דבר נשיא המכללה

לקוראי כתב העת "שאנן" תשע"ט ,השלום והברכה!
כתב העת "שאנן" מציג מאמרים רחבי היקף שיש בהם פרשנות לתוכן מאמריהם בעולם של ידע
וערכים בעת שימוש בכלים מחקריים רבים ומגוונים.
לדעתי ,בכל מאמר כזה הכולל עיון מדויק ומקיף ,מתבטאים תחומים חוצי דיסציפלינות:
היסטוריה ,ספרות ,דת ומדע .כל אלה ניכרים בפרשנות האישית של כל חוקר וחוקר בכתב העת
ומעשירים אותו לאין ערוך.
כל מאמר ומאמר בכתב העת מציג את תחום העניין של החוקר ,ויש בו מפתח וקודים של מחקרו
שצריך ללמוד אותם ומתוכם במעין רטוריקה של פנים וחוץ .כידוע ,למאמר אקדמי יש כוח
לפעול בחברה ,לשנות מצבים ,לשנות תפיסות עולם ,להוסיף לידע קיים וליצור דיאלוגים בין
החוקר הכותב לקהל הנמענים .לשם כתיבת מאמר אקדמי העומד בדרישות אקדמיות ,דרושים
מיומנויות וידע רבים מאוד .כל כותב בכתב העת מתבסס על אסכולות שונות ועל אפשרויות
למיניהן בניתוח ממצאיו ,ברמות שונות של ניתוח ופרשנות ,וכמובן הוא מסכם את דבריו
בתובנות חדשניות ומרתקות .המאמרים בכתב העת הם אינטרדיסציפלינריים ודורשים
מהכותבים התמצאות בתחומים שלא תמיד קשורים ספציפית לדיסציפלינה שבה הם מתמחים
ועליה הם מרצים ,אלא גם להיות ערים למה שקורה או קרה בחברה ,במעורבות בעולמות
תרבותיים שונים וביכולת לחבר את כל הדיסציפלינות האלו למאמר אחיד ומהוקצע.
כל קריאה של כל אחד מכם ,הנמענים ,היא קריאה חדשה :המאמר האקדמי פוגש קורא
אינדיבידואלי שעולם התוכן שלו או עולמי האקדמי והמחקרי מזוהה עם המאמר ,ויתרה מזו,
המוען מדובב את הנמען דרך מאמרו ומדברר אותו .על כן הפרשנויות המחקריות במאמרים
המגוונים לפניכם הן שובות לב ,מעניינות ,מורכבות ומשתמשות בממצאים כאילוסטרציה
חברתית ,מדעית ,תורנית והיסטורית בעת ניתוח טקסטואלי הולם וחיבור לתפיסות למיניהן.
החוקרים אינם מהססים לנקוט עמדה באשר לממצאי מחקריהם על מוצגיהם במאמר .עולם
התוכן ,הנרטיבים ,המדגמים ,כלי המחקר שהכותבים חוקרם ומשתמשים במאמריהם ,מייצגים
מאבק על כינון התודעה הכללית והתודעה העצמית של כל כותב ,ויש בהם אף מסע של גילוי
עצמי .נקודת המוצא של הכותבים כאן והפוזיציה הפרשנית שלהם מתבררות מתוך יצירות שיש
בהן סדרה של צירים בינריים :עומק אך גם רוחב ,גודש אך גם אחידות ולכידות ,פתיחות
וסגירות ,אוטונומיה וגם גלישה לכל עבר ,אך היא בעיקר משקפת אמיתות מחקריות ומנציחה
את העובדה שהמאמרים קשורים בו מעבר למחקר עצמו.
לסיום ,כתב העת שאנן הוא כתב עת אקדמי וזאת ההזדמנות להודות לעורך ,ללקטורים,
למגיהה ,לגרפיקאית וכמובן לכל כותבי המאמרים שמכבדים אותנו בפירות יצירתם האקדמית.
קריאה מועילה!
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