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 ساز شد آيينـه» آينه«حّق را دوباره   شـد بازه كار فرو بسته ـساقي بــيا ك

 

 فـــروش  رفتند شادمــانه برِ پير مـي 

 

 نوش، چو ميخانه باز شـد  ياران باده 

 

 اش پس گرفتنـي اسـت   ها همه آنجا كه داده

 

 امتياز شـــد  شبــه بي با امتياز، يك 

 

 رسد به صاحب حقّ هر كجا كه رفت حق مي

 

 مجــاز شـد  داران آينـه غيـرِمجـازِ 

 
   
         

، ولي بـه لطـف الهـي در مهلـت مقـدر خـون دل       »خير شدمدتي اين مثنوي تأ«
الديِن حق به جـايي كـه جـاي اوسـت      ميراثيان به شير شادي تبديل گرديد و حسام

تواننـد جمـال    سپاس خداي را كه بار ديگر دوستداران ميراث مكتوب مي. بازگشت
اي  خوب، اين هـم تجربـه  . نظاره كنندآينة ميراث هاي خود را در  تتبعات و پژوهش

كـه   سابقه و استثنايي كه جماعتي را از كار باز دارند، به جـرم آن  بود در نوع خود بي
دانستيم كـه   ديگر نمي. اند اند و دستاورد علمي بيشتر داشته چرا زحمت بيشتر كشيده

شايد . كارهاي ارزنده را هم نبايد بيش از اندازة معين و از پيش تجويزشده انجام داد
 :دانسته كه گفته است يزي ميگويندة اين بيت چ

 گناهي كم گناهي نيست در ديوان عشق بي       
 رود يوسف از دامان پاك خويش زندان مي

*** 
اي كه با نو شدن طبيعت زندگي را  هاي نشريه باري، بپردازيم به مسائل و دغدغه

آينة ميـراث  نويس  در اين شماره باز روي سخن با همكاران مقاله. كند از نو آغاز مي
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نگران چاپ مقاالتشان هسـتند تـا كـم و     ترها كه بيشتر دل ويژه بعض جوان است؛ به
ديـر زمـاني از   . اند و شتابناك به دنبـال نشـر آننـد    شتابناك چيزي نوشته. كيف آنها

وجو  كنند به تلفن كردن و پرس ارسال مقاالتشان به دفتر نشريه نگذشته كه شروع مي
خواهنـد اعـالم پـذيرش مقاالتشـان از طـرف       ميين نازنينان تنها چيزي كه ا. كردن

البته اين حق آنهاست كه بدانند سرنوشت مقاالتشـان بـه كجـا    . تحريرية مجله است
به اين و ) خداي ناكرده(كنند، يا » پيچ تلفن«كه دفتر نشريه را  كشيده، ولي پيش از آن

نه داوري كنند كـه آيـا   آن متشبث شوند، شايسته است كاله خود را قاضي، و منصفا
اي  اند، زيبندة انتشار هست؟ و بهتر است لحظه مقاالتشان، در وضعيتي كه آماده كرده

بينديشند كه مقاالت، وقتي منتشر شد، ديگر نه در اختيار آنها بلكه در منظـر عـام و   
هـاي   به فرض هم كه داوران در كميته. در معرض قضاوت ارباب فضل و دانش است

مايه و ضعيف را تصويب كرده، و امتيازهايي هم به  ها آن مقاالت كم نشگاهارزيابي دا
سنج بيرون از دانشگاه كه در گوشه و كنـار كشـور    آن داده باشند، براي داوران نكته

حوصلگي نشان  اند، چه پاسخي داريم؟ پس بهتر است همكاران جواِن ما تنگ نشسته
نند كه هم از نظر صوري و ساختاري ندهند و به جاي آن، بكوشند مقاالتي عرضه ك

اي داشـته   گير و حرف تـازه  اي دندان عيب و نقص باشد، هم از نظر محتوايي مايه بي
شود كـار شـيطان اسـت و اغلـب وسوسـة       زدگي، كه گفته مي از تبعات شتاب. باشد

تـوجهي بـه    تـوجهي يـا كـم    انگيزد، بي نويسِ عجول برمي را در مقاله» بر زدن ميان«
 .گيري در مورد محتواي آن است صوري مقاله و آسانضوابط 

هاي جدي و علمي  هاي دور تا زمان حال نگارش كتاب، رساله و مقاله از گذشته
 مقدمـه وجوه كلي مشترك در تمامي ايـن الگوهـا   . عموماً تابع الگوهايي بوده است

يـا   گيري نتيجه نوشته و اغلب، ولي نه هميشه،بدنة اصلي ، )ديباچه، تمهيد يا درآمد(
افزودنِ منابع كتاب يـا مقالـه الاقـل در ايـران، سـابقة       . تلخيصي در پايان بوده است

تر  ايم، الحاق كتابنامه رايج و رايج چندان دور و درازي ندارد، ولي هرچه جلوتر آمده
هاي اخير چـارچوب   در سال. ويژه در كتب و مقاالت تحقيقي و علمي شده است؛ به
تري پيدا  تر و مشخص مقاله آداب و قواعد نسبتاً مفصل» اسكلت«گفت،  يا، اگر بتوان
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شوند، به قسمي  كرده است، و مؤلفان بيش از پيش ملتزم و موظف به رعايت آنها مي
اي تحقيقي آن قواعد را منظور نكرده باشد، به احتمال قريـب بـه يقـين     كه اگر مقاله

نويسـي البـد    واضعان ضـوابط مقالـه   .هاي علمي نخواهد افتاد مقبول تحريرية نشريه
نويس با  بنابراين، چنانچه مقاله. اند ديده حكمتي و منطقي در تعيين چنان قواعدي مي

اش با نظم و ترتيـب   عنايت و اعتقاد كامل به آن قواعد تحقيق خود را بنويسد، مقاله
اي كـه از چنـين نظـم و ترتيبـي      نوشـته . بيشتري به رؤيت خواننده خواهـد رسـيد  

كنندة  برخوردار باشد، خواننده به يكباره و در همان سطور اول با انبوه متراكم و گيج
آرام از چكيده به مقدمه و از مقدمه به بدنة اصـلي   شود، بلكه آرام مطالب مواجه نمي

رود و در پايان ضمن بازخواني رئوس اصلي مقاله، از نتايجي كه نويسنده از  پيش مي
ماندة اين ياداشت بـه اولـين جـزء از     در باقي. شود لع ميتحقيق خود گرفته است مط

هـاي مربـوط بـه اجـزاء ديگـر را بـه        پردازيم و گفتني اجزاء چندگانة يك مقاله مي
 .كنيم موكول ميآينه ميراث هاي آتي  شماره

آن اسـت كـه    چكيـدة گـذارد،   نخستين مرحله از مقاله كه خواننده قدم در آن مي
و پاكيزه نگارش نشده باشد، خواننده را از همان منزل اول قاعده،  چنانچه درست، به
زمينة مطلـوب را در   كند و وضعيت ذهني مناسب و پيش رغبت مي خسته، بيزار و بي

هاي كااليي اسـت كـه   »مستوره«يا » ويترين«چكيده به مثابة . آورد او به وجود نمي
داري كه نداند و نتواند  همغاز. تر در طبقات مقالة خود چيده است نويسنده آن را پايين

زبده و گزيدة جنس خود را پشت شيشة پيشين يا ويترين فروشگاهش بگذارد، نبايد 
 .  زياد توقع داشته باشد كه مشتريان مشتاقانه به داخل هجوم بياورند

نويسان عزيزِ ما به اين نكتة ساده توجه ندارند  با همة اين احوال، شماري از مقاله
. و كوتـاه، در پيشـاني مقالـه، چقـدر در معرفـي آن تـأثير دارد       كه همين چكيدة كم

نمايد كه كه گويي نويسندگان  رمق مي ها چنان سرسري و بي نگارش برخي از چكيده
چكيده براي ايشان اگـر هـم محلـي از    . اند فقط براي رفع تكليف تن به اين كار داده

؛ چون، احتماالً به زعم آنها،  اعراب داشته باشد، حداكثر، در درجة دوم از اهميت است
اين درست، ولـي  . بدون چكيده هم هنوز مقاله تمام و كمال به جاي خود باقي است



 57آينه ميراث، شماره  /8
 

كه تصميم بگيرد وقتي براي خواندن مقاله بگذارد، مشتاق است ـ   خواننده پيش از آن
توانـد او را بـه    چكيده مي. گذارد و حق دارد ـ بداند آن مدت زمان را بر سرِ چه مي 

تـرين   در چكيده بايد بنيـادي . العة كلّ نوشته ترغيب كند يا رغبت را در او بكشدمط
عبـارات بـه   تـرين   كوتـاه موضوع مقاله در » فرازهاي«ها،  نكات يا، به قول امروزي

اي از  اي از منـدرجات پـاره   مقـدار قابـل مالحظـه   . شيوه بيان شده باشـد  گوياترين
تـا   100تر از ده سطر يا بيش از  طوالني چكيده نبايد. ها جايش آنجا نيست چكيده

تك كلمات و جمالت آن بايد سبك و سنگين شـود   كلمه باشد؛ از اين رو، تك 120
مثالً، اگر موضـوع  . تا معلوم گردد كه از درجش در آن فضاي محدود گزيري نيست

صرفه نيست كـه القـاب، نـام     مقاله بررسي كتاب فيلسوفي يا ديوان شاعري است، به
اگر قرني كـه كتـاب و   . نيا، نياي بزرگ، و حتي محل تولد وي در چكيده بيايدپدر، 

شود، ديگر درج تاريخ دقيق نگارش آنهـا يـا    ديوان در آن نوشته شده است، ذكر مي
چكيده . تنها ضرورت ندارد، بلكه زائد است سال تولد فيلسوف و شاعرِ مورد نظر، نه

طنطنِ منشيانه، كنايي، استعاري، نـيش و  جاي مترادفات، عبارات تكراري، تعبيرات م
كه عموماً با مزاج » انشانويسي«درازنفسي و . هاي طنزآميز و امثال اينها نيست كنايه

. مقاالت تحقيقي سازگاري ندارد، مخصوصـاً بايـد در چكيـده از آن اجتنـاب شـود     
 از اين رو،. هاي يك چكيدة موفق است اختصار، بالغت و پاكيزگي نگارش، مشخّصه

. نويس همان اندازه كه نگران اصل مقاله است، بايد نگران چكيدة آن نيـز باشـد   مقاله
آيد، يكـي نيسـتند، گرچـه     كه معموًال در انتهاي مقاله مي» گيري نتيجه«با » چكيده«

هايي باهم دارند؛ در مقاالت انگليسي هـم بـراي ايـن دو معنـا دو اصـطالح       شباهت
رسد، چكيده عمدتاً لُـب و اهـم نكـات و رئـوس     يبه نظر م. برند متفاوت به كار مي

القاعـده بـر    تأكيد علي» گيري نتيجه«مطالب بدنة خود مقاله است؛ در صورتي كه در 
كه در اين هر دو بايد رعايت علي اي حال، امر مهمي . هاي تحقيق متمركز است يافته
ين تفـاوت كـه   اختصار از سويي و وضوح و انسجام از سويي ديگر است؛ با ا شود،

 .گيري تر است تا در نتيجه گويي در چكيده حتّي الزم و گزيده» اختصار«
  




