
سخن سردبیر
)اقتراح(

آیا رعایت مناسبت و هماهنگی میان مقاله و عنوان آن الزم است؟ این پرسش موضوع اقتراح 

است، و انگیزۀ طرح آن نیز کثرت موارد فقدان چنین هماهنگی در اغلب آینۀ میراث تحریریۀ

که عنوان مقاله اعتقاد راسخ تحریریۀ مجله این بوده . رسدمقاالتی است که به دفتر مجله می

بـا . آیـددرست و گویای مطالبی باشد که ذیل آن می» برچسب«المقدور نماینده و باید حتی

این
ً
آینـۀ سـخن سـردبیر، .نـک(نیز توضیحات و تذکراتی در این خصوص داده شده که قبال

استدالل مـا . چرخد، چرخ همچنان بر همان پاشنه می)۱۳۹۸، ۶۴ش ،، س هفدهممیراث

عاتی در ذهن او شـکل ای نگاه میعنوان مقالهمجّردی که خواننده بهکه بهاین است 
ّ
کند، توق

اقـل حضور چنین توقعـاتی امکـان. گیردمی ورود توقعـات دیگـری را بـه صـفر یـا بـه حـّد

بـه دنبـال در نتیجه، وقتی خواننده شروع به مطالعـۀ مـتن مقالـه مـی. رساندمی
ً
کنـد، طبعـا

تواند از هر مطلبی که خارج از حوزۀ آن توقعات باشد می. د استبرآوردن توقعات ذهنی خو

توانـد باعـث سرعت رسیدن او به مقاصد مورد انتظارش بکاهد؛ مطالب غیرمنتظره حّتی می

او بشود و اجـازه ندهـد کـه وی مسـیری را کـه پیشـاپیش در  انحراف توجه و اغتشاش ذهنِی

مزاحم و منحرفبنابراین، هر چ. خاطر تصّور کرده، دنبال کند تر کننده در مقاله کمه حواشِی

حواشـی «گـوییم کـه مـیاین. شودتر حاصل میتر و راحتباشد، هدف اصلی مقاله سریع

ارزش و ناسـودمند اسـت، ذاتـه بـیحّدای فینه به این معناست که مطالب حاشیه» مزاحم

ازمطالب اضـاف. بلکه مراد این است که در جای خود قرار نگرفته است
ً
ه بـر آنچـه صـراحتا

دارد(آید، اگر هم خاصیتی داشته شود عنوان مقاله برمی
ً
فربـه کـردن .۱به قیمت ) که معموال



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦

راه رسیدن به مقصدی است که مقاله برای آورتر کردِنتر و ماللطوالنی.۲نامتناسب مقاله و

عنـوان به مطالب اضافه بر اقتضـا. آن و بر اساس آن ساخته و پرداخته شده است ِم
ّ
ئات مسـل

اقل ممکن، فقط در جاهایی می بـدون آن مقاله، آن هم در حّد
ً
توان اجازۀ ورود داد که واقعـا

.ماندمشکلی در مقاله الینحل می

جامیغزل«فرض کنید که عنوان مقاله  خوانـد، کسـی کـه ایـن مقالـه را مـی. باشـد» سرایِی

، چگونـه غـزلخواهد بداند که این شاعر،القاعده میعلی
ً
و کیـف یسـرامثال ی اسـت و کـّم

چـه شـاعرانی اسـتغزل . هایش چیست؛ در این فن صـاحب چـه سـبک و سـیاقی و پیـرِو

انتظـار نـدارد کـه شـرح زنـدگی مبسـوطی از جـامی، اجـداد، دیـن و آیـین، 
ً
خواننده اصـال

هیچ جای. ممدوحان و فهرست بلندباالیی از آثار او در این مقاله بخواند
ً
ی برای معرفی منطقا

او ای نیست، مگر آنغزلیات جامی در چنین نوشتههیچ نسخۀ خطی از که ضبط فـالن بیـِت

غـزلحاوی امتیاز خاصی باشد و بتواند به تحلیل دقیق در چنـین . سـرایی او کمـک کنـدتـِر

توانـد در هر توضیح اضافی مـی. نحوی مبسوط نیستوضعیتی هم نیازی به معرفی نسخه به

.سخن گسست ایجاد کندرشتۀ اصلی

حال که فـالن کتـاب یـا رسـالۀ فـالن ادیـب یـا «: گویندبعضی از پژوهشگران ارجمند می

حالی هـم از او بـه دسـت دهـیم چـون هنـوز کنیم، بگذار شرحفیلسوف را معرفی و نقد می

همین تصمیم گاه به ُپر کردن سه چهـار صـفحه . »حال مستندی از او نوشته نشده استشرح

له(اضافِیمطالِب سودمند اما غیر ما ُوِضَع
ً
چندین سـطری سـر )محتمال و شماری حواشِی

یکـی از جاهـایی کـه بیـت . اکثر به بیش از سه چهار خط نیـاز نـداردکاری که حد: زندمی

دلبـران (معروف موالنا  جـواب ) گفتـه آیـد در حـدیث دیگـران/ خوش تر آن باشـد کـه سـّر

یلی است که هم محدودیت موضوعی دارند هم محـدودیت تحل/دهد، مقاالت تحقیقینمی

پرداختن به ضرورها و هر چه بر مقدار غیرضرورها. فضایی و فرعّیات افزوده شود، از فرصِت

فرعی، توضیحات . شودها کاسته میاصلی شناختی نسخهطوالنی کردن مقاله به کمک مواّد

مقالۀ های چند صفحهنامهغیرالزم، کتاب
ً
قانهای لزوما

ّ
کسی . آوردتری به بار نمیبهتر و محق

بنویسد، متعهد اسـت ـیبدون هیچ قید و شرط خاصـ» دربارۀ جامی«کتابیخواهد که می

هـای وی گفتنـی اسـت، کتـابکه هر آنچه در باب زندگی، آثار، افکار، نسخ خطی و چاپی

حسـابش » کتاب«. تبگوید و باید هم بگوید، زیرا برای نگارش چنین کتابی دستش باز اس



٧/سخن سردبیر

جداستمقالۀ تحقیقیاز 
ً
نویس چنین شرح و تفصیالتی نیسـت، بلکـه دغدغۀ مقاله. کامال

.کندهایی از جامی و آثار اوست که عنوان مقالۀ او حکم میفقط متعهد جنبه یا جنبه

ـی، اصـلی و فرعـی، و 
ّ
با همۀ این احوال، شماری از همکاران اصرار دارنـد کـه جزئـی و کل

به . های مستقیم و غیرمستقیم را ذیل عنوان محدود و خاص مقالۀ خود به هم بیامیزندمربوط

دیرینـهنظر می سّنتِی مطالب اصلی و فرعی ریشه در رواِل ای دارد رسد این گرایش به اختالِط

کـه، بـه حال بـرای آن. که پژوهشگران ما به آن عادت کرده و به فکر تجدید نظر در آن نیستند

کنیم که به این اقتـراح ، تنها به قاضی نرفته باشیم، از همکاران عزیز استمداد میقول معروف

مجلۀ پاسخ بدهند که باید چه کرد؟ به روّیۀ گذشته باید ادامه داد یا میان مندرجات مقالـه و 

آن تناسبی را رعایت کرد؟ عنواِن

نگــر خطــا گفتــیم اصــالحش تــو کــن
ُ

ـــخ ـــلطان س ـــو س ـــو ای ت ـــلحی ت ُمص
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