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 نام تو نامه کی کنم باز بی

 سخن سردبیر           

مین سال انتشار سووهفتاد ادب فارسی دانشگاه تبریز ۀ زبان ونشری، هشمار این نشر چاپ و با
های هائلی رغم حادثهعلی ، نشریهفراز و فرود های پرسال این در گذارد.خود را پشت سر می

ساله در ای چندوقفه آن را به خطر افکند، جز انتشار استمرار توانست موجودیت وکه می
ها گمان در این سالبه حیات خود ادامه داده است. بی چنان هم ،های نخست انقالبسال

بنیانگذاران،  فقطنه .بوده استگون مواجه های گونهدگرگونی ها وآسیب با مخاطرات ونشریه 
استادان نسل دوم دانشکده نیز که دوام انتشار نشریه نویسندگان نخستین آن، بلکه  مدیران و

 ،این مدت اند. درجوار رحمت حق آرمیده مرهون اهتمام آنان  بود به دیار باقی شتافته و در
" ادب فارسی زبان و"به  "دۀ ادبیات دانشگاه تبریزنشریۀ دانشک" ازنیز براساس الزاماتی نام آن 

ای با این حال خرسندیم که نشریه از دگرگونی مصون نمانده است. هممحتوای آن و  ل شدهمبد  
  پوید.می چنان راه خودنامداران است هم که یادگار آن بزرگان و

به  را پذیرفتند و استادان دانشمندی از روی لطف دعوت ما ،شادمانیم که از شمارۀ پیشین
 را تقدیمشان می داریم و داوران علمی نشریه پیوستند، سپاس خود جمع هیئت تحریریه و

های کوشش سال گذشته با کنیم. درتوفیق روزافزون آرزو می تندرستی وبرای یکایک آنان 
در ارزیابی ساالنۀ  ،نشریه کارشناس کوشای ونۀ همکارانم، مدیر ارجمند داخلی صمیما
بتوانیم با م یل آمد، امیدوارنائکسب رتبۀ الف  بهنشریه  یافت و رتبۀ نشریه ارتقا ،وزارت

مسیر اعتالی  ها واقفیم درآن هایش که به نیکی برفع کاستیر به محتوای نشریه و نبخشیدغنا
 کیفی آن گام برداریم.

به روان  بار دیگریک آید بر خود واجب می دانماینک که این سطور به نگارش درمی
به انتشار بینی روشن درایت و با 1327سال  فرهیختگان تبریز که در استادان دانشکدۀ ادبیات و

 .درود بفرستم داهتمام ورزیدن فرهنگ ایرانی حوزۀ ادبیات و مجلۀ دانشگاهی ایران درنخستین 
ۀ خود بود بر ذم   نشریهدار سردبیری سالی عهدهقلم چند سال پیش که صاحب این نوزده
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 اهتمام ورزیده بودند،این نشریه  انتشار تداوم با ذکر نام بزرگانی که به تأسیس و  دانست که
های پس از تأسیس سال که در آن بزرگان هنوز چندتنی ازآن هنگام  در .یادشان را گرامی بدارد

 خلوت انزوا و هرچند در ،حیات بودند قید در استمرار نشر آن داشتند، ای درسهم ارزنده
ایک فقدان یک این قلم سوگوار واند آنان نیز رخت به جهان باقی کشیده اینک که دریغا  ؛غربت

 اکنون در»  :چنین نوشته بود 1381سال  185 مقالۀ شمارۀسر . نوزده سال پیش درآنان است
هوشمندی  به همت و شمارم وفرصت را مغتنم می ،سال انتشار آن وپنجمینآستانۀ پنجاه

ای ایران بنیاد هنخستین این شهر دانشوران تبریز که نخستین نشریۀ دانشگاهی کشور را در
های نخست سال دردوام نشریۀ دانشکدۀ ادبیات  قوام و سیس وتأ در. فرستممینهادند درود 

) یعبدالله مجتهد، میرزاشادروانان دکتر عبدالرسول خیامپور، دکتر خانبابا بیانی ،انتشار
دیگران تر از اد حسن قاضی طباطبایی سهمی افزون است آقا نخجوانی وحسین، حاجعطارد(

 یکایک آنان باد! ثار روحنمغفرت خداوند بزرگ  داشتتند، رحمت و

ادبیات بدون ذکر نام استاد دکتر منوچهر مرتضوی ناتمام  ۀاشاره به پیشینۀ نشریۀ دانشکد
 خواهد بود.

 شرح رمزی گفتن از انعام او واجب آید چون که آمد  نام او

نشریۀ آن بود؛ با  رخشان دانشکدۀ ادبیات ودانشگاه تبریز، دوران د یشان درادوران حضور 
نشریۀ دانشکده  ودرایت ایشان بود که دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز بلندآوازه شد  دانش و

شناسی جهان شناخته شرق ومجامع دانشگاهی  بسیاری از در ،محافل علمی ایران وه برعال
  اعتباری یافت. نام و شد و

نه بزرگان دیگری که هریک سهمی درخور در  برجای است ودریغا که امروز نه آن بزرگ 
استاد ی، طوسادیب امین جا باید از شادروانان، استاد محمداین در ریه داشتند.شدوام انتشار ن

دار ادارۀ نشریه ها عهدهنژاد نیز که هریک سالابیدکتر رضا انزاستاد  دکتر رشید عیوضی و
آرامش ابدی مسئلت  و آمرزش هابزرگ برای یکایک آندرگاه خداوند از  بودند یادی کنم و

 دارم.
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زبان »که اشارت رفت نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز که اکنون با عنوان نشریۀ چنان
، گونی شده استهای گونهها دستخوش دگرگونییابد در طول سالانتشار می« ادب فارسی و

های آن را باید فراز فرود و ها وخیز کایت افت وها نیست، حن به آناین مجال جای پرداخت در
آفاتی اشاره کنم که نشریۀ  ها ودانم به آسیبجا الزم میاین ال دیگر خواند. درمج جای و در

ا رسد تمعرض آن قرار دارند و به نظر می رای، دۀ نشریات دانشگاهی، هریک به گونههم ما و
ای ها چارهتر شدن  آفتمزمن از وقوع واقعه وپیش  ا اندیشید وهفرصتی هست باید به آن

  یافت.

ت یسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقااساس تصمیم کم پس از حدود بیست سالی که بر
آوری  و در جای خود گامی به  وضعیت انتشار مجالت دانشگاهی پدید آمد و تغییراتی درفن 

 ویژه در شانزده سال اخیر، به گوناگون،های سیاست تصمیمات و اتخاذ  رخدادها  وپیش بود، 
در  و همنشریات علمی دانشگاهی  مجالت و ها ودانشگاه در وضعیت همای هر یک به گونه

مراکز علمی تأثیر نامطلوبی برجای گذاشته است.   ها ودانشگاه علمی سالمت اخالق
های رزیابی دقیق  دورها ایجاد بدون مطالعه و ها،دانشگاهشبه ها ورویۀ دانشگاهگسترش بی

امکانات علمی الزم،  توان وی فاقد هاشهرک ها وترین شهرافتادهدر دورحتی دکتری  
ۀ روی  پذیرش بی ،اعضای هیئت علمی تبدیل وضعیت و ارتقا چندان سنجیدۀنه هایمعیار

 ،پیش از دفاع از رسالۀ خود به چاپ مقاله آنانکردن ملزم های دکتری ودانشجو در دوره
ها، به سیاست این تصمیمات و  بوده است. یهایه پیامدهای اتخاذ چنین سیاستلازجم

آنچه تولید علم نامیده  دانش وحوزۀ  در ۀ فراگیربینانظاهر گرایانه وموازات غلبۀ بینش کمیت
های کشور را در معرض آسیب ها ودانشگاهآیندۀ فقط نشریات دانشگاهی، بلکه شود، نهمی

 -نامه، مقاالت علمی جعل پایانهای توسعۀ بنگاه سربرآوردن و مختلفی قرار داده است.
ادبی، تنزل سطح مجالت پژوهشی، انحطاط  به تزاید علمی و های رو، سرقت ISIپژوهشی و

 و جملۀ این آفت بازی ازمقاله سازی و، مقالههای دانشگاهیدر محیط اخالق علمی
هریک داستان پر آب چشمی است که باید تفصیل آن را به مجال دیگر  و هاستآسیب

 گذاشت.وا
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شده درنگ کنیم، نگاهی به راه پیموده اندکی تا هنگام آن رسیده استکه براین گمانم اکنون 
ایت در با های پیش رو را از نظر بگذرانیم وگرداب ها و، گردنههاپرتگاه ،هابیفکنیم، لغزشگاه

و تظاهر  گرایی، شکلگراییمجامله بگویم باید ازاین کمیتبی تر به ادامۀ راه بیندیشیم.افزون
یت کم   فدایکیفیت را  آمار اجتناب ورزیم،عدد و خشنود بودن به افزایش  به تولید علم  و

 اصالح اندیشی وتردیدی نیست که باز .که هستیم بنماییمچنان را بازشناسیم و ، خودنکنیم
راه  جستجویبه گاه آن و تنوع مسئله استۀ نخست نیازمند وقوف به ابعاد پردرمرحل ،مسیر
کوششی. باید  دردمندی و و همت طلبد و، البته جسارتی میاین همه .خاستنعالج بر و چاره

مصالح  و مدتبلند مدت ومیانعلمی  به مصالح ملی و علمی را کنار نهاد وهای غیرمالحظه
پیشگامی  ،رسد هنگام آن رسیده است تا وزارت علومبه  نظر میاندیشید.  کشورمنافع  و

هایی از کارشناسان کاردان با تشکیل کارگروه شده را برعهده گیرد وابی مسیر پیمودهارزی
های بزرگ کشور، مجال پژوهشی دانشگاه -سردبیران مجالت علمی  خانه، مدیران ووزارت
یآسیب فراهم  را پژوهشی -نشریات علمی  مجاملۀ مجالت و دونب و ، عالمانهشناسی جد 

 .آورد

گسترش  وضوح عیان است که دربهآتش دارند  نزدیک بر کسانی که دستی ازای امروز بر
که چنان ایم،نامیم به خطا رفتهچه دانشگاه میآن سسات آموزش عالی ونیاز مؤ اندازه وازبیش

به صراحت بگویم ما نه  پژوهشی نیز. اصطالح علمی وبهتعداد مجالت ۀ روی  بیافزایش  در
دکتری  لیسانس ونه به این همه دانشجوی فوق دانشگاه نیاز داریم وشبه به این همه دانشگاه و

مثل  نیز این حوزه  درپژوهشی. باید بپذیریم که  -نه به این همه مجالت به اصطالح علمی  و
ار دل عدد وآم صورت و ، به شکل وایمنسنجیده عمل کردههای دیگر حوزه و هابرخی عرصه
خود  از ایم. باید درنگ کنیم وها بردهمصلحت مسلخمعنی را به  کیفیت و ایم وخوش داشته

، به تکرار خطاها خطر بیاموزیمها درس عبرت تجربه باید از. ؟چنین شتابانبپرسیم به کجا 
ی بزرگ گوش دل رای قرون به نهیب موالناوجای آن است که از  .اریمپای نفش و نیمنک

، یعلمهای رقابت در کارزارکه دریابیم  به معنی بگراییم و صورت بگذریم و ، ازبسپاریم
چنین  تا ایم وتیغ چوبین به دست گرفته های ادبی،پژوهش حوزۀ علوم انسانی و ویژه دربه
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بدترین فریبی که خود زا و باید تیغ پوالدینی به کف آورد .خواهد بود زار است کار
را  )ص(پیامبر رحمتدعای  که هست دید ورا چنانها ، واقعیتفاصله گرفت ،هاستفریب

عرصۀ  سرفرازانه در گاه طرحی نو درافکند وآن ما هی، وک   شیاء  نی األر  أ   هم  : الل  تکرار کرد که
 !به امید آن روز .فراپیش نهاد گام  ادبی علمی و خالقیت پژوهش و ،آموزش

 زان که معنی بر تن صورت پر است پرسترو به معنی کوش ای صورت

 هست همچون تیغ چوبین در غالف خالفمعنی در این تن بیجان بی

 چون برون شد، سوختن را آلت است تا غالف اندر بود با قیمت است

 گر بود چوبین برو دیگر طلب تیغ چوبین را مبر در کارزار

 ور بود الماس پیش آ با طرب چوبین برو دیگر طلبگر بود 

 

                                                                     نیاباقر صدری


