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 سخنی کوتاه با اعضای محترم کمیسیون نشریات علمی
 سردبیر(فر ) جالل الدین رفیع

ر در چاپ، از دستور کار خارج چندی پیش مطلع شدم کار ارزیابی برخی نشریات، به علت تاخی

ای که بعضی از  شود که آیا نبایستی بین نشریه می اند؟! در اینجا این سئوال مطرح شده

ای که مدتی است انتشارش متوقف  هایش با اندک تاخیری به چاپ رسیده است ،با نشریه شماره

، خصوصاً در «یعلم»در چاپ مجالت  شده است تفاوتی قائل شد؟ الزم به ذکر است که تاخیر

بخش علوم انسانی و اجتماعی، اگر بخواهیم همه اصول را رعایت کنیم امری طبیعی است که در 

رسد که چنین نشریاتی را به دلیل کم  ادامه به دالیل آن اشاره خواهد شد. بنابراین به نظر نمی

ن اطالع ای دانست! آن هم بدو شان، مشمول چنین مجازات کم سابقه کاری در انجام وظایف

اش را جویا شویم و بعد تصمیم  تصمیمی ابتدا علت اتخاذ هر قبلی! آیا بهتر نیست قبل از

ها  بگیریم! خصوصاً نشریات با سابقه چند ده ساله که برای خود اعتباری دارند و با انتشار ده

اننده هزار خو شماره در طی چند ده سال خوانندگان مشتاقی دارند و برخی از مقاالتشان بیش از

اند! که البته نشریه پیش رو از  المللی پیدا کرده اند و به دلیل چند زبانه بودن شهرت بین داشته

جمله همین دسته از نشریات است! متاسفانه اتخاذ چنین تصمیماتی، مصداق ناسپاسی از 

چنین مجالتی  ایست که بدون کمتر حمایتی، برای انتشار خدمات صادقانه و شرافتمندانه عده

اندکاران این نشریات فرود  اند. در حقیقت شبیه به تیر خالصی است که بر سر دست تالش کرده

ی که کند! کسان دار می به شدت خدشهآید و تمام روحیه، انگیزه و احساس مسئولیت و... را  می

ی سال است، فقط و فقط بدلیل انجام وظیفه در ها داشتی سال گونه حقوق و چشم بدون هیچ

 دهند.  ای که به رشته خود دارند این کار را انجام داده و می عه علمی کشور و عالقهقبال جام

ای که من سردبیر آن  همقام دفاع از نشری این نوشته فقط به دلیل انجام وظیفه و نه فقط در   

کار آموزش و پژوهش وانتشارات و  ای که در ی سی ساله به تجربه هستم، بلکه با عنایت
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توانند باعث تاخیر در  ین دست دارم برخود الزم دانستم به برخی از مشکالتی که میکارهایی از ا

 ای کوتاه داشته باشم، که شاید مثمر ثمر واقع شود:  گردد، اشاره« علمی» چاپ مجالت واقعاً

ای که باشند! بدون  هر رشته نکته اول اینکه گرفتن تصمیمات یکسان برای همه نشریات از -1

ها و امکانات هر رشته، مدتی است رایج شده و با وجود  تواناییتوجه به شرایط، 

 هایی که با چنین روشی شده است، کماکان ادامه دارد. مخالفت

عدم همترازی بین تعداد مجالت تخصصی با میزان تولیدات واقعاً علمی با در نظر گرفتن  -2

که با آن روبرو  دیگر مشکالتی است ازها  آن تعداد متخصصین آن رشته و قابل چاپ بودن

 هستیم.

حدود دو برابرکردن یک باره تعداد مقاالتی که بایستی در هر شماره چاپ شوند، بدون در  -3

های موجود برای تولید مقاالت خوب که این تصمیم به مقدار  نظر گرفتن میزان توانایی

درباره  دبیرند سرکند. )من شخصاً با چ زیادی به کیفیت علمی مجالت لطمه وارد کرده و می

 درست بودن آن صحبت کردم همگی به نادرست بودن آن، البته در این تصمیم و درست یا نا

شان  علوم اجتماعی معتقد بودند و اعتراف کردند برای جلوگیری از کم شدن امتیاز مجله

 اند را نیز چاپ کنند!( مجبور شدند مقاالتی که کیفیت الزم را نداشته

های سرسام  ای مربوط به سایت و همچنین هزینهای انجام کارهکمبود امکانات مالی الزم بر -4

خانه هم کمک آن چنانی  ها گریبان همه مجالت را گرفته و وزارتآوری که این روز

دهد و بس؟! که البته باید به این بزرگان خسته  اش را افزایش می کند و فقط انتظارات نمی

دلیل مشکالت مالی جدّی که مدتی  نباشید گفت! )بد نیست بدانید که مجله پیش رو به

وقت دارد که آن هم برای پرداخت حقوقش  است با آن روبروست، فقط یک کارمند نیمه 

 دچار مشکل جدّی هستیم !(

های مختلف علوم اجتماعی، خصوصا در  خاص بودن موضوعات کامالً تخصصی درحوزه -5

ت علمی در این حوزه که با شناسی( و در نتیجه محدود بودن مقاال شناسی )مردم رشته انسان

و...( « شناسی های انسان پژوهش»تعداد نشریاتی که با اندک تغییری در نام نشریه )مثل نشریه 
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گیرند، همخوانی ندارد.)در این خصوص رسماً نامه اعتراضیه نوشته و ارسال  مجوز انتشار می

 ای گرفته نشد!( شد ولی نتیجه

هم اخالقی برای  ی الزم هم از لحاظ تخصصی ومحدود بودن تعداد افرادی که شایستگ -6

 داوری مقاالت در این رشته را داشته باشند!

الزام به داشتن اعضای هیات علمی خارجی برای مجالتی که معموال به زبان فارسی منتشر  -7

شان اصالً متخصص خارجی واجد شرایط یا  شوند و کامالً تخصصی هستند و موضوعه می

 د و ...!؟ندارد یا بسیار کم دار

تغییر در شرایط اعضای هیات تحریریه مجالت است که مرتب بر اساس  مسئله مهم دیگر، -8

اعمال شود! مگر  شود که هر چند سال یک بار همان تصمیمات نادرست، از ما خواسته می

هیات تحریریه کفش و کاله است که پس از مدتی کهنه شوند، که بایستی مرتب تغییر کنند 

از افتخارات نه تنها رشته ما که بین اعضای هیات علمی نشریه ما، افرادی  و نو شوند؟! در

تر، چه کسانی را  بلکه جامعه علمی کشور هستند. چرا بایستی تغییر کنند؟ و از آن مهم

 باشند؟ ها  آن کرد تا همتراز باها  آن شود جایگزین می

ولوژی جدید را ندارند، حتی برای هیات تحریریه و داورانی که آشنایی الزم و کافی با تکن -9

های خود را از طریق  کامپیوتر هم ندارند تا بتوانند، مقاالت یا نتایج داوریها  آن بعضی از

ترین جوایز علمی کشور از  سامانه اطالع رسانی کنند، ولی مرتب در حال دریافت با ارزش

نژاد که  د صفیجمله کتاب سال، پژوهش سال و... هستند فکری شده است؟ مثال استاد جوا

( برای چندمین بار، 1398یک استادیار بازنشسته است و کامپیوتر هم ندارد و همین پارسال )

هم جایزه کتاب سال و هم فارابی را از آن خود کرد و در مجله ما، هم عضو هیات تحریریه 

های شما حضور ایشان و  است و هم داور، ولی بعلت استادیار بودن مرتب بخشنامه

برد! و یا بزرگان  ایشان را که باعث افتخار و سربلندی مجله است، زیر سئوال می همکاری

نژاد اصالٌ دکترا هم ندارند ولی در رشته ما جزء  دیگری که هیات علمی نیستند و مثل صفی

ها هستند، چرا نباید بتوانند عضو هیات تحریریه نشریه باشند؟ آیا واقعا هیات  سرآمدترین

ن رتبه علمی استادی و دانشیاری مالک بهترین بودن است؟ یا کارهای علمی بودن و داشت



 

 

 

 

 

 8921، پاییز و زمستان 92شماره  شناسی، سال شانزدهم، نامۀ انسان    41 

  

 

های خیابان انقالب به  واقعا علمی و نه نمایشی که این روزها برای کسب ارتقا در بازارچه

 شوند؟ وفور خرید و فروش می

حضور همین افراد در هیات « شناسی نامه انسان»یکی ازعلل مهم تاخیر درچاپ نشریه  -11

کیفیت چاپ شوند! و لذا چاپ مجله با تاخیر  دهند مقاالت بی ت که اجازه نمیتحریریه اس

شود. اجازه دهید به صراحت عرض کنم، اگردنبال کمیّت هستیم و نه کیفیت، آن  روبرو می

هم درعلوم انسانی و اجتماعی، راه اشتباهی در پیش گرفته شده است. افزودن به تعداد 

اش محدود است راه چاره برای پیشرفت واقعی  نکه تعداد متخصصی« نشریات علمی»

ای  نیست! این کار به نظر نگارنده جز تخریب و پائین آوردن سطح علمی نشریات نتیجه

نداشته و نخواهد داشت. با باال بردن آمار مجالت و مقاالت چاپ شده، ولی بی کیفیت که 

تر است، چه  طرناکهای علمی و تخصصی خ از هر چیزی برای حفظ و اعتالی کلیه رشته

 کار مثبتی انجام خواهد شد؟

عجیب تعریف شده،  نامه برایشان امتیاز منفی قابل توجه و ریزی که در شیوه ایرادات خُرده -11

درج میانگین بازه » ،«تعداد اعضای گروه دبیران» ،«امتیاز صاحب امتیاز»، «انتشار به موقع» مثل

،و...چه میزان در باال بردن کیفیت «چاپ درج فهرست مقاالت آماده برای»،«زمانی داوری

ها نشانگر آن نیست که دست اندر کاران، تجربه کافی  مقاالت تاثیر دارند؟ آیا این درخواست

اند وگرنه امتیاز منفی  نداشته اند، یا دست کم در علوم اجتماعی در مدیریت این کار را نداشته

د؟ آیا این نوع امتیازدهی باعث سرعت برای تاخیر هر شماره با چه منطقی همخوانی دار 61

شود و نشده است؟ آیا بهتر نبود ابتدا  بخشیدن به چاپ نشریه با مقاالت با کیفیت پائین نمی

 دادند! کردند و بعد امتیاز می یابی می علت

تر  خواهد تا هم نوشته شود و هم خوانده شود و مهم گفتنی زیاد است و حوصله زیاد می  -12

پرده و بدون تعارف بیان کردم، قصدم  ترتیب اثر داده شود! اگرمطالبی را بیها،  ی آن از همه

احترامی به  خیرخواهی و کمک به بهتر شدن کار بود و نه خُدای ناخواسته اهانت یا بی

 شکی ندارم. ها  آن بزرگان زحمت کشی که در شایستگی

پایان


