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افتتاحية العدد
منذ صدور أنساق وهي تسعى إىل اإلسهام يف إنارة سبيل العلم يف جامعة قطر ،ورسم مستقبل متيز
البحث العلمي ،الذي أخذته عىل عاتقها هذه اجلامعة املاجدة التي تقودها خربة عالية ،وتشد بيدها
ٌ
وعمل وضع موضع الدقة يف التنفيذ،
عقيدة اإلخالص ،وعزيمة اجلهد ،وسداد الرأي ،وتدبر التفكري،
فام كان إال أن َص َحت العزيمة عىل إصدار جملة أنساق ،منذ إصدارها األول مع بداية عام .2017
ومن أعامق الدروع التي أسهمت  -وما زالت تسهم  -يف متكني البحث العلمي يف جامعة قطر ،تنبعث
جتربة جملة أنساق  -من جديد بعد توقف مديد  -ونرشها حتت رعاية دار نرش جامعة قطر ،سواء
رشف به القارئ؛
من حيث اإلخراج الفني ملوقعها عىل صفحة اجلامعة ،أم من حيث حمتواها الذي ُ
بقدر ممارسة الكتابة األكاديمية الرصينة ،وإذا تصفحت  -عزيزي القارئ َ -
عرش حمتوياهتا عىل مدار
أعدادها ،طوال مدة ثالث سنوات ،ظهر لك قيمة ما شملته من إنجازات عظيمة ودراسات علمية
فتحت سالسل القيود الرتيبة ،حتى لكأن مجيع الدراسات التي نرشت فيها تبدو مفرشة أجنحتها
لآلمال واآلفاق الرحيبة.
إظهار ما خيتبئ خلف هذه الدراسات من مزايا
وإذا كانت املجلة قد حاولت  -يف مجيع أعدادها -
َ
فنية وقيم موضوعية بام يليق بالعني الناقدة ،فألن الطريق إىل ذلك طويل سلمه ومنعرجاته ،ومع ذلك
حرصت بقدر ُو ْس ِعها ،وبحسب الظروف واإلمكانات املتاحة هلا عىل أن تضع نفسها ضمن ذائقة
التصور احلديث ،ورسم النهج السليم هلا ،وفق ما كان يمليه عليها منطق اإلخالص للمهنة والرغبة
ثم كانت هذه الرغبة مشفوعة باملثابرة ،بوصفها فضاء تتزاوج فيه نبض الكلامت،
يف التميز؛ ومن َّ
وتتالقح فيه عطاءات املعارف ،وتتعزز فيه قدرة الفعل باالتصال والرغبة يف الطموح وتغليب القدرة
عىل اإلمكان.
ولئن كانت جملة أنساق تشكل استجابة للجيل اجلديد من القراء؛ فبفضل اختيارها اإلجراءات النقدية
تأثريا يف نشاط املتلقي ،بمستوياته املختلفة ،التي أسست هلا
احلديثة ،بوصفها أكثر املامرسات العلمية ً
نظرية التلقي ،بالنظر إىل ما تسعى إليه يف توجيه صناعة الوعي احلر ،والتفكري الناقد ،ويف ضوء ذلك
تفتح أنساق أبواهبا الواسعة مع الطاقم اجلديد الذي سيتوىل مهمة التحرير؛ لكي تطل عىل كل ما هو
مستجد من دراسات بينية ،ذات الصلة بالنظريات األدبية والدراسات اإلعالمية ،استجابة لتوجهها
مضمرة يف تنوع املعرفة وتكاملها ،هبدف
اجلديد وسع ًيا إىل الكشف عن كل ما هو خبيء من أنساق
َ
التأسيس ٍ
لتلق حر.
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