
 

 

 

 

 

  مديرمسئولسخن 
  

آينة اخيراً يادداشتي در وبگاه ميراث مكتوب گذاشتم و در آن سرگذشت انصراف 
بيشتر اطالع رساني شود كه براي آن . را از علمي پژوهشي شدن اعالن كردم ميراث

 كردم، بنابر اين مديرمسئولشدر گزارش ميراث سخن به سفارش دوستان، 
  .دهم ميمنبع ارجاع دو مندان به موضوع را به اين  عالقه

كميت و غلبه ظاهر بر كيفيت، خدا داند تا كي و كجا خواهد  داستان بليه سيطرة
دليلش هنوز روشن نشده و تا چنين است، هم با دست خود جامعه را از افراد . كشيد

و هم جامعه را از افراد ظاهرالصالح ناتوان  ايم و توانمند محروم كردهاستعداد با 
و هم اشخاص در سوداي  ايم فراد جوياي نام را مفتون كردههم ا. ايم همشحون نمود

را  اي مقالهو  زنند ميكساني كه براي ارتقا دست به انتحال  ،ايم راغب ساختهمال را 
كنند تا  ميو پيكر اينترنت جفت و جور  به بركت اطالعات پراكنده در فضاي بي در

گيرند و كسي  ميرتبه علمي مورد نظر را دريافت كنند، يا در كنار نام استادي قرار 
تازه اگر كار حاصل  ،داشته او هم نخواهد پرسيد استاد محترم چه نقشي در كار

  . زحمت نويسنده باشد
مدرك دكتري  قضا بودم كه از پيش خدمت دانشمندي با فضل و دانشچندي 

، كسي است دعوتي به عمل نيامده كنون براي هيأت علمي شدن از اوندارد، طبعاً تا
همين استاد با چندين قراردادي كه دارد، به زحمت . خود نظير ندارد ةكه در رشت

اخيراً يكي از شاگردانش . گفت و آه از نهادم بيرون آمد اي نكته. كند ميامرار معاش 
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كرده، عضو هيأت علمي شده و از دريافتي ماهي  ميكه در منزل شاگردي استاد را 
و با نقل اين موضوع، آن عالم عامل را رنجانده  نزديك دو ميليون تومان خبر داده

  .بود

 30كه بيش از  ساله با آثار پژوهشي ارزشمند 70غرض اين كه اين استاد 
، چون مدرك دكتري ندارد پس از حقوق متناسب با كتاب و دهها مقاله داردعنوان 

  .ش نبايد برخوردار باشدا علم و آثار علمي
توانند در باره  مياهل علم و فرهنگ است كه تا  اي وظيفه حرفهدر حال حاضر 

و  دك برسمدر همتي به داد اهل علم بياين دست موضوعات قلم بزنند تا صاحب 
   .دكف دستشان بگذارپيمايند  مي كه يك شبه ره صد سالهرا اي  حق افراد بي مايه

آيد اين است كه آثار و كتابهايي كه نابرده  مياما كاري كه از دست من و شما بر 
داند اين كتاب  ميبه اين اعتقاد كه نه ناشر را نقد و بررسي كنيم شوند  ميرنج چاپ 

كنند و بدين روي  ميناشران كارهايشان را داوري ن كه غالباًچه گونه بر ساخته شده 
د كه نخوان ميكتاب  بعضاً اهل فرهنگ و هنرنه  ان چنين خطراتي هستند ودر مظ
ما را  ،اين موضوع مهم و در عين حال پر خطر. د اين كتاب، متاع كجايي استنبفهم

اكنون . خود جدي بگيريمت نقد و انتقاد كتاب را در نشريا نبر آن داشت كه داستا
نيز در موضوع  اي نامه آماده چاپ شده و ويژه گزارش ميراثويژه نامة نقد كتاب در 

گفت و گو هم با  20تاكنون . خواري در حال آماده شدن است سازي و پخته كتاب
سازي و  كتابعلل و عوامل پيدايش پژوهشگران حوزة تصحيح متون در باره 

و در وبگاه ميراث مكتوب درج داده راههاي برون رفت از اين معضل فرهنگي انجام 
  .در گزارش ميراث هم منتشر خواهد شد ايم و كرده

سازان، نشريات دانشگاهي و مؤسسات  بنابر اين بايد براي باز كردن مچ كتاب
فالن كتاب كذايي،  علمي دلسوز در نقد كتابهاي منتشره بسيج شوند تا شاهد نباشيم

چاپ شد يا فالن استاد با الن مقاله در نشريه علمي پژوهشي جايزه فالن گرفت يا ف
  .را منتشر كرد بي آنكه كسي معترض او شود اي دانشجويش مقالههمكاري 
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ورد م ،گزارش ميراثو  ميراث ةآين براي ما ماية مباهات است كه دو مجلة
اگر توصيه مرحوم استاد افشار . دانش قرار گرفته است مندان توجه و استقبال عالقه

تنها يك . كرديم ميرسد منتشر  ميكه به دفتر مجله را نبود، تعريف و تمجيدهايي 
سيد حسين نصر در يادداشتي كوتاه، ضمن  آقاي دكتر اًاخير. كنم ميمورد را ذكر 

نشريه را حفظ مي بودن اين دو تحسين علمي بودن اين دو نشريه، سفارش كردند عل
  .كنيم

از ما  كنند، ميوقتي پاسخ رد دريافت  به هر روي، اگر چه بسياري از عزيزان
علمي اين مؤسسه، دهيم كه داوران  ميشوند ولي ما به دوستان اطمينان  ميرنجيده 

گيرند و بر اساس دانش و تخصص خود مقاالت  ميهيچ گاه در جريان نام آنها قرار ن
ساليق داوران تفاوت داشته باشد و همان مقاله است لبته ممكن ا. كنند ميرا داوري 

           . در مجله ديگري پذيرفته شود




