
  
  
  
  
  

  سردبيرسخن 
  

كاري است گروهي كه مستلزم همكاري و هماهنگي صميمانة  ههر نشري توليد
كار  يزماني ماشين نساجي يا موتور يك خودرو به طرز مطلوب. چندين نفر است

آن ماشين يا آن موتور هماهنگ عمل كنند و هيچ لنگي در  مي كند كه اجزاي
دتاً بيش از يك درجه ندارد و عقا »هماهنگي«. كار هيچ يك از آنها نباشد

ها هم  ترين ِ پديدهذلك، در عرف زبان گاه براي مطلق مع. تواند داشته باشد نمي
، »كامالً هماهنگ«، »كمي هماهنگ«مثالً، از  وشويم  درجات قائل مي

لذا، طبق اين  .گوييم سخن مي... و» هماهنگي درست«، »هماهنگي مطلوب«
 هباشد، بازد هماهنگي بيشتر هر چه درجة گوييم كهتوانيم ب كاربرد متعارف، مي
رابطة مستقيم  كيفيتو  هماهنگيبه بيان ديگر، هميشه ميان  .كار بهتر خواهد بود

تواند كيفيت مطلوب خود را  اي مي هاز اين رو، در صورتي نشري .وجود دارد
د، آن هماهنگي مطلوب وجود داشته باش» دةنيروهاي مول«حفظ كند كه در ميان 

و  راآ ، صفحهنگار حروف، گرفته تا ويراستاراز نويسندگان و داوران مقاالت 
   .نيروها بقية تا خوان نمونه

يت هرچه مسؤل. رود ع نميشريات معموالً كيفيتي برابر توقاز همة ن به اين حال،  
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الّ نه بايد بهتر باشد، وا كيفيتش ،، و به همين دليل اعتبارش، بيشتر باشداي هنشري
به . عيِ آن اعتبار باشدنه حق دارد مد تواند از عهدة آن مسؤليت برآيد و مي

 معتبري علميِاني كه به نوعي در توليد نشرية وظيفة تمامي كس ،همين سبب
. ركاران نشريات ديگر استاند تر از وظيفة دست دخيل هستند به مراتب سنگين

خود را در سطحي قرار شود،  ينشر م» پژوهشيـ  علمي«اي كه زير عنوان  همجل
ت مستلزم رعايت متر و معيارهايي است كه بسياري از مجالدهد كه  مي

دانند و نه  را مقيد به مراعات آن مي رنگارنگ هفتگي و ماهانه نه خود
علمي  يِرا رسالتي در حد رسالت مجالت جدكنند، زي العموم مراعات مي علي

  . ندارند
موفق شده  ،و حتماً مقداري آزمايش و خطا ،ا تجربهپس از ساله آينة ميراث   

بدنة . برساندسطوح يا كالً رفع كند يا به حداقل  هاي خود را در تماميكاستي
هاي مطلوب الزم ند كمابيش به مالكگردا ابتي كه چرخ اين مجله را مينيروي ث

از سراسر كشور، به دفتر  مقاالتي كه از سوي پژوهشگران،. دست يافته است
در اينكه مقاالت دريافتي . رسد ادانة داوران خبره ميبه نظر نق رسد مجله مي

. وران داردآغازين دا بستگي به همين ارزيابيِ ،گردش كار مجله قرار گيرد يا نه
ار اند با اين شيوة ك تاندهفرس ميآينة ميراث ها مقاله به مؤلفاني هم كه طي سال

آنها نيك  .كنند همة قواعد بازي را به كار گيرند ا پيشاپيش سعي ميآشنايند، ولذ
قول، كه برخي از آنها مناسبت مستقيمي  ردن مشتي نقلدانند كه با كنار هم گذا مي

ايشان معتقدند . آيد بيرون نمي» يپژوهش« اي مقاله نيز با موضوع مقالة آنها ندارد،
باشد و عنصري از ابتكار در آن به اي داشته  مقالة تحقيقي بايد مطلب تازهكه 

خورند كه  شتن مقاله فريب اين وسوسه را نميآنها به هنگام نو. ردچشم بخو
رسد، بدون توجه به  اند يا در آن لحظه به ذهنشان مي خوانده هر جاچه در هر

دانند كه  در ضمن، ميآنها، . مناسبت و ضرورت آن، در نوشتة خود بگنجانند
هاي گويي، تكرار و حرف قمكان از درازنفسي، مغلاال تينگارش مقاله بايد ح

فان خود مشكلي ين گروه از مؤلبنابراين، مجله با ا .ضروري پيراسته باشدغير
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ند و جديداً به ا مشكالت احتمالي بيشتر با نويسندگاني است كه جوان. دندار
به  داري كه كمتر خود را مقيد يا مؤلفان سابقهاند،  عرصة پژوهش وارد شده

آينة هايي كه دانند، و احياناً به مالك مي قيقتحجديد دنياي  شناسي و روشضوابط 
 ،كند براي خود حفظ كند كه تالش مي و اعتباري راهنماي خود قرار داده، ميراث

روي سخن در اين يادداشت همين گروه از نويسندگان است؛ در . عنايت ندارند
نظر  ود كه در نگارش مقاالت خود مدش ميضا نهايت فروتني از اين عزيزان تقا

الگو و  ،اين است كه در محتوا و نگارش آينة ميراثداشته باشند كه هدف غايي 
مندان به سالم و  براي ارباب تحقيق و عالقهباشد راهنماي سودمندي 

پژوهش، قديم و جديد، انتظار از تمامي اهل  پس، .ينويسي به زبان فارس پاكيزه
  .را در اين مهم ياري دهندآينة ميراث ن رود خدمتگزارا مي



 


