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دیگر.با.ما.مکاتبه.نکنید..از.خیر.علمی-پژوهشی.شدن.گذشتیم.

و.عطای.علمی-ترویجی.بودن.را.به.لقایش.بخشیدیم..ما.اشتباه.

ــر.گرفتن.این.دو.رتبه.برای.مجلۀ.آینۀ.میراث. کردیم.که.به.فک

ــیاری.از.استادان.عزیز.دانشگاه.از.روی.حسن. افتادیم..البته.بس

ــری.این.موضوع. ــتند،.ما.را.به.پیگی ــما.داش ظّنی.که.به.ما.و.ش

تشویق.می.کردند..ولی.ما.با.علم.به.اینکه.در.جامعۀ.علمی.مان،.

ــاز.و.کار.مناسبی.برای.افراد.یا.مراکز.علمی.یا.مجالت. هنوز.س

ــتگی.به.وزارت.علوم. ــازمان.هایی.که.وابس علمی.مربوط.به.س

ــگاهیانی.که.دست.به. ندارند،.وجود.ندارد،.برای.کمک.به.دانش

ــان. تصحیح.متون.کهن.زده.یا.می.زنند.و.عالقه.دارند.مقاالتش

ــریۀ.میراث.مکتوب.منتشر.کنند،.بر.آن.شدیم.خواستۀ. را.در.نش

آنها.را.برآورده.کنیم..گروهی.هم.ما.را.از.این.کار.منع.می.کردند؛.

دلیلشان.این.بود.که.برخی.از.اهل.علم.که.بعضًا.بی.مدرک.اند.یا.

ــی.دارند،.به.حق،.احساس.می.کنند.که.در. مدارک.زیر.کارشناس

ــریه.ای.که.دنبال.کسب.رتبۀ.علمی.است،.آنان.که.دانشگاه. نش

ــاید.جای.کسانی.را.می.گیرند.که.در. نرفته.اند.و.مدرک.ندارند،.ش

ــگاه.و.حفظ.مدرک.خود.اند؛.از.این.رو.دیگر.به. پی.ارتقا.در.دانش

ــا.مقاله.نمی.دهند.و.گمان.می.کنند.که.ما.صرفًا..خواهان.چاپ. م

ــتیم.تا.ازین.رهگذر. ــگاهی.هس مقاالت.صاحبان.مدرک.دانش

ــه.کنیم..البته.ما.نه.هیچ.گاه.بابت. نامی.بجوییم.یا.نانی.در.کیس

ــی.گرفته.ایم.و.نه.هرگز. حق.داوری.یا.درج.مقاله،.وجهی.از.کس

ــته.ایم،.چنانچه. ــول.از.صاحبان.مقاالت.را.داش ــد.گرفتن.پ قص

مرسوم.برخی.مجالت.علمی-پژوهشی.است!

ــزرگان.گوش. ــه.به.حرف.برخی.ب ــر.روی،.از.این.ک ــه.ه ب

ـ.که.بعضی.شان.اکنون.در.قید.حیات. ــاحت.آنانـ. نکردیم،.از.س

ـ.عذر.می.خواهیم.و.بر.می.گردیم.سر.خانۀ.اول.و.فرض. نیستندـ.

می.کنیم.نه.علمی.-.ترویجی.هستیم.و.نه.چند.سال.برای.علمی.

-.پژوهشی.شدن.تقاّل.کرده.ایم.

ــته.نگاه. ــه.عقب.برگردیم.و.به.گذش ــه.خطی.ب حال.دو.س

کنیم..زمانی.بود.که.دانشگاه.تهران.استاد.کم.داشت.و.استادان.

ــتند..مرحوم.علی.اکبر.سیاسی. بنامی.هم.بودند.که.مدرک.نداش

ــگاه. از.عالمه.محمد.قزوینی.دعوت.کرد.برای.تدریس.به.دانش

ــت.مصوبه.ای.به. ــد..برای.این.کار.از.مجلس.خواس تهران.بیای

ــرد..البته.موضوعی. ــاند..مجلس.هم.این.کار.را.ک تصویب.برس

ــد،.اما.جریان.جذب. ــه.مرحوم.قزوینی.منصرف.ش پیش.آمد.ک

ــتادان.بی�مدرک.ادامه.یافت..ملک.الشعرای.بهار،.سید.کاظم. اس

ــی،.فاضل.تونی،. ــط.طباطبایی،.جالل.الدین.همای عصار،.محی

شهید.مرتضی.مطهری،.سید.محمد.باقر.سبزواری،.بدیع.الزمان.

فروزانفر،.محدث.ارموی،.حبیب.یغمایی،.محمد�تقی.دانش��پژوه،.

ــار.....و.عدۀ.بسیاری.از..دانشمندان.برجستۀ.این.کشور. ایرج.افش

ــگاه.دعوت. ــدرک،.برای.تدریس.به.دانش ــواد.نه.م به.اعتبار.س

ـ.که.لیسانس.حقوق. ـ.رحمة.هلل.علیهـ. شدند..استاد.ایرج.افشارـ.

...مرحمت فرموده ما را مس کنید
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داشت،.سردبیر.چندین.نشریۀ.ماندگار.از.جمله.راهنمای.کتاب،.

ــت.و.نه.در. آینده،.فرهنگ�.ایران�زمین.بود..نه.مدرک.عالی.داش

پی.آن.بود.که.برای.مجالتش.رتبۀ.علمی.- ترویجی.یا.علمی.-.

پژوهشی.در�خواست.کند..به.بنده.هم.گاه.می.فرمود.اگر.شما.این.

کار.را.بکنید.مواجه.می.شوید.با.مقاالتی.که.ارزش.چاپ.ندارند.و.

ــندگان.آنها.دچار.مشکل.می.شوید،. بعضًا.در.»نه.گفتن«.به.نویس

یا.مجبور.می.شوید.مقاالت.ضعیف.چاپ.کنید.

القصه،.سال.1377.اولین.شمارۀ.آینۀ.میراث.منتشر.شد..تا.

ــتان.عزیزی.از.جمله.علی.رفیعی. سال.1381.با.همکاری.دوس

ـ.که.خداوند.شفای.عاجلش.عنایت.فرمایادــ.و. عالمرودشتیـ.

جویا.جهانبخش،.محمود.ارومیه�چی.ها،.سعید.میرمحمد�صادق.

ــگاهی.نداشتند،.19. و.دیگران.که.هیچ.کدام.مدرک.عالی.دانش

ــمارۀ.آینۀ.میراث.را.در.قطع.بزرگ.با.مقاالتی.تحقیقی.منتشر. ش

ــت.برای. کردیم،.به.طوری.که.مدام.عده.ای.می.گفتند.حیف.اس

نشریه.ای.با.این.حّد.و.مرتبت.پژوهشی.و.تخصصی.،.درخواست.

ــدیم.با.ایجاد. رتبۀ.علمی- ترویجی.نکنید؛.با.این.وصف.برآن.ش

ــرایط.علمی.- ترویجی.را.بپذیریم.و.سردبیری.که.. تغییراتی،.ش

ــ.طبق.آیین�نامۀ.وقت.کمیسیون.بررسی.نشریات.علمی.کشور.

ــ.»مدرک.کارشناسی.ارشد«.داشته.باشد.برگزینیم.

طبعًا.این.کار.موجب.رنجش.برخی.دوستان.سابق.تحریریه.

ــدرک.ندارید.پس. ــما.م ــد..زیرا.معنایش.این.بود.که.چون.ش ش

ــید..اعتراف.می.کنم.که.از.جملۀ. ــد.عضو.تحریریه.باش نمی.توانی

ــت.. ــراث.مکتوب.همین.ایام.بوده.اس ــرات.تلخ.من.در.می خاط

تصور.من.این.بود.که.ما.برای.اخذ.گروه�های.پژوهشی.و.سپس.

ــا.رتبۀ.علمی.-  ــریه.ای.ب ــکده،.نیاز.به.نش گرفتن.مجوز.پژوهش

ــی.شدن.هم.چاره.ای. ــی.داریم.و.برای.علمی.- پژوهش پژوهش

نداریم.جز.این.که.نخست.مسیر.علمی.- ترویجی.شدن.را.طی.

کنیم،.اما.از.عقبات.و.تبعات.آن.خبر.نداشتم.

ــید.کیانفر.که.قریب.60.جلد.کتاب. ــط.سال.81.جمش اواس

تاریخی.تصحیح.کرده.و.مقاالت.متعددی.هم.دربارۀ.موضوعات.

نسخه�شناسی.و.متن�شناسی.نوشته.بود،.به.عنوان.سردبیر.جدید.

ــد.و.طبعًا.با.رعایت.ضوابط.کمیسیون.نشریات.علمی. معرفی.ش

کشور.در.سال.82.موافقت.اصولی.با.علمی- ترویجی.شدن.آینۀ.

میراث.به.شماره.مجوز.3/2910/82.اعالم.شد.

ــماره.در.قطع.وزیری.در.400.صفحه. پس.از.انتشار.18.ش

ــت.رتبۀ.علمی.-  ــال85.با.وزارت.علوم.مکاتبه.و.در.خواس در.س

ــد.آیین�نامۀ.جدید.در.دست.بررسی. ــی.کردیم..گفته.ش پژوهش

ــد.. ــت.میراث.تکرار.ش ــال.86.درخواس ــدداً.در.س ــت..مج اس

ــد:.»صبر.کنید.تا. ــتادند.و.گفتن پیش�نویس.آیین�نامه.ای.را.فرس

ــد..این.بار.نامۀ.ما.را. ــت.ش ــوم.در.خواس ــود!«.بار.س تصویب.ش

ــمارۀ.3/9601.مورخ. ــتند.و.طی.نامه.ای.به.ش بی�جواب.نگذاش

ــریه.را.تا.آذر.88.تمدید. 86/10/30.مجوز.علمی- ترویجی.نش

ــرط.جدید.هم.گذاشته.بودند..معلوم.شد.در. کردند!.البته.چند.ش

ــیاری.سردبیر.و. آیین�نامۀ.جدید.قید.مدرک.دکتری.و.رتبۀ.دانش

ــالت.معتبر.بین.المللی.ISC.که. ــتن.حداقل.5.مقاله.در.مج داش

ــد.هم.اضافه.شده.است..مفهوم. ــب.با.موضوع.نشریه.باش مناس

ــردبیر.جدید.دارای.رتبۀ. ــه.این.بود.که.اگر.تا.آذر.88.س این.نام

ــیاری.معرفی.نکنیم،.حتی.مجوز.علمی.-.ترویجی.هم.لغو. دانش

ــود!!.حال.چه.باید.می.کردیم؟.ما.که.از.سر.شور.و.شوق.به. می.ش

ــتاق.گرفتن.درجات.و.مدارک.باالی.علمی. کار.و.پژوهش،.مش

ــریات.آن.بودیم،.نمی.دانستیم.زمانی. برای.میراث.مکتوب.و.نش

از.این.کار.پشیمان.خواهیم.شد.

ــن.آقایان.کمی.فکر.نکردند.که.تصویب.این.قوانین،.هم. ای

ترویج.مدرک�گرایی.است.و.هم.توهین.به.اهل.علم.بی�مدرک.و.

بی�ادعا..مگربرای.استاد.مرحوم.ایرج.افشار،.استاد.محمد.روشن،.

استاد.سید.عبدهلل.انوار.و.امثال.ایشان.که.هیچ.کدام.مدرک.عالی.

ــگاهی.ندارند.و.عضو.تحریریه.آینۀ.میراث.بوده.و.هستند،. دانش

ــی.و.تصحیح.متن.می.توان.در. ــه.و.نظیری.در.نسخه.شناس نمون

ــدا.کرد.که.آقایان.بی.آنکه.با. ــگاه�های.ایران.پی هیچ�یک.از.دانش

ــورت.کنند.حکم.می.کنند.که.سردبیر.حداقل.دانشیار. کسی.مش

ــتادیار.باشند؟!.خب.از.نظر.ایشان. و.اعضای.تحریریه.حداقل.اس

این.آیین.نامه.مفهوم.و.منطوقش.این.است.که.وزارت.علوم.هیچ.

مجله.ای.را.که.سردبیرش.مدرک.ندارد.و.اعضای..تحریریه�اش.

ــت،.معتبر.نمی.داند.و.هیچ.مجوز.علمی.-  ــیار.به.باال.نیس دانش

ــی.به.آنها.نمی.دهد..اگر.استاد. ترویجی.و.ایضًا.علمی.-.پژوهش

ــه.ای.که.رتبه.ای.ندارد،. ــجویی.در.دورۀ.دکتری.در.مجل یا.دانش

ــچ.ارزش.علمی�ای.برایش. ــد،.طبعًا.هی ــن.مقاله.را.بنویس بهتری

ــوند..برعکس.اگر.استاد.یا.دانشجویی.با.دادن.پول. قائل.نمی.ش

ــوم.بعضی. ـ.چنانکه.مرس ــول.چاپ.مقالهـ. ــا.بعضًا.پ داوری.و.ی

ـ.موفق.شدند.مقاله.ضعیف.خود.را.در.یک.مجلۀ. نشریات.استـ.

علمی.-.پژوهشی)!(.چاپ.کنند.تا.بلکه.وسیله.ارتقای.خود.را.از.

استادیاری.به.دانشیاری.یا.باالتر.فراهم.کنند،.خب.معلوم.است.
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ــت.که.شده.است..استادی. ــود؛.همین.اس حاصل.کار.چه.می.ش

نابرده.رنج،.گنجی.حاصل.کرده.که.مثاًل.استاد.کم�نظیری.چون.

ــه.کتاب.و.مقاله.و.تدریس.و.... ــفیعی.کدکنی.با.این.هم دکتر.ش

بدان.رتبه.هنوز.نرسیده!!

ــردبیری. ــل.از.انقضای.مهلت.س ــه،.آقای.کیانفر.قب القص

ــود،.مرحمت. ــه.مجوز.علمی.- ترویجی.باطل.نش و.برای.اینک

ــتاد. ــای.دکتر.رضایی.باغ�بیدی.اس ــتعفا.دادند.و.آق ــوده.اس فرم

زبان�های.باستانی.دانشگاه.تهران.افتخار.جانشینی.ایشان.را.به.

ــرایط.و.ضوابط. ــان.تمام.ش ما.دادند..تالش.کردیم.با.آمدن.ایش

ــید.که.کمیسیون.مذکور.با.بررسی. رعایت.شود..به.نظر.می.رس

ــماره.های.40.تا.45.مجله.دیگر.بهانه.ای.برای.صادر.نکردن. ش

مجوز.علمی.-.پژوهشی.نداشته.باشند....

ـ.به.مصداق.هر.دم.از.این.باغ.بری.می.رسد. اواخر.سال.89ـ.

ــریه.رسید.مبنی.بر.اینکه.»اسم.آینۀ. ــ.نامۀ.جدیدی.به.دفتر.نش

ــب.نیست؛.آن.را.عوض. میراث.برای.یک.مجلۀ.تخصصی.مناس

ـ.نوشتیم. ـ.از.باب.بدیهی.بودن.موضوعـ. ــه.خطـ. کنید!«.دو.س

ــم..در.نامه.ای.دیگر.همان.موضوع.را. ــه.ما.این.کار.را.نمی.کنی ک

تکرار.کردند..نامه.ای.دیگر.نوشتیم.و.دالیل.خود.را.ذکر.کردیم؛.

ــی.کنید.نه. ــما.باید.محتوای.مجله.را.بررس از.جمله.این.که:.»ش

ــم.در.دایرة.المعارف�های.داخلی. ــم.و.عنوان.مجله.را!.این.اس اس

ــالم،.دایرة.المعارف.بزرگ. ــنامۀ.جهان.اس و.خارجی.مانند.دانش

ــده،.در.ارجاعات.و.استنادات. ــالمی،.ایرانیکا.و....استفاده.ش اس

پژوهشنامه.ها.و.....مورد.استفاده.قرار.گرفته،.چرا.اصرار.به.تغییر.

ــم.بخشی.از.هویت.میراث.مکتوب.است.«.در. آن.دارید؟.این.اس

ــریات.را.که.با.مالک. ــۀ.نامۀ.خود.10.نمونه.از.نام�های.نش ادام

حضرات.تخصصی.نیست,.به.عنوان.شواهد.نقض،.ذکر.کردیم.

ــت،.ولی.با.این.حال. ــت.نمونۀ.خروار.اس و.گفتیم.البته.اینها.مش

مجوز.علمی.- پژوهشی.دارند!

ــز.برنامه�ریزی.و. ــدی.رئیس.مرک ــر.روی.از.نامۀ.بع ــه.ه ب

سیاستگذاری.پژوهشی.که.ما.را.ملزم.به.رعایت.نکات.جدیدی.

ــرده.بود،. ــۀ.اعتراض.ما.نک ــاره.ای.به.نام ــرده.بود.و.هیچ.اش ک

ــأله.پاک. ــم.را.عوض.نکنیم،.صورت.مس بر�می.آمد.که.اگر.ما.اس

ــد.و.طبعًا.مجوز.علمی.- ترویجی.هم.لغو.خواهد.شد.و. خواهد.ش

ــترنج.تالش.هشت�سالۀ.خود.را.برای.کسب.رتبۀ.علمی.-. ما.دس

پژوهشی.دریافت.خواهیم.کرد.

ــاندن.لباس. ــده.برای.پوش ــتان.من.بن ــب,.این.بود.داس خ

ــۀ.آینۀ.میراث،. ــار.علمی«.بر.قامت.رعنای.مجل ــه.ظاهر.»اعتب ب

ــت..نه.اسم.و.رسم.و.زهد. ــریه.ای.که.آینۀ.عشق.و.عمل.اس نش

ــد.کرد.و.به.هیچ. ــراث.هویت.خود.را.حفظ.خواه ــا..آینۀ.می و.ری

بهانه.ای.ــ.حتی.بهانه�های.تخصصی! ــ.»تخصصی«.نخواهد.

شد،.و.فاش.می.گوییم:.»خود.شکن.آیینه.شکستن.خطاست.«

ــد.که.مالحظه.فرمودید. ــمان.این.ش النهایه.حاصل.تالش

هرچه.به.ایشان.گفتیم.- به.قول.اهل.منطق:.....................

نیس�ت         لف�ظ  بح�ث  بن��د  در  منطق�ی 

اس�ت    عارض�ی  را  او  لف�ظ  بح�ث  لی�ک 

ــل.و.مانند.آنها.در.نقد. ــی.ارائه.کردیم.که.مث ــل.مقاالت و.در.عم

ــی.در.کشور.یا. ــی.و.نسخه.شناس و.تصحیح.و.مباحث.متن.شناس

ــت،.بزرگانی.چون.استاد.ایرج.افشار.حدود.45. نیست.یا.نادر.اس

ــت.مالحظه.فرمودید.که.چه. ــته.اند.و....آن.وق مقاله.در.آن.نوش

ــتن.پشیمان. ایراداتی.گرفتند.و.کاری.کردند.که.ما.را.از.طال.گش

فرمودند..از.این.رو.از.همۀ.سردبیران.و.اعضای.تحریریۀ.گذشته.

ــان.در.آینۀ.میراث.پوزش. و.حال.بابت.جابه.جایِی.نا.بجای.اسمش

می.خواهم..از.آنان.که.به.خاطر.تالش.ما.برای.علمی.-.ترویجی.

ــدن.از.ما.رنجیدند.و.تصور. ــی.ش ــدن.و.بعد.علمی.- پژوهش ش

کردند.که.ما.فقط.مقاالت.دانشگاهیان.طالب.ارتقا.را.قرار.است.

ــخنم.با.متولیان.امر. ــم،.عذر.می.خواهم..اکنون.تنها.س درج.کنی

این.است:

گش�ته ای�م           پش�یمان  گش�تن  ط���ا  از 

کنی��د    م�س  را  م��ا  ف�رم�وده  م�رحم�ت 

ما.دیگر.نه.طالب.علمی.-.ترویجی.هستیم.و.نه.خواهان.علمی.

ــی،.اسم.آینۀ.میراث.»غیر.تخصصی«.را.از.لیست.خود. -.پژوهش

خط.بزنید..

■
سردبیر


