
سخن سردبیر

رایج مقاله
ً
گـرفتن از موضـوع اصـلی روی و فاصلهنویسی در ایران حاشیهیکی از آفات نسبتا

شدن در وادی زوائد و رسد که انحراف از خط اصلی مقاله و سرگردانبه نظر می. مقاله است

چندان مرتبط به موضوع محوری مقاله، گرایش یا عادتی است که ریشـه یا نهربطمطالب بی

مقالـه بـه .نویسی مطرح و بررسی شودشناسی مقالهتواند در آسیبدر سنتی دیرپا دارد و می

طرفانه، مبتنی االمکان بیجویی عمیق، دقیق، حتیوشود که حاصل جستای گفته مینوشته

نمرزهـای ایـ. عرضـۀ نتـایجی مسـتدل اسـتعلمـی و سـپس،شـدۀ های تعریـفبر روش

حال، . کند که پژوهشگر به آن داده یا به او پیشنهاد شده استوجو را عنوانی تعیین میجست

هر مقدار که پژوهشگر از این مرزها دورتر شود، به همان نسبت از اصل موضوع تحقیـق بـه 

از ارزش آن تنها امتیازی بروی نهاین حاشیه. حاشیه رفته است
ً
رای مقاله نیست، بلکه عموما

.کاهد؛ و این یعنی آفت نوشتهمی

نویس خود یادآور پیش از این هم به وجوه مختلف به همکاران مقالهآینۀ میراثتحریریۀ 

ذیـل . شده که میان مقاله و عنوان آن باید تناسب و همـاهنگی منطقـی وجـود داشـته باشـد

نـه فقـط حیطـۀ تحقیـق را معـین . د، نامحدود نوشتتوان، و نبایعنوانی محدود نمی عنـواْن

مجـرد خوانـدن کنـد؛ گـویی بـهکند، بلکه حدود توقع خواننده از مقاله را نیز ترسیم مـیمی

کند که ذهنش فقط معطوف به یـافتن آن در ظـرف مـدتی ای پیدا میشدهعنوان، خواننده گم

ای، مانع آن دستیابی سریع و حاشیهربط، و حتی سخنان فرعی و هر مطلب بی. معقول است

سـبب ایـن . شـوددر عـوض، باعـث خسـتگی و کـاهش اشـتیاق او بـه ادامـۀ خوانـدن مـی

نویسندۀ بسیاردان ما خواسته هر چـه اینجـا و آنجـا خوانـده اسـت روی این است که حاشیه

. کنـدمیجا کند؛ حال مهم نیست که چه مقدار از این انبوه به موضوع مقالۀ او ربط پیدا یک
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درصد را به نـوعی بـه موضـوع مقالـه و بـا ۵۰تا ۴۰از مقالۀ باالبلند او، شاید نتوان بیش از 

اصل موضوع در انبوه مطالب ثانوی و اغلب زائـد بـر موضـوع گـم شـده . عنوان آن ربط داد

مقالۀ بسیار بهتـر و سـودمندتری ،از شکم این همه مطالب مختلف،شودگمان میبی. است

.کمتری درآورددر صفحات

های خود رنج بسیار کشیده و وقت بسـیار اشتدۀ یادکنیم که نویسنده برای تهیانکار نمی

مع. صرف کرده است
ً
هـای گـذارد کـه تمـامی گـردآوردهدست او را باز نمیذلک، این لزوما

هـا پیوسـتگی ضـعیف و که مقدار زیادی از یادداشتخود را در یک مقاله بگنجاند، ولو این

نویس جای مناسبی برای درج گاه که مقاله. خت غیرمستقیمی با موضوع مقاله داشته باشدس

توانـد برد و تا میکند، به پانویس پناه میهای خود در بدنۀ مقاله پیدا نمیای از یادداشتپاره

تنهـا کمکـی بـه که این حواشـی نـهنویسد، حال آنحواشی چندین سطری ذیل صفحات می

رشتۀ افکار او میفهم موضوع مقاله نمیخواننده در  شود و وقـت کند، بلکه باعث گسستگِی

.گیرداو را می

نویسنده همیشه نه در نوشتن که، گاه، در ننوشتن پاره نوشـتنی کـه . ای مطالب اسـتهنِر

خیر بیندازد، هـر چـه أجهت در آن ترسیدن به هدف اصلی مقاله باز بدارد یا بیخواننده را از

خواننـدۀ مقالـه . فسه و در جای خود ارزشمند باشد، بهتر است از قّوه به فعل درنیایدنهم فی

آن بگذاردشما نمی هـایی وجوی حرفاو در جست. تواند بیش از حد انتظارش، وقت بر سِر

و نیــروی او را بــا حواشــی و پـس، وقــت. کنــداسـت کــه عنــوان نوشــتۀ شـما ایجــاب مــی

که کارشناسان علم فصـاحت و بالغـت سـفارش این. نگیریدهای بارد و زائد پردازیعبارت

«اند که کرده
ّ

و َدل
َّ

ل
َ
ما ق الکالِم یَر

َ
دو اصل . در مورد هر نوشتۀ کوتاه و بلندی صادق است»خ

ت« 
ّ
ای ممکـن اسـت در مقالـه. کند و حدودی داردای فرق میدر هر نوشته» داللت« و» قل

ـت و موجزنویسـی هنـوز در آن سی صفحه نوشته شده باشد، ولی ـبیست
ّ
رعایـت اصـل قل

کوتـاه دو سـه صـفحهبه. شوداحساس می
ً
توانـد خیـرالکالم ای بـاز مـیعکس، مقالۀ ظاهرا

خیر«گرچه توصیۀ . نباشد
ّ

و دل
ّ

»الکالم ما قل
ً
نـاظر بـه صـورت و طـرز بیـان سـخن ظاهرا

ایجـاز هـم در بیـاْنرعایـت اصـل. تواند به معانی نیز اطالق نشـوداست، با این حال، نمی

.هم بیان باید گزیده باشد و هم معانی؛مطلوب است هم در معانی

دو علــت بســیار مــؤثر در تطویــل ناموّجــه مقالــه یکــی درج مطــالبی در آن اســت کــه 
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آوردن بـه نـویس در نگـارش و رویدوم، ضـعف مقالـه. توانسته، و بهتر بوده، درج نشودمی

ُرنب ولی تو
ُ

علـت . کنـدکه فقط صفحات کاغذ را سـیاه مـیاست خالی عبارات ُپر طاق و ط

شود که نویسنده برای تهّیـۀ مقالـۀ خـود بـه منـابع گونـاگون و اول معموال از اینجا ناشی می

زنـد کـه خود فریـاد مـی» یاد داشت«لفظ . متعددی مراجعه کرده و یادداشت برداشته است

بسا شماری از چه. امی آن در مقالهبه هنگام نگارش مقاله است و نه درج تمیادآورینقشش 

کنار گذاشته شـوداین یادداشت
ً ّ
مقاله نخورد و باید برای مصارف آینده، کال به درِد

ً
. ها اصال

های خـود را هـر آید که خواندهحیفشان میهانویسرسد که بعض مقالهذلک، به نظر میمع

ها کجا باید بـه کـار رود کـه دیگر مهم نیست که آن خرمن دانسته. »خرج نکنند«چه زودتر 

همکـاران نازنینمـان را متقاعـد بسـیاری از ایم االسف، تا کنون نتوانستهمع. دردی را دوا کند

های خـوب بسـیار اسـت، بایـد در حرف. »هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد«کنیم که 

ه
َ
ل است نه صحنۀ گشاییمقاله محل مشکل. جای خوب هم به کار رود و نه در غیر ما ُوضَع

تـرین راه ممکـن او را بـه تـرین و راحـتباید دست خواننده را گرفت و از کوتـاه. خودنمایی

اما . درپیچ تاریک رهایش کرد تا خسته و مانده شودهای پیچکه در کوچهنآمقصد رساند، نه 
ً
آن ها مهم نیست که خواننده به مقصد برسد یا نرسـد؛ مهـمنویساز نگاه بعض مقالهظاهرا

علمی و اشـتمال مقالـه عتبارادرجۀ . است که او مرعوب هیبت و شکوه علمی نویسنده شود

کند که مقالـه چقـدر ارزش خوانـدن دارد و چـه مقـدار ، تعیین میبر نکات ابتکاری و بدیع

خواندنش کرد محتوایی که به مطلب بسـیار جزیـی و محتوا یا کممقالۀ بی. وقت باید صرِف

آن گذاشـته، ایپاافتادهپیش پرداخته و مؤلفش وقت عزیز و توان خود را به عبث بر سر نوشتِن

چنانچه با نگارش ضعیف یا بیان مغلق یا متشّتت و مغشوشی نیز همـراه باشـد، دو جفـا بـه 

او بـرای پـرداختن بـه ایـن یکی عرضۀ کاالی ناچیز، و دیگری گرفتن وقـت : کندخواننده می

.بهاکاالی کم

اعتنایی به زبان مطلوب و قابل نویس با آیین نگارش فارسی و بیناآشنایی مقالهعلت دوم 

متخصصو(کرده زبان تحصیلفهم اکثریت فارسی
ً
است که خود باعث وارد آمدِن) نه لزوما

شود، و وقتی هم که با اصرار و لجاجـت او در گنجانـدن مطالـب چند آسیب به نوشتۀ او می

.ای است ناموفقاصلش مقالهحشد،مقاله همراه غیرالزم و بسیار فرعی در
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نکته. ها نوشتن جمالت بیش از حد طوالنی استیکی از این آسیب توانـد ای که میکاِر

آسـیب دیگـر . کشـدای طوالنی و حتی به دو سه جمله میدر یک عبارت بیان شود به جمله

متفاوت امـا بـهر از مفردات و ترکیبات مترادف و جمالتی است که استفادۀ مکّر
ً
واقـع ظاهرا

جملهسومین، و شاید نامطلوب. تکراری است درجمله و ترین آسیب، نوشتن جمالت مرکِب

در این قسم جمـالت اسـت کـه . کندبنددربند که گاه سه چهار سطر از صفحه را اشغال می
ً
نویسـی یطـوالن. خوریمبه عبارات معترضه، داخل پرانتز و بین دو خط تیره زیاد برمیعموما

وقتی اتفاق می
ً
زمـان ذهـن نویسـنده را در طـور هـمبهافتد که اجزاء مطلبیجمالت معموال

واحـد بیـان کنـد؛ آخواهـد تمـامی آنهـا را در زده مـیآورند و او شـتاباشغال خود درمی ِن

تواند مطلب خود را طوری مرتب کند که هر یک یا هر دوجـزء آن را جداگانـه که میحالیدر

. د و باعث گیجی و آشفتگی خوانندۀ خود نشودبیان کن

ـف و پرطمطـراق، اصـطالحات کلیشـه
ّ
و تعبیـرات ایآسیب چهـارم درج عبـارات متکل

ای ابهامـات کنـد و گـاه حتـی باعـث پـارهتـر مـیطوالنیمقاله راغیرالزم است که گاه فقط 

بایـد اضـافه کـرد؛ تذکر این نکته هم الزم است؛ این مطلـب را نیـز: عباراتی مانند.شودمی

؛ نباید از یاد برد که؛ و بسیاری ...ناگفته پیداست که؛ جای بسی شگفتی است که؛ شگفتا که

کنند و در برخی جاها، نبودشـان ای ایفا نمیدیگر از این قبیل تعبیرات که اغلب نقش بایسته

ضه نـدارد و گیری برای عرنماید که گاه نویسنده چون مطلب دندانمی. بهتر از بودشان است

آورد تا با این شگرد، پرکن روی می، به فاخرنویسی و عبارات دهان»آوردکم می«اصطالح، به

نگارش منشیانه و زیاد ادیبانـه و اسـتعاری چنـدان بـا . به خیال خود، کمبودها را جبران کند

خصوص اگر مقاله در موضوعاتی خـارج از روح مقاالت تحقیقی و علمی سازگار نیست؛ به

.وزۀ ادبیات و شعر باشدح

هسـتند بـار دیگـر درخواسـت آینۀ میـراثمند به همکاری با نشریۀ از عزیزانی که عالقه

نویسـند ای انتخـاب کننـد کـه بـا آنچـه ذیـل آن مـیشود که عنوان مقالۀ خود را به گونهمی

آنچـه ای که عنوان مشخص و محدودی دارد موظف نیست هـرمقاله. خوانی داشته باشدهم

کند، در خـود بگنجانـد و را که به سببی و مناسبتی با آن ربط ضعیف و غیرمستقیمی پیدا می

خود بیفزاید .بیهوده بر فربهِی

.ک. م




