
  سردبير نامه
كنيم اما زماني كه قـرار   اغلب ما به راحتي كارهاي ديگران را نقد مي. محققين ايراني، نقد ناپذيري است اكثريكي از مسائل دامنگير 

تـوان در   برخي از نمادهـاي ايـن روحيـه را مـي    . شويم مان قرار گيرد بسيار آشفته و ملول مي ترازان باشد كارمان در معرض نقد هم
   :زير مشاهده كرد موارد
دهنـد   هاي دانشگاهي، همان استاداني كه در جايگاه داور، به شدت كار دانشجو را مورد سوال قرار مي در جلسات دفاعيه -

. نشـينند كمتـر طاقـت شـنيدن ايـرادات داوران بـه كـار دانشـجوي خـود را دارنـد           وقتي در جايگـاه اسـتاد راهنمـا مـي    
اند كه اصـوالً جلسـه    دانند و نياموخته ، نقد داور را ناشي از مشكالت شخصي وي ميدانشجويان نيز با همين روحيه طبعاً

 . در كار باشد اي حملهدفاع، وقتي واقعي خواهد بود كه 
ام كه همان نويسندگاني كه خود در مقاالتشان حداقل اسـتاندارد علمـي را    كرده بارها تجربه ،عنوان سردبير اين فصلنامه به -

نويسندگان هم معموالً . هاي علمي هستند ر جايگاه داور مقاالت ديگران خواستار رعايت باالترين دقتكنند د رعايت نمي
البتـه متاسـفانه   . داننـد  مي توسط داور كنند و آنرا ناشي از عدم تخصص و درك صحيح مقاله خود ايرادات داور را رد مي

 ! دانيم اريم و نظرات آنها را بسيار پخته و قوي ميچنين رويكردي را به هيچ وجه در برابر داوران مجالت خارجي ند
 شود جابجايي مبالغي ميآيد كه منجر به  مي به ميانهاي تحقيقاتي يكديگر  ها و گزارش در جايي كه پاي داوري پروپوزال -

 .آيد كه نيازي نيست به آنها بپردازيم هاي تلخ ديگري پيش مي داستان

يك مقاله حاصل از يك تز دكترا : ، اين شماره از فصلنامه ما شاهد يك اتفاق استثنايي بوددر چنين فضاي صلب و غيرقابل انعطافي
ايرادات اساسي وارده توسط داور نشان داد كه تفـاوت رويكـرد و مكتـب    . دريافت كرديم و آنرا براي داور صاحب نامي فرستاديم

  . وماً نظرات نويسندگان مقاله اصلي اشتباه نيستزند و لز علمي مورد نظر طرفين است كه چنين شكاف عميقي را رقم مي
. كنيـد  اين امر به تبادل چندين مقاله بين نويسنده و داور محترم انجاميد كه حاصل آنرا در مقاالت انتهايي اين شـماره مالحظـه مـي   

  . توان از دو طرف اين مناظره علمي آموخت  رعايت ادب علمي و تحمل نظرات مقابل، درسي است كه مي
هاي علمي، تا به حال در جمالت پژوهشي كشور ما مرسوم نبوده و اميدواريم كه توانسته باشـيم بـا ايـن كـار،      نتشار چنين چالشا

  .گامي در جهت آزاد انديشي علمي برداريم
 

 


