
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسئول سخن مدير

  
  علمي پژوهشي شدن، گراني كاغذ، ديجيتالي كردن و چالشهاي هر يك

  
اين كه تا چه اندازه اين نشريه، . گذشت و عدد، به پنجاه رسيد آينة ميراثده سال از انتشار 

اين نخستين . توانسته است به اهداف خود برسد، داوري با مخاطبان و خوانندگان آن است
  . اي است كه رتبة علمي پژوهشي بر پيشاني آن خورده است شماره

» مس كنيدمرحمت فرموده ما را «سال گذشته حقير يادداشتي نوشت تحت عنوان 
. نامة مربوط به نشريات علمي پژوهشي را مورد نقد قرار داد و در آن مفاد آيين

در آن . اي بود كه بر دلهايي اثر كرد و دوستاني را متأثر يادداشت دلسوزانه و دردمندانه
يادداشت گفته شده بود كه ديگر قيد علمي پژوهشي شدن آينة ميراث را زديم و از 

ستي در و دليكن به رغم ميل قلبي، دوستي كه مطلب را خوانده بود . خير آن گذشتيم
كميسيون نشريات علمي اعضاي «باال داشت و رگي از غيرت، تلفن كرد و خبر داد كه 

  .»كشور بر علمي پژوهشي بودن اين نشريه اذعان دارند و بدان رأي مثبت دادند
حال ما كه در شرايط قبلي مواجه با تورم مقاالت مصوب و تأييد شده بوديم، 

طبعاً قصد نداريم سر سوزني از مالكهاي . اينك با حجم بيشتري مواجه هستيم
ضعيف و دو اسمي  يكوتاه بياييم و مقاالت سفارشعلمي خود در گزينش مقاالت 
  . را در فهرست خود قرار دهيم
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مسألة ديگري كه اخيراً دامنگير مؤسسات علمي شده است، گران شدن بهاي كاغذ و 

  . برسداقل د توليدات اين مراكز علمي، به حدتقليل اعتبارات مالي است كه سبب خواهد ش
دن به توليدات خود، موضوع ديجيتالي ميراث مكتوب براي تداوم بخشيليكن 

چه معتقد  .را مد نظر قرار داده است (E-book)كردن و توليد كتابهاي اينترنتي 
آثار ديجيتالي و كتابهاي  هتواند با مراجعه ب  است كه دانشجوي پژوهشگر مي

، دانشجوياني كه بعضاً نه جاي نگهداري برطرف سازداينترنتي نياز علمي خود را 
تا  3طبعاً با يك لوح فشرده  و نه قدرت خريد كتاب گرانقيمت راكتاب را دارند 

  . دنده مراجعات علمي خود را انجام مي تر هزار توماني راحت 5
هاي نشريات آينة ميراث و حتي  تمام شماره pdfد ردادر نظر  ميراث مكتوببنابر اين، 

به طور رايگان قرار دهد و حتي مقاالت منتشر نشده  خود گاه  ميراث را در وبگزارش 
اين باعث شود در سايت بگذارد و چه بسا  كسب اجازه از نويسندگان آنها،را پس از 

صاحبان تعيين مراتب ارتقاء، برخي سايتهاي مراكز علمي كه مقاالت علمي پژوهشي را 
با اين وسعت نظر،  .پژوهشي محسوب دارندحكم نشريات علميـ  در كنند،  ميدرج 
توان به گسترش و توليد بيشتر علوم انساني كمك كرد، چه هدف انجام پژوهش و  مي
 ،برداري از آن است كه با درج در سايتهايي كه مجوز نشريات علمي پژوهشي دارند بهره

  .توان آن هدف را محقق ساخت هم مي
مقاله به نقد متن چاپ شده ه يازده مقاله دارد كه س ،آينة ميراث اين شماره

كه چاپ ميراث مكتوب است و  ارشاديكي نقدي است بر كتاب . پرداخته است
، منتشر ايم چاپ كردهكه هيچ اشكالي نداشته و ندارد كه ما نقدي بر كتابي البته 
ريم است كه چاپ منقحي از آن را در دست دا دستورالكاتبديگري نقدي بر . كنيم

ميراث  چاپ( تحفةالعراقينبر و سه ديگر پاسخ نقدي است كه در شمارة قبل 
  .چاپ كرده بوديم و در اين شماره مصحح به نقد آن نقد پرداخته است) مكتوب

كوشيم نقد كتاب را افزايش دهيم كه به نظر بنده  بنابر اين در هر شماره مي
را اميدواريم ظرفيت نقدپذيري . اهميتش از نوشتن مقاالت پژوهشي كمتر نيست
  .داشته باشيم و ادب نوشتن نقد را هم رعايت كنيم




