــذة للحــوار وتعميــق النظــر يف
جملــة مــن األفــكار البحثيــة املتداولــة
يف حقــل علــوم الوحــي والدراســات
اإلنســانية؛ إذ تتطلَّــع املجلــة أن تصــر
جســـ ًرا اللتقــاء مختلــف بــن مكونــات
املجتمــع األكادميــي املنشــغل بإشــكاليات
البحــث العلمــي يف مجــاالت علــوم
ـص
الوحــي والدراســات اإلنســانية ،وباألخـ ِّ
العلــوم املنهجيــة التــي تخــدم هــدف
تطويــر العقــل اإلســامي وتنميــة ملكتــه
التجديديــة.
إ َّن دوريــة منــاء تهــدف إىل الوصــل بــن
علــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية،
كاقتضــاء إج ـرايئ للمســاهمة يف تحقيــق
هــدف تنميــة العقــل وتطويــر خطابــه
وأدواتــه املعرفيــة ،كــا أنَّهــا حــددت
طبيعتهــا امل ُحكَّمــة حتــى تنســج الربــاط
وباألخــص
الوثيــق باملجتمــع األكادميــي،
ِّ
الجامعــات واملعاهــد ومراكــز البحــث
العلمــي املتخصصــة يف فرعــي اشــتغالها،
وحتــى تُضفــي جديَّــة عــى وســائلها يف
تحقيــق الهــدف الــكيل للمركــز ،وحتــى
تســهم يف تحقيــق الرتاكــم العلمــي
املطلــوب يف حقــل علــوم الوحــي
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والدراســات اإلنســانية ،ولتكــون ِقبلــ ًة
للباحثــن الجاديــن الذيــن يتطلعــون إىل
مــلء فراغــات عديــدة يف هــذا املجــال
والبحــث يف إشــكاليات دقيقــة ال تــزال
تســتدعي اســتئناف النظــر وتعميقــه.
مجال االشتغال

كل
تهتــم دوريــة منــاء بالبحــث يف ِّ
القضايــا املرتبطــة بحقــي علــوم الوحــي
والدراســات اإلنســانية ،ســواء تعلَّقــت
باملعــارف التــي أنتجــت باســتثامر النــص
الشـــرعي ،أو املؤطــرة بــه مرجع ًّيــا ،أو
األدوات املنهجية التي ســاهمت يف تيســر
التفاعــل مــع النــص الشـــرعي ،اســتنباطًا
واســتقرا ًء واســتداللً وتدبُّ ـ ًرا ،أو العالئــق
التــي تربــط علــوم الوحــي والدراســات
اإلنســانية بعضهــا ببعــض ،أو املناهــج
بعضهــا ببعــض ،وعــى هــذا األســاس؛
تتســع املجلــة الفصليــة إلســهامات
الباحثــن يف مختلــف العلــوم املشــار
إليهــا ،وتنفتــح أكــر عــى اإلســهامات
التــي تركــز عــى قضايــا املنهــج وأدوات
املعرفــة يف املجالــن.

خصائص دورية
نماء المحكمة

إ َّن الســعة هــي الصفــة املميــزة ملجــال
اشــتغال دوريــة منــاء ،بحكــم أنَّهــا تنفتــح
وتســتقطب مختلــف البحــوث يف علــوم
الوحــي والدراســات اإلنســانية؛ َّإل أ َّن
هــذه الســعة ليســت عــى إطالقهــا؛
إذ وضعــت املجلــة لنفســها جملــة مــن
الخصائــص التــي تتطلــع إىل أن تفــي
البحــوث والدراســات امل ُق َّدمــة لهــا بهــا،
ونذكــر هنــا عــى الخصــوص:
ُ
خاصية العلميةِ:
-

ويُــراد بهــا االلتــزام الصــارم بقواعــد
البحــث العلمــي يف كل مراحلــه ،وعــدم
أي إخــال علمــي يضـــر
استســهال ِّ
مبصداقيــة البحــث العلمــي ونـــزاهته،
واالبتعــاد عــن الدراســات التــي تنحــو
طاب ًعــا انتقائ ًّيــا أو تجزيئ ًّيــا ،واالختيــارات
ـص
املنهجيــة التــي ال تراعــي طبيعــة النـ ِّ
الشـــرعي وخصوصيــة البحــث العلمــي
ِّ
الــذي يــدور حولــه ،كــا يقصــد بهــا
املوضوعيــة والتجــ ُّرد واالبتعــاد عــن
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التحيـزات غــر العلميــة ،وتحريــر البحــث
العلمــي مــن النـــزعات االنطباعيــة
واالنفعاليــة ،والتــزام الدقــة واملصداقيــة
يف النقــل والتوثيــق ،واحــرام االتســاق
املفــرض بــن طبيعــة العلــوم املدروســة،
واملنهــج املعتــد يف دراســتها.
ُ
خاصية التجديدِ:
-

إذ تتجنــب املجلــة إعــادة نشـــر األفــكار
واآلراء التــي ســبق وأن نُــرت ،وتُدولــت
يف الدراســات الســابقة ،كــا تنأى بنفســها
عــن نشـــر الدراســات التقريريــة التــي ال
ـدل من
ينتــج عنهــا كبــر فائــدة ،وتتجــه بـ ً
ذلــك إىل اســتيعاب الدراســات الجــادة
التــي تختــار بعنايــة وعمــق جزئيــة
بحثهــا ،وتحصـــر اإلشــكالية بشــكل دقيق،
وتتمتــع بخلفيــة علميــة مســتوعبة
لجميــع مفرداتهــا وعنارصهــا ،وتتمتــع
بحـ ٍ
ـس منهجــي ونقــدي يف التعاطــي مــع
املعــارف.
ُ
التنسيب:
خاصية
ِ

إذ آلــت املجلــة عــى نفســها أن تســ َّد
البــاب عــن الدراســات والبحــوث التــي
تســوغ الخالصــات والنتائــج اإلطالقيــة

التــي ال تــرك املداخــل إلعــادة النظــر
والتحقيــق ،ويف املقابــل؛ فإنَّهــا تنفتــح
عــى الدراســات التــي تتوقــى أعــى
درجــات الحــذر واالحتيــاط يف االســتدالل
وفهــم وتوجيــه دالالت النقــول وتقريــر
النتائــج البحثيــة.
سياسة النشر

تعتمــد املجلــة أســلوبني يف اســتقبال
البحوث والدراســات :أســلوب االستكتاب،
وأســلوب اســتقبال الدراســات العلميــة
الــواردة عليهــا ،وال تحظــى دراســات
املســتكتبني بــأي امتيــاز يرجحهــا عــن
البحــوث الــواردة عــى املجلــة لــدى
هيئــة التحكيــم.
 وتشــرط دوريــة منــاء املواصفــاتاآلتيــة يف البحوث والدراســات املنشــورة:
ينــدرج البحــثُ يف صميــم
( )1أ ْن
َ
املوضوعــات التــي تتناســب مــع تخصــص
املجلــة؛ وعليــه :فاألولويــة -دامئًــا-
لألبحــاث التــي يشــتبك فيهــا نطــاق
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الدراســات اإلنســانية مــع نطــاق علــوم
الوحــي.
أصيــا،
ً
( )2أ ْن يكــو َن البحــثُ مبتكــ ًرا
وليــس مبن ًّيــا عــى أفــكار مســتهلكة
ومطروقــة مــن قبــل.
( )3أ ْن يلتــز َم باملواصفــات األكادمييــة
املتعــارف عليهــا ،وأ ْن يحــر َم قواعــد
البحــث العلمــي.
( )4أ ْن تكــو َن لغ ـ ُة البحــث لغ ـ ًة عرب َّي ـ ًة
رصين ـ ًة وواضح ـ ًة.
تشــتمل بنيــ ُة البحــث عــى
َ
( )5أ ْن
العنــارص التاليــة :ملخــص تنفيــذي
للبحــث (ال يتعــدى  300كلمــة) ،يُوضِّ ــح
بدقــة إشــكالية البحــث والهــدف مــن
دراســتها والفرضيــات التــي ينطلــق منهــا،
واملــآالت واآلفــاق التــي يريــد الباحــث
الوصــول إليهــا بدراســة هــذه الجزئيــة.
( )6أ ْن يعتمـ َد الدقــة واألمانــة يف النقــل،
والنـــزاهة يف توجيــه دالالت النصــوص
والنقــل ،ويعتمــد املواصفــات العلميــة
املتعــارف عليهــا يف التوثيــق العلمــي.
( )7تُحيــل املجلــة البحــوث والدراســات،
ســواء منهــا املســتكتبة أو الــواردة عليهــا،
عــى لجنــة علميــة ُمحكَّمــة مجــردة مــن
ذكــر مؤلفهــا ،وتتلقــى مــن الهيئــة أو مــن

أحــد املفوضــن باســمها تقريــ ًرا بشــأن
الدراســة ،وال تلتــزم بنشـــرها َّإل بعــد
إجازتهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم.
( )8ال تلتــزم املجلــة بتربيــر ســبب رفــض
نشـــر الدراســات والبحــوث املســتكتبة
أو الــواردة عليهــا ،رف ًعــا للحــرج عنهــا
ومراعــاة لنفســية الباحثــن.
( )9قــد تطلــب لجنــة التحكيــم مــن
الباحــث إدخــال تعديــات عــى بحثــه،
بنــا ًء عــى مالحظــات علميــة ،وال تلتــزم
املجلــة بنشـــر البحــوث التــي لـــم يتــم
فيهــا تجــاوب الباحثــن مــع هــذا الطلــب.
( )10تشــرط املجلــة َّأل يتجــاوز عــدد
كلــات الورقــة البحثيــة ()6000 - 5000
كلمــة ،و( )2000 - 1500بالنســبة إىل
املراجعــات واملقــاالت العلميــة.
( )11تُــرف مكافــأة ماليــة لألبحــاث
املقبولــة ،بحســب سياســة املكافــآت
املاليــة املتبعــة يف املجلــة.
( )12املجلــة غــر ملزمــة بإعــادة املــادة
املرســلة إىل أصحابهــا حــال رفض نشـــرها،
ولهــا تحديــد ميعــاد النشـــر ،ومــن حــق
املركــز إعــادة نشـــر املقاالت املرســلة إليها
يف أيــة صــورة نــر أخــرى خــال ســنتني
فقــط مــن نــر املقــال أو الدراســة.
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( )13املوافقــة عــى ملخــص دراســة،
وطلــب نــص الدراســة الكاملــة مــن
الباحــث ال يعنــي تلقائ ًّيــا وعــ ًدا بنشـــر
الدراســة؛ وإنَّ ــا يرتبــط ذلــك بنتيجــة
عرضهــا كاملــة عــى لجنــة التحكيــم.
معايير التوثيق

 أوال :املعايــ ُر العامــة املعتمــد ُة يفالتوثيــقِ :
يســتعمل يف رقــم املــادة برنامــج
ُ
()1
بحــرف ( ،)Traditional Arabicحجــم
( ،)16ويُســتعمل الحــرف نفســه نو ًعــا
وحجـ ًـا بلــون أســود للعناويــن الجانبيــة.
( )2توضـ ُع نقطــة يف نهايــة كل فقــرة ،أو
نهايــة كل هامــش.
نــص
( )3تُوثــق اآليــات القرآنيــة بعــد ِّ
اآليــة مبــارشة يف املــن ،وليــس يف الهامش،
ويتــم ذلــك بــن قوســن مــع وضــع اســم
الســورة تليهــا نقطتــان رأســيتان ،ثــم رقــم
اآليــة أو اآليــات ،مثــال :البقــرة ()79-78
دون مســافة قبــل الشــارحة أو بعدهــا.
( )4ال يفصــل الشــارحة األوىل أو الثانيــة

أي مســافة عــن املــادة املوجــودة بينهــا.
( )5إذا لــزم وجــود نقــاط متتابعــة يف
وســط الجملــة أو يف نهايتهــا لإلشــارة إىل
مــادة محذوفــة أو مزيــد مــن األمثلــة،
فيكــون عــدد النقــاط ثالث ًــا دامئًــا.
( )6إذا لــزم وجــود مــادة باللغــة
اإلنجليزيــة؛ فإنَّهــا توضــع مــن دون
أقــواس ،وبحــرف مــن نــوع (Times
 ،)New Romanحجــم ( ،)13بحــروف
صغــرة مــا عــدا أســاء األعــام ،فتبــدأ
بحــرف كبــر وتكــون باقــي الحــروف
صغــرة.
( )7توضــع عالمــة التعجــب (!) أو
االســتفهام (؟) مــرة واحــدة فقــط ،وال
مانــع مــن وضــع االســتفهام والتعجــب
بديــا
ً
م ًعــا (؟!) ،وتعتــر هــذه العالمــة
عــن النقطــة إذا جــاءت يف آخــر الجملــة.
( )8يتــم تجنــب اســتعامل الحرف األســود
العريــض ( ،)Boldأو وضــع خــط تحــت
الكلــات ،أو اســتعامل الحــرف املائــل يف
مــن املــادة.
( )9عنــد اســتعامل األقــواس أو عالمــات
االقتبــاس مهــا كان نوعهــا ،)...( :أو
< ،>...أو [ ،]...أو « »...تحديــد أول املــادة
املقتبســة أو آخرهــا؛ فإنَّــه ال يفصــل
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املــادة املوجــودة يف داخــل القوســن أو
العالمتــن عــن القوســن أو العالمتــن أيــة
مســافة؛ فهــذه الحالــة (صــح) صحيحــة،
بينــا هــذه الحالــة (خطــأ) خطــأ.
( )10ميكــن اســتعامل الخــط املائــل ()/
ليفصــل بــن التاريــخ الهجــري وامليــادي،
مثـ ًـا (2003م1424/هـــ) ،دون أن يكــون
قبلهــا أو بعدهــا مســافة ،كذلــك ميكــن
اســتعامل اإلشــارة نفســها ليفصــل بــن
اســم الشــهر يف النظــام الشمـــي كــا
هــو شــائع يف بعــض املناطــق واســم
الشــهر هــو كــا شــائع يف مناطــق أخــرى،
مثــا( :مــارس/آذار).
ً
( )11عندمــا تنتهــي الجملــة أو الفقــرة
بنــص مقتبــس توضــع نقطــة يف نهايــة
النــص قبــل إشــارة ختــم االقتبــاس.
( )12يســتعمل حــرف (الهــاء) للداللــة
عــى الســنة الهجريــة ،وحــرف (ميــم)
للداللــة عــى الســنة امليالديــة ،وال تــرك
مســافة بــن حــرف امليــم أو الهــاء وبــن
أرقــام تلــك الســنة ،مثــال (2015م) أو
(1436هـ).
( )13يجــب عــدم وضــع أيــة مســافة بــن
عالمــات الرتقيــم واملــادة التــي تســبقها،
بينــا يجــب وضــع مســافة بــن أي

مــن هــذه العالمــات واملــادة التــي تــأيت
بعدهــا.
( )14ال توضع مسافتان متتاليتان البتة.
( )15عندمــا يقــع حــرف الــزاي بعــد
النــون يراعــى مــد حــرف النــون ،فمثـ ًـا:
(نــز) خطــأ ،الصحيــح هــو( :نـــز).
( )16يذكــر اســم الكاتــب داخــل البحــث
دون أي تعريــف ،فــا ت ُوضــع كلمــة
دكتــور أو أســتاذ أو برفيســور أو د .أو أ.د.
أمــام االســم.
( )17يفضــل أن تُؤخــذ اآليــات القرآنيــة
مــن نــص مربمــج ومشــكول ،وإذا تع ـذَّر؛
فــإ َّن اآليــات تطبــع ،ويفصــل بــن اآليــة
واألخــرى نقطــة ،وال مانــع مــن وضــع
فاصلــة بــن فكرتــن يف اآليــة الواحــدة
عندمــا تكــون اآليــة طويلــة ،ومتيــز
اآليــات بإشــارة اآليــة أو اآليــات املقتبســة
قبلهــا وبعدهــا.
( )18عنــد التعريــف بأحــد األعــام
الســابقني بســنة الوفــاة ،تســتعمل كلمــة
تُــويف هكــذا (تــويف 790هـــ).
 ثانيًا :توثيق الكتب واملراجع:( )1تثبــت اإلحــاالت أســفل كل صفحــة،
مــع ترقيــم يبــدأ مــن جديــد يف كل
صفحــة جديــدة ،عــوض ترقيــم اإلحــاالت
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بشــكل متتابــع إىل نهايــة البحــث.
( )2يســتعمل يف كتابــة اإلحالــة الخــط
نفســه املســتخدم يف املــن لكــن بحجــم
(.)13
( )3يذكــر اســم الكاتــب أ َّو ًل ،ثــم عنــوان
الكتــاب ،ثــم بلــد النشـــر ،ودار النشـــر،
والســنة ،والصفحــة .مثــال :طيــب،
بوعــزة ،يف داللــة الفلســفة ،بــروت ،مركــز
منــاء للبحــوث والدراســات (2012م)،
(ص ،)50 /ويف حالــة وجــود أكــر مــن
جــزء يذكــر الجــزء قبــل ذكــر الصفحــة،
وإذا لـــم يعــرف تاريــخ النشـــر توضــع
العبــارة اآلتيــة( :د.ن) ،ويف حالــة تكــرار
املرجــع ،فيكتفــى بـــ :طيــب ،بوعــزة ،يف
داللــة الفلســفة ،مرجــع ســابق( ،ص/
 .)60ويف حالــة تكــرار املرجــع مبــارشة
بعــد اإلحالــة عليــه ،فيكتفــى بـــ (املرجــع
الســابق)( ،ص ،)62 /ويلتــزم املنهــج
نفســه يف اإلحالــة عــى الكتــب األجنبيــة.
( )4بالنســبة إىل توثيــق مقــاالت
الدوريــات ،فيُوضــع عــدد الدوريــة مــا
بــن عنــوان الكتــاب وتاريــخ النشـــر،
أ َّمــا بالنســبة إىل األطروحــات الجامعيــة؛
ف ُيشــار إىل اســم الكاتــب ،وعنــوان
األطروحــة ،والجامعــة الصــادرة عنهــا،

والســنة ،ثــم الصفحــة ،وكذلــك األمــر
بالنســبة إىل توثيــق بحــوث املؤمتــرات
والنــدوات.
( )5بالنســبة إىل اآليــات القرآنيــة ،فيكــون
ــل ُهــ َو اللــهُ أَ َحــدٌ »
التوثيــق كاآليتُ « :ق ْ
(اإلخــاص ،)1 :ويكــون التوثيــق يف املــن،
وليــس يف الهامــش.
لالتصال بالمجلة
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