
 افتتاحية املرجع

تميز بتحوالت عميقة تعرفها بنية املجتمع ييأتي إلاعالن عن صدور العدد ألاول من مجلة "املرجع" في سياق خاص جدا 

. وهكذا يبرز الانشغال العلمي ألاكاديمي باعتباره طموحا على السواء إلانساني وفضاءات النشر في الجزائر وفي العالم

درة على القبض على ومناهج علمية قاات معرفية إلى متابعة هذه التحوالت في مختلف مجاالتها بأدو يسعى مشروعا 

من جهة وتغطي املجاالت املعرفية الخاصة ها بموضوعية وتقديم معرفة تحترم شروط البحث العلمي ليلحهر وتالظوا

خصوصيات كل جمع هذه الحقول بقدر ما يتكفل بفي حقول العلوم الاجتماعية وإلانسانية من منظور كلي شامل ي

لحدود الخاصة بكل حقل معرفي بقدر ما يهتم بالتخوم والروابط التي تشكل النسيج تشغله التفاصيل وا ،حقل

 الاجتماعي وإلانساني في وحدة إنسانية ال تقبل الانفصام.

في الفصل بين التخصصات إلى درجة  ، أمعنتالعلمي""صص بهاجس التخأساسا غلة شنامللقد أمعنت التقسيمات 

 ةسانيوإلان ةتماعيالاج املعرفية ل و جعلت اهتمامات الباحثين تكتفي بمجاالت ضيقة جدا ال تتجاوزها إلى آفاق الحق

ن اتجه أأيضا وترتب عن ذلك ذريعة" العلمي".  تحت والثقافي تقص ي املعرفي عن ذلك نزعة شوفينية وتولدت الرحبة. 

مضحيا في أحيان كثيرة بالبعد الاجتماعي وإلانساني الشامل مما أدى إلى النشر العلمي إلى الاكتفاء بالتخصص الضيق 

ية نوإلانسانية وبالتالي قصورها عن إدراك بعض ألابعاد املترابطة بين حقول العلوم إلانسا ةتجزئة املعرفة الاجتماعي

جتماعي ي مضحية بالبعد الا وحشرها في زوايا ميكروسوكوبية تكتفي بالتحليل التقني والكمي والتطبيق والاجتماعية

 .ل.ماوإلانساني الش

 ي العلوم الاجتماعية وإلانسانية مجتمعة  بما تتيحهللدراسات وألابحاث إلى فتح أفق البحث ف "املرجع" تطمح مجلة

اجتماعية وإنسانية وأدوات بحثية تسمح بالربط بين الحقول املعرفية وإغنائها بعضها بعضا مولوجية يبيستإمن رؤى 

وإتاحة أفق للباحث يمكنه من معانقة الرؤى الفلسفية العامة بقدر ما يوفر له ألادوات املعرفية الخاصة بحقل 

ى خلفية الرؤية الكلية مع الاستفادة من افق بقدر ما يتيح له الاطالع عل  الشاملةتخصصه. ويفتح له أفق املعرفة 

فضال عن الدراسات التاريخية  وتكنولويجيات إلاعالم واللسانيةوالاتصالية وألادبية الدراسات الثقافية 

كلها وهو ما يمثل إغناء متبادال وإثراء لحقول املعرفة في  وألانثروبولوجية في انسجام وتحاور بين الحقول املعرفية

  مجاالتها الاجتماعية وإلانسانية املختلفة.

" للدراسات وألابحاث أيضا إلى اعتماد معايير البحث العلمي قاعدة للوصول إلى إنتاج معرفي يلبي املرجعة "تطمح مجل

من  امليةعاكاديمية العلمي الراقية املعتمدة عبر معايير شر ألاكاديمي ويوفر شروط النشر نلالطلب الفعلي في مجال ا

نة العلمية املوقرة. وفي هذا الصدد تسعى املجلة إلى تلبية شروط خالل لجنة التحرير العلمي املشرفة على املجلة واللج

نا في هذا وال يسع. وانشغاالتهم وبمساهمة الباحثين وحسب احتياجاتهمالنشر العلمي املنتظم حسبما يتوفر من موارد 

ارعوا إلى الذين سميزت استجابة ألاساتذة أعضاء اللجنة والباحثين املقام إال التنويه بالروح ألاكاديمية العالية التي 

ناء املجلة ببحوثهم ورؤاهم املتعددة آملين أن تتحقق طموحات الجميع في حركية بحثية عميقة متعددة ألابعاد غإ

 والرؤى ومتواصلة عبر الزمن. 

 للدراسات وألابحاثاملرجع 


