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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (َعِميمٌ  َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْممٍ  نََّشاُء  َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن)
 

 (76)  سورة يوسف اآلية                                                   
 
 

فيي النور الذي ييدينا إلى  ،أمامنا لمتقدم والرقي ومالحقة العصر إال بمزيد من المعرفةال سبيل 
أصبحت أىم زىور حدائق  قتصادية والقانونيةلمعموم اال الطريق الصحيح، وألن مجمة جامعة دمشق

 المعرفة نتنسم عطرىا ربيعًا لمثقافة العربية األصيمة....
في ىيئة تحرير مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية  قطعنا عمى أنفسنا عيدًا ووعداً وقد 
 ليس لنا إال الوفاء بو لتثمر شجرة المعرفة عطاًء لجامعة دمشق. ،والقانونية

من الباحثين العمميين  ،لممجمة ددُ ىيئة تحرير جُ  تعيين أعضاء معىذا العدد  صدورُ  جاءو 
باالستبصار وريادتيم العممية، ويتمثل عمميم عمى واألساتذة األكاديميين المشيود ليم متخصصين ال

 ركيزتين أساسيتين:
األولى: العمل عمى التغيير الفكري واالىتمام بقيمة البحث العممي ومنحو مكانة رائدة في التعميم 

 الجامعي.
 إبرازوتقديم صياغة مبتكرة لؤلعمال البحثية تيدف إلى  الثانية: إعادة النظر في المفاىيم العممية،

لبناء تصور جديد لمعالقة  ،وعقمياً واألبحاث الموضوعية، التي ترتبط عضويًا  الدراسة الحقيقية، أصحاب
 بين البحث العممي والحياة.

فيذا  ،التي يوفرىا باحث معين إن البحث العممي ال يتحدد بكم المعمومات والمعارف والقيم المختزنة،
ذا اقتصر األمر عمى ىذا المفيوم لمبحث و  ،البحثيالعمل ىو الجزء األيسر واألسيل من مكونات  ا 

فر لديو من ابالقدر الذي يتو  ، وكذلك ال يتعّمقبحثًا باحثًا عمميًا بشكل ما يصبح كل من يعدّ  العممي،
طالعاتو ودراساتو وتحميالتو لموضوع معين.   المعمومات والمعارف والقيم التي اكتسبيا من قراءاتو وا 
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القدرة عمى إدراك الترابط ىو  مبحث العممي وتسعى مجالتنا إلى تحقيقو،ل لكن الموضوع األصعب
ومن  ،ىذا من جية ،بين مجموعة من المعمومات والمعارف والقيم فيماظورة نوالعالقات غير الم الخفي،

ومسار الحياة  جية أخرى إدراك العالقة بين ىذه المعمومات والمعارف والقيم وواقع الحال في المجتمع،
 .تطوره المتجددفي 

ش نطرح بعض يوفي سياق الحديث عن البحث العممي مجال اىتمام مجالتنا وعالقتو بالواقع المع
 منيا: ،ونمقي الضوء عمى بعض األفكار األمور،

يعتقد كثيرون أن غاية البحث العممي ىي إعمال الفكر أو التنظير، والنتيجة ىي تحول عدد كبير  -1
 وال يماري أحد في أىمية الفكر، سواءٌ  ،أبحاثمة بما لدييم من من الباحثين إلى مكتبات متنق

األسمى لمبحث ولكن يبقى اليدف  ه،عمى إبداع غير  اطالعاً كان إبداعًا ذاتيًا أو عمى األقل أَ 
شؤون الحياة مجسدًا في تطبيقات وارتباِطِو ب العممي في امتداد ىذا الفكر إلى أرض الواقع،

 االجتماعي، وتسيم في تنمية المجتمع واالرتقاء بو.عممية تخدم التغيير 

إن سد الفجوة أو تقريب اليوة بين ما يندرج في مجال إعمال العقل أي الفكر، وما يقع في   -2
يقع عمى عاتق الباحثين الذين  البحث العمميىو جزء أساسي في  مجال الممارسة أي الفعل،

خراجيا من حيز الكالم المكتوب إلى عمييم ميمة ترجمة األفكار إلى كيان حي متحرك م مموس، وا 
قيمة عممية كبرى، وقدرة بحثية بالغة األىمية ليا  نفسو ُيَعد  ممية، وىذا العمل في عواقع الحياة ال

 إبداعيا وميارتيا.

 "قيمة حياتية" إلى ل "الفكر المجرد"يتحو  العجز عن ةَ مَ شكِ مُ  ىذه األيام تعاني مجتمعاتنا العربية -3
ويكون لذلك مردود إيجابي عمى  ،يمكن لمسيا فتتغير الحياة وتضيف إلييا بعدًا جديداً  شةيمع

، العممية ويكشف عن مدى صالحيتو ،حياةوضاع الأ التأثير فيقدرتو عمى  ظيري إذالفكر، 
 ومشكالت الناس. بحيث يصبح في حالة امتزاج كامل مع احتياجات المجتمع ومرونتو التطبيقية،

إلى  يمحدا ببعض فيذا ممَّا إعطاء الفكر أولوية مطمقة ال تناقش، معننا إالقول وال يعني ذلك 
، كما ال نصل إلى األخذ بالرأي اآلخر المضاد الذي الحياة" اتحيالفكر و  اإلفراط في القول مناديًا "يسقط

الكتب تحرم صاحب المقولة الشييرة "قراءة  "لودفيك فتكنشتاين" نادى بو المفكر النمساوي المرموق
يتمثل في أن الحياة  ،ولكن الخيار الذي نراه، والنيج الذي تتبعو مجالتنا ،اإلنسان من التفكير بنفسو"

 تحتاج أيضًا بالقدر مثمما تحتاج إلى الباحث العممي الذي يجيد التفكير ويممك ناصية قراءة النص،
 ى قراءة الحياة.، أي يممك القدرة عمإلى الباحث الذي يجيد الفعل والعمل ،نفسو
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وفي سبيل تحقيق ما تقدم أسمح لنفسي أن أقتبس من األستاذ الدكتور وىب رومية رئيس تحرير 
 االقتراحات التالية:ب *رؤيتو لتطوير مجالت جامعة دمشقلعموم اإلنسانية لآلداب وامجمة جامعة دمشق 

ألنو السبيل الوحيد لتقدم  ؛تنمية الموقف النقدي وتعميقو في أبحاث المجالت كميا بال استثناء  -1
إن اإلنسانية قاطبة تدين ليذا الموقف بكل ما تنعم بو من اكتشافات  العمم ونمو المعرفة.

ومخترعات، ولواله لظل البشر يركبون الدواب، ويتداوون بالكي واألعشاب، ويسكنون األكواخ 
 سم.المظممة، ولظمت الطبيعة مصدر خوف وتيديد لمبشر ألنيا ممموءة بالطال

 الكف عن البحث في تاريخ العمم، والبحث في العمم نفسو.  -2

 فميس الميم كثرة األبحاث بل الميم نوعيتيا وعمقيا.تغميب الكيف عمى الكم،   -3

مطبوعة بطابع  والشرعية والسياسية...،أن تكون األبحاث في العموم االقتصادية والقانونية  -4
اآلخر وىضميا  ىذا يستدعي تمثل ثقافةأي أن تكون أبحاثًا عربية لقراء عرب، و  ؛عربي

كل الفمسفات الكبرى في التاريخ انطبعت بالطوابع  ،وتحويميا إلى جزء من نسيج الثقافة العربية
 المسيحية. –اإلسالم  –االشتراكية  :القومية لمشعوب

االىتمام بالقضايا االجتماعية والمعرفية المعاصرة، وما أكثر الموضوعات االجتماعية التي تنتظر   -5
 !البحث

بل يتجاوزه إلى المنيج  ،االىتمام بالبحوث الميدانية اىتمامًا ال يكتفي بالمنيج الوصفي  -6
فسير ىذه البحوث وت كي، أو البنيوي التوليدي، أو...التحميمي، أو التحميمي التاريخي، أو التفكي

 تفسيرًا عمميًا نقديًا.

والسيما في البحوث االجتماعية واالقتصادية والقانونية والشرعية  ،اعتماد صيغة فريق البحث  -7
 والسياسية.

ربط األبحاث الميدانية ربطًا فعميًا بحاجات المجتمع في قطاعاتو المختمفة الخاص والعام   -8
رات عممية أو حمواًل لممشكالت التي تطمب دراستيا في أي أن تقدم ىذه األبحاث تصو  ؛والمشترك

إلى الجيات المختصة ويجب أن ترسل ىذه األبحاث  االقتصاد والقانون والشريعة والسياسة...
بداء الرأي فييا.  لدراستيا، وا 

توفير حوض الحرية لمباحثين، وعدم التخوف من إجراء أية بحوث ميما تكون حساسة اجتماعيًا   -9
 في البحث العممي وأخالقياتو.فال توجد محظورات  ،أو سياسياً 

 التزام قواعد البحث العممي وأخالقياتو. -11
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ال بمغة المعاجم والمتون القديمة، وذلك ألن ىذه  ،العناية بالمغة العربية الوسطى الفصيحة -11
إن المغة ال تزدىر أو تنحط من تمقاء  ،المغة ىي المعبرة عن روح األمة ونظرتيا إلى العالم

 حضارتيم. وازدىاروتزدىر بتقدميم  فسيا، ولكنيا تنحط بانحطاط أىميا،ن

األسموب المنيجي والعممي الذي يربط بين الفكر والحياة نتقدم بالدراسات واألبحاث لمقارئ  ابيذ
، لتعيد إلينا في تصورنا صدى تمك المجالت العممية األكاديمية التي المتخصص والمثقف بوجو عام

كما ىو حال مجمة العموم  ،فكانت ليا قيمة عممية كبيرة ،بار وشارك فييا أعالم أفذاذحررىا أساتذة ك
أمثال األستاذ الدكتور  ،يرىا كبار رجال العمم في جامعة دمشقر والقانونية التي كان يرأس تحاالقتصادية 

وال بد  وكل من سبقيم في رئاسة التحرير وىيئة التحرير، ،لياس حداد واألستاذ الدكتور عبود السراجإ
بمجمة الجامعة فكانت ليا قيمة عممية ال  واالرتقاءسيم في التقدم أمن أن نتوجو بالشكر إلى كل من 

نما في ممكوت الفعل والعمل والواقع  .*تتحقق في ممكوت الذىن وحده، وا 
 

                        
   وباهلل التوفيق                                       

 
 
 

 رئيس التحرير                                                               
 محمد الحالق د. أ.
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