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گرفتاری      های مدیر مسئول یک نشریه

»نامۀپذیرشمیخواهم،موضوعفامیلیوحیثیتیاست....«

اینعبارت،موضوعتلفنیبودکهیکیازاصحابغارواخوان

الصفایاینگنهکار،چندثانیهقبلازاینیادداشت،ابرازکرد

وفیالحالمرابرآنداشتکهدستبهپنجۀکیبوردشده،حرفی

کهچندیاستدرکنجخلوتدلدارم،رویصفحۀرایانه

 بیاورم،شایدکهدرآمدیباشدبریادداشتیکهروزیباعلمیـ

پژوهشیشدنآینه میراثوداعگوییموعطایشرابهلقایش

ببخشیموخودراازرنجرودربایستیهایاخوانیوتوصیههای

حیثیتیآنچنانی،رهاییبخشیم.

شورجوانیدرسربودوسودایجهانیدردل،نهبهندای

پندپیرداناگوشفرادادیمکهآنچهجواندرآینهبیندپیردرخشت

پژوهشیشدنوقعی خام،ونهبهعواقبکاروتبعاتعلمیـ

شدن ترویجی ـ علمی برای باید را نخست گام نهادیم.

برمیداشتیم.ضرورترعایتپارهایمصّوباتوزارتعلوم،

موجبرنجشخاطربرخیازپژوهشگرانجوانشد،بدین

گمانکهدیگرجایآناندرایننشریهنیست.پسازانتشار

چندشمارۀعلمیـترویجی،ناچاربهرعایتضوابطدیگر

پژوهشیرافتح آییننامۀکمیسیوننشریاتشدیمتاقلۀعلمیـ

کنیم.گمانبرخیعزیزانمستعدومحقق،اینبودکهاین

مختصدانشجویاندکتریواستادیارانو
ً
نشریههمصرفا

دانشیارانخواهدبودتاباچاپمقاالتشانپلۀارتقاءرایکی

آینه میراثسکویخوبیبرایاینکار
ً
یکیطیکنندوطبعا

خواهدبود.

وقتیکمیسیوننشریاتنامهدادکهبهرغماحرازعلمیبودن

مجلهبهسبباحساسیبودنعنوانآینه میراث،برایکسبرتبۀ

پژوهشیموردقبولنیستوبایداسمشراعوضکنید، علمیـ

یادداشتیقلمیشدباعنوان»ازطالگشتنپشیمانگشتهایم،

مرحمتفرمودهمارامسکنید«گویااینیادداشتموردتوجه

اهلنظروراویانخبرواقعوچندیبعدمجوزنشریهصادر

شد.

آبکیوقلیلی
ً
چنانکهپیشبینیمیشد،سیلمقاالتعموما

رایانامهو... ازطریقپستو دفترمجله به همپژوهشی،

اینمقاالتچنددستههستند:
ً
سرازیرشد.اصوال

1.مقاالتیکههیچربطیبهموضوعمجلهکهمتنشناسی
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ونسخهشناسیاست،ندارندوموجبشگفتیمیشودکه

نویسندهبرچهمبناییمقالۀخودرابرایدرجدرآینۀ میراث

فرستادهاست.

2.مقاالتیکهباموضوعنشریهتناسبدارند،امانویسنده

درنوشتنکلیدواژه،چکیده،ارجاعات،فهرستمنابعناتوان

بودهاستواینهمازعجایبطالباینروزگاراست.

3.مقاالتیکهشخصشخیصینوشته،ازقضارویسالم

وعلیکیکهباماداشتههمحسابکرده،لذاناچاریمضعفهای

مقالهاشراجبرانکنیموتازهاگربگوییمباالیچشممقالۀشما

بایدتعریفهمبکنیم؛
ً
ابروست،کارخرابترمیشود،اتفاقا

فلذاناچاریمبهخودبگوییم:خودکردهراتدبیرنیست.

4.امامقاالتیکهچنداسمیاند،خودقصۀدرازدارد.

اینکهدرمقاالتعلومانسانیتصوراینکهدونفریک
ً
اساسا

مقالهرابنویسند،دشواراست،البتهمحالنیست.امااینکهسه


ً
تاششنفرآنرابنویسند،موضوعقابلمطالعهاست.ظاهرا

که کرد تصویب را قانونی سابق، علوم وزارت 
ً
واقعا بلکه

دانشجویدکترییکیادومقالهمستخرجازپایاننامهرابااسم

مشاورواستادراهنماچاپکند.اینکاربهدیگرمواردهم

سرایتکردواستادانمحترمبرایکسبرتبهوطیکردننردبان

بهرغممیل
ً
ارتقاء،ازطریقمقاالتدانشجویانخودبعضا

باطنیآنها،اسامیخودرابهترتیبالفباءدرذیلعنوانمقاله

درجمیکنند.اینموردازاهممحذوراتومشکالتیک

پژوهشیاست.وبازمابهدلیلسالموعلیک نشریۀعلمیـ

نالوفاداریم،به
ّ

علمیوکاریکهبابعضیاخوانالصفاوخال

دواسمی
ً
رغممیلباطنیناچاربهچاپالبتهمقاالتصرفا

شدهایم.

5.مقاالتیکهتأییدشده،ویرایششده،صفحهآراییشده،

ازقضابهطوراتفاقیخبرمیرسدکهاینمقالهدرفالننشریه

بهتازگیچاپشده!آنوقتماراوادارمیکنند،یادداشت

»مقاالتچندمجلهایرابنویسیم«باشدکهبرخیازفضال

دستازاینکارزشتبردارندودوستانرابررأسکارنگذارند.


ً
6.مصیبتآخراینکهبرخیازایناخوانالصفاکهبعضا

حقآبوگلدرمیراثدارند،زمانییارویاوراینمؤسسه

بودهاندودروقتعسرتازمادلجوییمیکردندوگاههرآنچه

ازدستشانمیآمده،دریغنمیفرمودند،مقالهایبایدبدهندتااز

خانهفتماستادیاریبهخاناولدانشیاریصعودکنند.اماتنها

توانستهاندبابذلجهدیبلیغ،عنوانمقالهراکشفکنند.تلفن

بهصدادرمیآید:»آقاسالم.یکپذیرشمیخواهم،موضوع

فامیلیوحیثیتیاست.فرداصبحمیآیمومیگیرم.امری

ندارید؟خداحافظ.«

ـــد ـــاکـــهازجـــاندوســـتتردارن نصیحـــتگـــوشکـــنجان

را دانـــا پیـــــر پنـــــد ســــعادتمند جـــــوانان

یادممیآیدسخِندوستاِنمشفقراکهمرادرعنفواناینداستان،

این ـپژوهشیشدننشریه،برحذرمیداشتندو ازعلمی

گرفتاریهاراگوشزدمیکردند،اماگوشاینخطاکارنیوشا

نبودوهوایتأسیسپژوهشکدهچنانهوشازسرشربوده

بودکهمثل:نرودمیخآهنیندرسنگ،یادآورمینمود.فیالحال

چنانکهافتدودانی،منتظرنامهایهستیمازوزارتعلومکه

درپاسخبهشبههایکهبرسوابقسردبیریآینهمیراثوانتشار

ضمائمآنگرفتهاند،فرستادهایم.پاسخآننامه،برایوداعبا

پژوهشیتعیینکنندهاست.گرفتاریهایفوق مسألۀعلمیـ

راپشتسرگذاشتهایم،گرفتاریصاحبخانهراچهکارباید،که

هرچهبگنددنمکشمیزنند.

اینکنظرسردبیرآینۀ میراثراهمبخوانید،کهوقتیاین

یادداشترادیدداغشتازهشد،همازحقیردلجوییکردوهم

رهاکردنوضعیتعلمیپژوهشینشریهرابهصالحندانست

ووقتراغنیمتشمردهازشماخوانندگانفاضلهردونشریه

درخواستمیکنیمماراراهنماییکنید.

که عشق آسان نمود اول ولی آورد مشکل      ها

دکترایرانیعزیز

الشکوایشماراخواندمودوبارهمخواندم:جاناسخن
ّ
بث

درکمیکنمچه،دریکی
ً
اززبانمامیگویی.دردتانراکامال

بادونشریۀمرکزمیراثمکتوب
ً
دوسالاخیرکهمستقیما

از ناروایی عات
ّ
توق گاهچه که دریافتهام داشتهام همکاری

مدیریتوتحریریۀایننشریاتمیرود؛آنهمازجانب

کسانیکهازآنهاتوقعنمیرود.

جنابعالیچنانازانتظاراتبیجایبعضیاز»اصحابغار

واخوانالّصفا«بهتنگآمدهایدکهخودرامالمتمیکنیدکه
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ترویجیرابهسطحعلمی چراجوانیکردیدونشریۀعلمیـ

ـپژوهشیارتقاءدادیدوبرایخوددردِسرخریدید.خوب،

اینیکجورنگاهبهمسئلهاست،ولیجوردیگرهممیتوان

بهآننگاهکرد.زمانیکهآنپیرانجهاندیدهشمارامنعمیکردند

پژوهشیکردنآینۀ میراث بیرونبیایید،شاید کهازفکرعلمیـ

»عقل«حکممیکردکهچنینکنید،ولیشماشوروشوق

جوانیدرسرداشتیدوبهندای»عشق«هممیبایستیلبّیک

میگفتید؛وکیستکهبتواندسلطۀعشقرابرعقلانکارکند؟

بهقولخواجۀشیراز:

قیـــاسکـــردموتدبیـــرعقـــلدررهعشـــق

ـــی ـــدرقم ـــرمیکش ـــربح ـــهب ـــتک ـــوشبنمیس چ

بنابراین،شمادرآنایامنمیتوانستیدعقلوعشقراهمزمان

راهنمایخودقراردهید،کهبهفرمودۀخداوندگارسخن:

ـــنوند ـــاینش ـــکج ـــهی ـــلب ـــقوعق ـــانعش فرم

والیتـــی انـــدر پادشـــه دو بـــود غوغـــا

شما،طبقفرمانعشق،تصمیمنادرستینگرفتیدکههیچ،اگر

چنیننمیکردید،درستنمیبود.کسیکهدراولراهعشقرا

برمیگزیند،البتهبایدمشکالتمتعاقبآنرانیزباطیبخاطر

بپذیرد،زیراارزششرادارد،بهقولصائب:

غیـــرازگهـــرعشـــقکـــهپاینـــدهوباقیســـت

ــد ــاگذراننـ ــوجزدریـ ــونمـ ــهچـ ــیهمـ باقـ

پژوهشیشدنآن، مشکلجنابعالیوآینۀ میراث نه در علمیـ

کهدرانتظاراتبعضیازهمان»اخوانالصفا«استکهمرز

میانرفاقتوحوزۀتحقیقرانادیدهمیانگارندغافلازاینکه

برآوردهشدنانتظاراتنابجایآنهاجفاییفاحشبهدانشو

دانشپژوهیاست.اخوانالصفایشما،کهبهاحتمالقریببه

یقینهمهاهلفضلوکمالاند،شایستهاستبهاحترامپایگاه

علم،ازبهکارگرفتندوستیخودباجنابعالیبهعنوانابزاری

درگرفتنامتیازعلمیبرایخودیاآشنایانخویشبپرهیزند.

باری،پیشنهاداینحقیرکمترازقطمیرایناستکهبرای

،سنگرعلمیـپژوهشیرارها
ّ
رهاییازشّرتوقعاتبناحق

حکایتهمانروستاییتکرارخواهدشدکهسر
ّ
نفرمایید،واال

مرهگیرکردهبودواوبهجایآنکهخمرهرابشکند
ُ
گاوشدرخ

کهدیدسِرگاوهمچناندرخمره
ً
سِرگاورابرید؛والبتهبعدا

است،آنرانیزشکست.درماندرددرمقاومتاستنهتسلیم

وواپسکشیدن.بایدتعارفورودربایستیراکنارگذاشتو

حسابدوستیهاراازحسابمجلهجداکرد.مطمئنباشید

نوفا«کسب
ّ
ال

ُ
آنهاییکهازراههایناصوابوبهوساطت»خ

پژوهشیببینند، امتیازمیکنند،وقتیآینۀ میراث راغیرعلمیـ

راههایدیگریپیداخواهندکرد.درروزگاریکهپایاننامههای

،درپاساژهایمقابل
ً
»دانشگاهی«)اعنی،قابلخرید،عمدتا

دانشگاه(،ازهرنوعوباهراندازهبهقیمتهایرقابتیخرید

وفروشمیشود،تعجبنفرماییدکهمجلهاینیزبادرجۀ

پژوهشیدرهمانمکانراهبیفتدومقالهایراکهداخل علمیـ

دکانبغلینگارشیافته،چاپکنندوپرداختکنندگانرا

اقلشایناستکهآینۀ میراث با
ّ
،حد

ً
»ممتاز«سازند.فعال

اجازه که کرده فیلترکینصب اقلنصابهایی، 
ّ
اعمالحد

نمیدهدشورقضیهبیشازاینهادرآید.

کاریکهبایدبهجایپایینکشیدنآینۀ میراثازمسند

پژوهشیانجامدادایناستکهاخوانالصفارامتقاعد علمیـ

)=هفتصد ار
ّ
صن هفت یکی بزغاله بجا، »برادری که کنید

دینار(«.تعاشرواکااِلخوانوتعاملواکاألجانب.تحقیق،که

وظیفهاشرسیدنبهحقیقتاست،رفاقتبردارنیست،زیرا

رفیقبازیومالحظهکاریهایدوستانهمیتواندمسیرراست

ودرستراتغییردهد.تبلیغاینفکرازاوجبواجباتاست.

چهبجاخواهدبوداگرمرکزمیراثمکتوببرایاینمهم

حرکتیراآغازکندمشابهحرکتیکهیکیدوسالپیشدر

انداخت؛ انتحالوپختهخواریبهراه بارسمزشت مقابله

بسیاریازاخوانالصفایواقعیپشتچنانحرکتی
ً
مطمئنا

خواهندایستاد.امتحانشمّجانیاست،چهارشنبۀآبگوشت

درمیانبگذارید
ً
خورانبعدیدرمرکز،مسئلهرابایارانجدا

ن
ّ

تاهمبراهمیتووخامتآنتأکیدشودهمازدوستانوخال

اینمعضلاستمدادشدهباشد.چهبساکهبرخیاز
ّ
وفادرحل

ازسِرخیرخواهی
ً
ـکهاحیانا ـیادوستانحاضرانـ حاضرانـ

برایشاگردانیاهمکارانخود،»لطِف«بهناحقطلبمیکنند،

بهصرافتبیفتندکهدرخواستیاینچنیننهشایستۀآنهاست

براینکهموافقتمجله
ً
نهدرخورنشریهایجدیومعتبر،مزیدا

ماست.
ّ
ظلمیمسل

ً
بادرخواستآنهانهلطفکهنهایتا


