
 

 سخن سردبير

هـاي ورودي مجـالت و   ههاي شناسـايي مقـاالت خـوب يـا بـد دروازه     يكي از را
اسـت كـه   » بانيديده«هاي در چنين نقطه. ل استئوجدي، روشمند و مسهاي  نشريه

توان كيفيت، ماية ابتكار و نوآوري، عمق و سطح تحقيـق و پـاكيزگي و سـالمت    مي
هاي رسيده را سنجيد، و آنگاه آنها را خوب و بد كرد؛ پذيرفتنيها را چاپ كرد نوشته

باني و مراقبت اسـت  گاههاي ديدهغيبت چنين جاي. و دور ريختنيها را به كناري نهاد
ذلـك، آنچـه   مـع . كندد باز مييمايه را به نشريات و جراهاي سست بيكه راه نوشته

نبايد باعث اشتباه شود اين است كه تمامي مقاالت پذيرفته شده در سطحي برابـر از  
 نبايد اين توهم پيدا شود كه تمامي مقاالت يك شـماره  اصالت و سالمت نيستند، و لذا

به بيان ساده، مقـاالت منتشـر   . انداز نشريه با گرفتن امتيازهاي يكسان به آن راه يافته
  .شده همه لزوماً صد در صد مطابقِ ضوابط و مالكهاي مورد انتظار نشريه نيست

يك دسته ــ . توان به سه دسته تقسيم كردرسد ميمقاالتي را كه به دفتر مجله مي
كـه پيداسـت    هسـتند اي اند ــ مقاالت محققانـه در اقليتكه معموالً به لحاظ تعداد، 

ايـن  . انـد وقت و نيرو صرف كـرده  انكار را جدي گرفته و براي انجامش گاننويسند
ها كمترين زحمت و معطلي را براي تحريرية مجلـه دارنـد، و بنـابراين در    دستنوشته

ارشان چنـدان هـم   دستة دوم، كه شم. گيرندهمان دورِ اول به راحتي نمرة قبولي مي
اندك نيست، آنهايي است كه از جهات مختلف كم و كاستي دارند و به هـيچ وجهـي   

آيند، و متأسفانه پذير نيستند يا به چارچوب اهداف و سياستهاي مجله در نمياصالح
توان آنها را به طيـب  و اما دستة آخر مقاالتي است كه نه مي. بايد كنار گذاشته شوند
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اين دسته مقاالت است كه . دهدنه دل به رد كردنِ آنها رضايت مي خاطر قبول كرد و
مع ذلك، مجله صالح را . شتريطلبد و هم تاب و تحمل بهم وقت و نيروي بيشتر مي

بيند كه زحمت و كارِ بيشتر را به جان بخرد با اين اميد كـه مؤلفـان آنهـا    در اين مي
تري براي نوشتن مقاالت يزة قويوقتي مقاالت چاپ شدة خود را مالحظه كردند، انگ

 . تر پيدا كنندبهتر و ارزنده
كند كـه ايـن گـروه از يـاران مجلـه      اميدوار است و مؤكداً توصيه ميآينة ميراث 

هاي خود را پس از نشر به دقت مطالعه و با اصل اولية نوشتة خود مقابله كنند نوشته
هميشـه  . كـس بكمـال نيسـت    چگاه هـي هيچ. و ببينند چه جاهايي تغيير يافته و چرا

اي كـه  مجلـه در اصـل موضـوع مقالـه    . اي براي آموختن وجـود دارد چيزهاي تازه
كنـد، مگـر آنكـه از طـرف داوران متخصـص مقـاالت،       پذيرفت طبعاً دخالتي نمـي 

پيشنهادهايي براي مقداري جرح و تعديل در بعض جاهاي مقاله داده شود؛ در اكثـر  
رت با مؤلفان بـه اعمـال نظـرات پيشـنهادي داوران     چنين مواردي، مجله ضمن مشو

داشت و بعضي از اجزاء شود گاه در طرزِ عرضهمجله، اما، ناگزير مي. كندمبادرت مي
ساختاري و نوشتاري مقاالت دست ببرد، حشو و زوائد را حـذف كنـد، عبـارات و    

اقـل   جمالت تكراري و مترادف را خط بگيرد، ضعفهاي دستوري و بالغي را به حد
جاييهايي در توالِي پاراگرافهاي مقاله بدهد و، در يك كالم، قـدِر  برساند، ندرتاً جابه

بنابراين، جا دارد كه نويسندگان چنين مقـاالتي  . كند »ترشدنيعرضه«مقدور، آن را 
در هر شماره، غير از مقاالتي كه . كار ويرايش شدة خود را باز با حوصله مرور كنند

هاي بـدون  شوند، آن معدود نوشتهاصالح، درخوِر چاپ شدن مي با مقداري حك و
تواند الگوهاي خوب اشكال يا بسيار كم اشكالي كه در باال بدان اشاره رفت، نيز مي

اين  ميراثآينة اصوالً انتظارِ . نگارش براي نو پژومشگران و تازه قلم به دستها باشد
مي مندرجات مجلـه را  ه همگي تمااست كه هر مؤلف فقط مقالة خود را نخواند، بلك

انتقادها و . درسيد به دفتر مجله بنويس اي به نظرشد تا چنانچه اشكالي يا نكتهبخوان
انـد، و  پيشنهادهاي كساني كه خود در پديد آوردن هر شماره از مجلـه دخيـل بـوده   

 .تواند سطح كيفي مجله را ارتقا بخشدالواقع مجله متعلق به آنهاست، مي في
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شود كه، مقالة خود را پيش از كارتر توصيه مييان فروتنانه به همكاران تازهدر پا
ارسال به دفتر مجله، به دوست يا همكاري كه تجربة بيشتر در موضوع مقاله و قلـم  

اي بـه آن بينـدازد و اگـر نيـاز بـه      تواناتري در نگارش دارد بدهند تا نگاه منتقدانـه 
روانشاد استاد احمـد  . نامعمولي در عالم نيست اين رسم. اصالحاتي بود پيشنهاد كند

هايش را قبل از تحويل بـه بخـش ويراسـتاري    تفضلي دو سه بار پيش آمد كه مقاله
داد كه چنانچه پيشنهادي دارم به او المعارف بزرگ اسالمي، به اينجانب ميدايرةمركز 

نـي نيـاز داشـته    هاي چون مبگويم، در صورتي كه او باالتر از اينها بود كه به توصيه
مقالة خود را براي ويرايش از نظـر   آينة ميراثاخيراً دو تن از جمع همكاران . باشد

همكارشان گذرانده، و در پانويس مقالة خود نيز از او تشكر كرده بودنـد؛ ايـن كـار    
 .شايسته و بسزايي بوده كه، الاقل به بهبود طرز نگارش مقالة آنها كمك كرده است

يا مطلبي براي گفتن ندارند . نويسند، از نظري، دو گروه هستندميكساني كه مقاله 
توانند آن را با زبـان  نويسند، يا، برعكس، مطلب دارند ولي نميولي نسبتًا خوب مي
زنند؛ بعضي خوب حرف حرف خوب مي«به بيان ديگر، بعضي . روشن به قلم آورند

نويسي ارند، بهتر است از فكر مقالهاي براي خلق مقاله ندآنها كه درونمايه. »!زنندمي
اما آنهايي كه مطلبـي دنـدانگير   . متصرف شوند يا جداً در فكر كسب درونمايه باشند

براي گفتن دارند ولي در نگارش به حد كافي ماهر نيستند، هرگز عيبـي نيسـت كـه    
 .بنويسند و براي اصالحات نگارشي از ديگران استمداد كنند
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