
3

سرمقـــاله

151سال بیست و ششم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1394

درآستانه بیست و ششمین سال

وهـش شیــوه نامه نگــارش مقــــاالت دوماهنـــــامة آینــــة پــــژ

خداوند سبحان فرمودند:
کم احس�ن عملًا< لوکم ا�ی �ب ا�ة ل�ی ل�ة المو�ة و الح�ی ی �ن >ال�ن

)ملک: 20(  
خــدا )کــه( مرگ و زندگی را آفرید تا شــما را بیازماید که کدام یک 

نیکوکارترید.

االمام الصادق)ع(:
َوکــم ایکم احســن عمال« قــال: لیس 

ُ
فــی قــول اهلل عزوجــل: »لیبل

کثرکم عماًل ولکن اصوبکم عماًل.... یعنی أ

گفــت: مقصود  امــام صــادق)ع( دربــاره آیــه »لیبلوکم ایکم احســن عمال 
عمل »بیشتر« نیست، بلکه عمل »بهتر« و درست تر است«.

خداونــد ســبحان در مــواردی از آیــات الهی مؤمنــان را به »استوارســازی« 
و »محکــم کاری« فرمــان داده و از مؤمنــان خواســته اند درســت، معقــول، 
کریم  اســتوار و خردپذیر ســخن بگوینــد و عمل کنند. در مقامــی در قرآن 

آمده است:
>

ً
دا ولاً سد�ی ولو �ة و اهلل و �ة �ة و ا�ة م�ن

آ
�ن ا �ی هاال�ن ا ا�ی >�ی

)احزاب: 70(  
کنیــد و درســت و  رده ایــد از خــدا پــروا  کــه ایمــان آو کســانی  ای 

یید. سنجیده سخن بگو

خداوند کارساز و بنده نواز را از بن جان و ژرفای دل سپاسگزارم که توفیق را 
برای نشــر بیســت و پنج سال )= ربع قرن( آینه پژوهش با همه فراز و فرودها 
رفیق ساخت. روزگاری که بانیان »آینه پژوهش« با حزم اندیشی و احتیاط 
در ایــن وادی نارفته گام نهادند، بســیاری از عالمــان، فاضالن و منتقدان 
کــه از نزدیــک دســتی بــر آتش  تــداوم آن را ناممکــن می دانســتند. کســانی 
کارستان تلقی  کاری  کرده ام ـ، نشر آن را برای یک دهه  داشتند ـ و بارها یاد 
می کردند، اما اکنون که ربع قرن نشــر را پشــت ســر نهاده است، باید بگویم 
کــه توفیق الهی و همراهی بســیاری از محققان و فرهیختگان »قبیله قلم« 
بــا بیــان و بنــان و قلم قدم و دلگرمی ها و پشــتیبانی های این مهم را میســر 
ساخت. درباره »نقد« و ضرورت آن سخن بسیار گفته شده است و فراوان 
گفته خواهد شد. مقاله ها و آثار پرشماری به خامه آمده است و نگاشته ها 
و پژوهش هــای فــراوان دیگــر رقــم خواهــد خــورد. بارها گفته شــده اســت و 
کید ورزیده ایم که »نقد«، بازشناســی سره  کید شــده اســت و تأ گفته ایم؛ تأ
از ناســره و جداسازی شایسته ها و ناشایسته ها و برنمودن چندی و چونی 
برآینــد اندیشــۀ اندیشــوران و نگاشــته های محققــان و آثــار پدیدآورنــدگان 
کشــش ها و  اســت و نــه خرده گیری هــای بی مبنــا و سبک شــمردن نتایــج 
که از بام تا شام کوشیده اند تا حقیقتی را برنمایانند و  کوشش های کسانی 
با نگاشتن آثاری میراث مکتوب تمدن اسالمی را جلوه ای افزون بخشند. 
بــه واقــع می توان گفت »نقد« به گونه ای مصداقی روشــن از »امر به معروف و 
نهی از منکر« اســت. میراث دینی و آموزه های »ثقلین«، یکسر به استواری 
کنش ها و »احسان« و »احکام« در کار و تالش توصیه می کنند و از باری به 

هرجهت گرایی و سهل انگاری در زندگی هشدار می دهند.

 در آستانة
بیست و ششمین 

سـال
محمدعلیمهدویراد
سـرمقــالــه
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تنبه آفرین و دیده گشاست و با فصل »اصالت عمل« می آغازد و با فصل 
آینده نگری در عمل می فرجامد(.

کید کنیم کــه از آنچــه آوردمـ  که اندکی اســت از  بــر ســر ســخن باز آییــم و تأ
بســیارـ  به روشــنی پیداست که معارف دینی به استوارکاری، دقت، تأمل و 
عمل بر پایه برنامه ریزی و تدبیر و فرجام نگری امر می کند و مآاًل از نااستواری، 

سهل انگاری و باری به هرجهت گرایی نهی می کند. علی)ع( فرمود:

تدبیر فیه ایها الناس! الخیر فی دنیا ال
که تدبیری در آن نباشد، خیری نیست. هان مردم! در دنیایی 

ید  امــور دنیــا آن گاه به ســامان خواهد بود و خیــر و نیکــی از آن خواهد تراو
کــه بــر پایــه خــردورزی، برنامه ریزی،  و بــه فرجــام نیــک خواهــد نشســت 
گیــرد و رقــم خــورد، نــه بــا  فرجام نگــری، عاقبت اندیشــی و تأمــل شــکل 

سهل انگاری و بدون حزم اندیشی و برنامه ریزی.

امیرمؤمنان علی)ع( در بیانی دیگر فرموده اند:
کالتدبیر )نهج البالغه، حکمت 113( ... و ال عقل 

هیچ عقلی همچون عاقبت اندیشی نیست

خردورزی آن گاه به ثمر خواهد نشست و آثار و مأثر درستی خواهد داشت 
که از آغاز به فرجام اندیشــیده شــود و چگونگی ثمردهی آن وارســی شود. 

رسول اهلل)ص( فرمود: 

انــی اوصیک اذا انــت هممت بأمر فتدبر عاقبته فان یک رشــدًا فامضه و 
ان بک غیا فانته عنه...

ی را  کــه می خواســت تــا آن حضــرت و کســی  رســول اهلل)ص( در پاســخ 
کــرد؟! و آن  انــدرزد دهــدـ  و پیامبــر می فرمــود در آن صــورت عمل خواهد 
کس جواب مثبت می داد و این چگونگی بیان رســول اهلل)ص( و او ســه 

بار تکرار شد ـ فرمود:

کاری کردی بــه فرجام آن نیک  مــن به تو ســفارش می کنم، هــرگاه آهنگ 
گر پایانی همســوی با هدایت، اســتواری و رستگاری داشت،  بیاندیش. ا

گمراهی و ضاللت همبر آن بود، از انجام آن تن بزن. گر  کن و ا پیگیری 
)کافی، ج 8، ص 150، ح 130(  

کــه منتقدان در پــی طرح »نقــاط ضعف« برای شناســایی  روشــن اســت 
و شناســاندن چــه و چه هــای آثــار مکتوبند ]یا هر آن چیــزی که به نقد آن 
می پردازند[ تا پدیدآورندگان از ســر هوشــمندی و دقت و با باور عمیق به 
کاســتی ها  که »کمال« فقط و فقط از آن خداوند اســت، در  این حقیقت 
و ناروائی هــا و ناهنجاری هــای آثــار و مأثــر خود بیندیشــند و برای کمال، 
اســتواری و سالمت آن بکوشند. در ســخن پیشوای شهیدان حسین بن 

که فرمود: علی)ع( بیندیشیم 

که  کرده اند  فرمان الهی به پرواپیشگی است. مفسران به درستی تصریح 
کاروبار خویش  خداونــد مؤمنــان را به توحید، پرواپیشــگی، خداوند را بــر 
گفتن و با منطق استوار  ناظردانســتن و بدین  ســان ســخن را به اســتواری 
و حزم اندیشــی و هوشــمندانه و فرجام نگــری و بــا درنگریســتن بــه هدف 
که باعث  و مقصــد حقایــق را فــرازآوردن امــر می کنــد و و این همه اســت 
خواهد شــد رفتارها پیراســته شــود و کنش ها از هواهای نفســانی ســترده 
گــردد. )التبیــان، ج 9، ص 625، التفســیر البســیط، ج 18، ص 301، 
المیــزان، ج 16، ص 374، الفرقــان، ج 23، ص 187، من وحی القرآن، 

ج 18، ص 358، تفسیر نمونه، ج 17، ص 475 و ...(.

در فرجام آیتی دیگر خداوند سبحان فرموده اند:
.

ً
دا  سد�ی

ً
ولا ولوا �ة وااهلل و �ة �ة �ة ال�ی ... �ن

در ایــن آیــات الهی نیز خداونــد مؤمنان را به پرواپیشــگی و تقوای الهی را 
در صفحه ذهن و صحنه زندگی متبلور ســاختن و خداترســی و توجه به 
چگونگی اعمال را در عینیت زندگی فرازآوردن و آن گاه استوار اندیشیدن 
و از ســر صــدق و تأمــل و دقت ســخن گفتن و با اســتواری و محکم کاری 
گفته راغب اصفهانی: فرمان االهی به »سداد«  عمل کردن امر می کند. به 
که انسان بدان مأمور است )تفسیر  و »استواری« در تمام آن چیزی است 

الراغب االصفهانی، ج 2، ص 1117(

حضرت آیت اهلل جوادی در تفسیر آیه از جمله نوشته اند:
کریم به »قول ســدید« فرمان می دهد،  که قرآن  در بیشــتر مواردی 
مــرادش تنهــا ســخن درســت نیســت، بلکــه »قــول« کنایــه از هر 
کار اســت و چون ســخن گفتن بارزترین فعل انســان اســت،  نوع 
عبــارت »قــول« انتخاب شــده اســت: »قولــوا للناس حســنًا...« 
 
ً
 معروفــًا« )نســا: 5( و »قولــوا قــوال

ً
)بقــره: 83(، »قولــوا لهــم قــوال

ســدیدًا«. پــس ســخن ســفارش به خــوب ســخن گفتن بــا مردم، 
یعنــی بــا مــردم مؤدبانــه و محترمانــه، چــه در ســخن، نوشــته یــا 
کارهــا باید در همه احوال ادب معاشــرت رعایت شــود. بنابراین 
 ســدیدًا، یعنی کار درســت و محکــم انجام دهید. 

ً
و لیقولــوا قوال

)تسنیم، عبداهلل جوادی آملی، ج 17، ص 447(

که: کردند  حضرت صادق)ع( از رسول اهلل)ص( نقل 

سلوا اهلل السداد و سلوه مع السداد سداد العمل
از خداوند درســتی، استواری و استقامت را بخواهید و همراه آن 

درستی و استواری در عمل را.

این همه نشــان آن اســت که خداوند ســبحان از انســان در گستره زندگی 
کارآمد می خواهد.  کوشش اســتوار، مداوم، محکم، ســودمند و  کشــش و 
)بنگریــد از جملــه به باب ســوم از جلد اول دانشــنامه ارجمنــد »الحیاة« 
کرده اســت. این باب بســیار  که آموزه های ثقلین را در حوزه عمل عرضه 
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و حتــی حیــات و تکامل علــم معلول ردها و انتقادها و اشــکات 
گر از فرهنگ و دانشگاه  است: فان حیاة العلم بالنقد و الرد. آیا ا
انتقادهای صحیح بشــود، بیشــتر به نفع فرهنگ است و یا آنکه 
بــه احتــرام فرهنــگ ســکوت و کتمان بشــود؟ ســکوت و کتمان 
یخ بر معایب افزوده شــود و کســر  ســبب می شــود کــه در طــول تار
ییم  کلمه »برخورد« بدمان می آید، همیشه می گو نشود ... . ما از 
که به شخصی و یا طبقه ای برنخورد )کلمه »بر«  کرد  باید جوری 
همان عرض عربی است(؛ یعنی باید چنان در اجتماع راه رفت 
ک پیــدا نکند و تصــادم پیدا  کــه تنــه ات به تنــه دیگری اصطــکا
نشــود و لهــذا همیشــه مــا از گذشــته بحــث می کنیــم و نمودها و 
پدیده هــای حاضــر اجتماع خــود را مورد توجه و تفتیــش و انتقاد 
کــه قطعــًا همانطوری که پــول رایج  قــرار نمی دهیــم، در صورتــی  
مــا کــه ارزش اقتصــادی دارد بایــد نقــد و انتقــاد بشــود، حــوادث 
اجتماعــی  و  معنــوی  ارزش  ناخــواه  ـ  خــواه  کــه  نیــز  اجتماعــی 
گیرد. )یادداشــتهای اســتاد  دارد، بایــد مــورد انتقاد و نقادی قرار 

مطهری، ج 13، ص 210 ـ 211( 

گاه حراســت از  قهرمــان بــزرگ دفاع از ســاحت دیــن و دیده بــان بیدار و آ
آییــن مبیــن، انتقــاد را از جملــه مظاهر رشــد و کمال اجتمــاع می دانند و 
که  که انتقاد صحیح مستلزم رشد در انتقادکننده است  کید می کنند  تأ
که با حسن استقبال با نقد و انتقاد  کند و انتقاد شونده  به درستی انتقاد 
که این موهبت بزرگ را به  مواجه شــود و از خداوند ســبحان می خواهند 

کند، بنگرید: ما عنایت 

انتقادکننــده  در  هــم  کــه  اســت  ایــن  مســتلزم  صحیــح  انتقــاد 
رشــد و صالحیــت باشــد و هــم انتقادشــده صالحیــت داشــته 
باشــد که حســن اســتقبال کنــد نــه انتقادکننده عیب جو باشــد 
و نظــِر ملکوک کــردن و لجن مال کــردن طرف را داشــته باشــد و نه 
که نشود گفت  انتقادشده قهرو و لوس و ننر و نازک نارنجی باشد 

باالی چشمت ابروست... . )همان، ص 212(

انتقــاد بــه معنــای طرح کــردن نقاط ضعــف یک اجتمــاع، یکــی از مظاهر 
که اواًل بتواند  کمال اجتماع است و جامعه باید بسیار رشید باشد  رشد و 
انتقاد کند؛ یعنی با فکر عمیق، نقاط ضعف را صحیحًا درک کند و علل 
نواقص را به خوبی بشناســد و ثانیًا بتواند خودش را از هر غرض شــخصی 
که مربوط به باالبردن و پایین بردن اشــخاص باشــد عاری کند و منظورش 
اصــالح حال اجتمــاع و خدمت به دین و مســلک و وطن و حیثیت های 
ملی و غرور ملی باشــد و ثالثًا خیلی دشــوار اســت همه یک جامعه و افراد 
یک جامعه بتوانند انتقادات را بشنوند و حسن استقبال کنند و خدمت و 
اعانت تلقی کنند و واقعًا بگویند: احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی 

)المستدرک، ج 2، ص 63، الحیاة، ج 1، ص 171( و بگویند:

ئل العالم انتقاده لحدیثه من دال
یش را وارســی و  از نشــانه های دانشــوری آن اســت که ســخن خو

کند یابی  ارز
)تحف العقول، ص 248(  

و امیر بیان و پیشوای پرواپیشگان علی)ع( فرمود:

 له َنفَسُه
ُ

العاقل من اتهم رأیه و لم َیثق بکِل ما ُتسِول
فقیه بلندپایه جمال الدین محمد خوانســاری ]آقاجمال[ ترجمه 

این روایت را با آمیزه ای از توضیح بدین گونه نگاشته اند:

کــه خــود را متهــم دارد. یعنــی در رأی و اندیشــه خود  کســی اســت  عاقل 
ینت و آرایش  احتمــال خطــا و غلط بدهــد و اعتماد نکند بر همه آنچــه ز
که در هر باب مشورت با دیگران نیز  دهد از برای او نفس او؛ یعنی او باید 

بکند، بعد از آن هرچه ظاهرتر باشد، بر آن قرار دهد. 
)شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 64(  

بدین ســان »ناقــد«، ناصحــی اســت امین که بر پایه مشــاورت مؤمــن فراز و 
فرود نگاشــته را برمی نمایاند و مؤلف را برای هرچه پیراســته تر عرضه کردن 
که با »ادب بحث« و »ادب نفس«  اثر یاری می رســاند. بی گمان نقدهایی 
برخامــه جــاری می شــود و تمام آنچه را که برای رشــد فکری و اندیشــگی و 
حیات اجتماعی انســان عرضه می شــود با »عیار نقد« ارزیابی می کند )= 
که در این مجال و مقال سخن از میراث مکتوب است( تالشی خواهد بود 
در تعالی اندیشــه و فکر و گســترش سالم و اســتوار برآیند کشش و کوشش 
عالمان. استاد شهید مرتضی مطهری در این حوزه سخنی نغز و خواندنی 
یــخ معاصر که در نقــد و انتقاد و  کــه مــی آورم. آن متفکر بی بدیل تار دارنــد 
ارزیابی آثار و اندیشــه ها اینجا و آنجا و در البالی سطور زرین آثارش فراوان 

سخن گفته است، ابتدا درباره واژه »انتقاد« کالبدشکافی می کند:

ماده انتقاد از نقد است که به معنای تمیز و نظر در پول مسکوک 
اســت. برای تمیز خوب از بد. و نقد الکالم یا ]نقد[ الشــعر: اظهر 
مــا بــه من المعیوب او المحاســن نقد الطائر ]الفــخ آله یصادبها. 
جمــع: فخــاخ و فخــوخ[ او الحــب: ضــرب فیــه بمنقــاره نقدتــه 
الحیــه: لدغتــه. شــاید اصــل در همه اینهــا همان نــوک زدن مرغ 
کتــاب العین، ج  یــد: ترتیب  اســت با منقــار خود ]نمونــه را بنگر
3، ص 1828، الطــراز االول و الکنــاز لمــا علیه مــن لغة العرب 

المعقول، ج 6، ص 288 و ... )ارجاع از ماست([ 

و پس برای توضیح و تبیین لغوی نوشته اند:

انتقــاد عامــل پیشــرفت و حرکــت اســت. عکس العمــل انتقــاد، 
کار است. انتقاد ایجادکننده تضاد و تصادم بین عوامل  اصالح 
اســت، ولی تضــاد و تصادم و جنگی که عامل پیشــرفت اســت 
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می کننــد، چــه از لحــاظ مطلب و چــه از لحاظ عبــارت و لغت 
و نکات دســتوری و این خود یکی از مظاهر رشــد اجتماع حاضر 

است )همان/ 213(.

آنچــه اینجــا آوردم گزینه هایی بود از تأمالت و درنگریســتن های ارجمند 
و دیده گشــای استاد شهید درباره نقد، انتقاد و ضرورت رصدکردن آنچه 
در جامعــه می گــذرد و از مهم تریــن میراث مکتوب و آثار نگاشــته شــده. 
خواننــده را بــه مطالعه کردن و درنگریســتن و تأمل کردن در صفحات 209 

کتاب یادشده فرا می خوانم. تا 220 

در آنچــه آمد دیدیم که اســتاد شــهید از یکســوی بر ضــرورت نقد و انتقاد 
ید و از سوی دیگر بر ضرورت استقبال خردمندانه و از سر صدق  کید ورز تأ
با نقد و انتقاد. روشــن اســت که مؤمن اندیشــور در برابر آنچه از سر صدق 
کسانی روزها و ماه ها با درنگریستن در  کسی و یا  و سوز به خامه می آید و 
که طبیعی  نگاشــته ای حقیقتــی را فــراز می آورند و نقایص و نواقصــی را ـ 
گی به خامه  گاه از دیــده فرو افتــاده و ...ـ  برمی نمایانند و با بی پیرا اســت 
می آورند و نارسایی هایی را عرضه می کنند، تأمل کند، به درستی بشنود 

و بنیوشد و بپذیرد و در جهت صالح برآید، علی)ع( فرمود:

کما تعلم حسن القول تعلم حسن االستماع 
کــه خــوب ســخن گفتن را  خــوب شــنیدن را بیامــوز، همان گونــه 

می آموزی.

صادق آل محمد)ص( فرمود:

ثالثــه یســتدل بهــا علــی اصابــة الــرأی، حســن اللقــاء و حســن 
االستماع و حسن الجواب.

ســه چیز نشانگر اســتواری اندیشه اســت: برخورد نیکو، شنیدن 
درست و پاسخ شایسته. 

و صد البته که از جمله »شنیدن خوب« و شاید خوب ترین »شنیدن ها«، 
یافتــن نقدها و نارســایی ها و ناهنجاری ها  داشــتن حال وهوایــی برای در

خواهد بود.

که »ناقد و منتقــد« هم ادعای »عصمت« نکنــد و هر آنچه  روشــن اســت 
نوشــته را »عیــن صــواب« تلقــی نکند و بــر پایه مبانــی، منابــع و مصادر و 
گر »آن کس که  روشی که بدان می اندیشد، آنچه را گفته درست بداند که ا
گرفته« آن همه یا بخشی از آن را ناصواب بداند، از جمله  مورد انتقاد قرار 

موارد نشانگر استواری اندیشه، جواب نیکو، سدید و استوار است. 

کنون جامعه  که ا اندک اندک دامن سخن را برچینم و بر َسِر سخن باز آیم 
کتابخوان و جستجوگر از سوی »میراث مکتوب« با انبوهی از کتاب های 
کتاب به لحاظ  نشــر یافته مواجه است. بر پایه آمارهای منتشرشده، نشر 
»کمیت« کاستی نگرفته است که بماند، بلکه افزونی یافته است، از این 

برنجــم دوســتی  صحبــت   از 
نمایــد حســن  مــرا  عیــب  کــو 

ولی همین شاعر می گوید:

ک چــاال چشــم  شــوخ  دشــمن   کــو 
نمایــد مــن  بــه  مــرا  عیــب  تــا 

مثل اینکه عیب گفتن را تنها وظیفه دشــمن می داند. به هرحال موضوع 
که  انتقاد و تملق نشانگر رشد و انحطاط یک اجتماع است. به هر اندازه 
موضــوع انتقــاد )نــه عیب جویی به منظــور پایین بردن( رایج تر و شــایع تر و 
که تملق و تمجید  مقبول تر باشــد، رشد اجتماع بیشتر اســت و هر اندازه 
یادتر باشد، دلیل بیشتری بر انحطاط اجتماع است. )همان،  و تعریف ز

ص 209 - 210(

گســتره جامعــه و تمامت ابعــاد اجتماع  که نگاه اســتاد به  روشــن اســت 
کید اســتاد نقد همــه جریان های اجتماعی، فکــری و مواضع  اســت و تأ
کــه میــراث مکتوب و  تمــام الیه هــای اجتمــاع اســت، امــا روشــن اســت 
نگاشــته ها و نوشــته ها روشــن ترین، مؤثرتریــن و ماندنی تریــن نمودهــا و 
نمادهای شــخصیت اجتماعی جامعه هاست. اســتاد چنان که پیش تر 
آوردم همــگان را فــرا می خواند که افزون بر ایجاد ظرفیت پذیرفتن انتقاد، 
به تعبیر زیبا و ســازنده روایات، »حســن استماع« از خداوند بخواهند که 
در سمت وســوی یادشــده خداونــد همــگان را توفیــق دهــاد و این همــه را 
کســانی در ساخت فکر  موهبتی بزرگ می دانند و از اینکه در آن روزگاران 
یده بودند اظهار  تی درباره »نقد و انتقاد« همت ورز و اندیشه به نشر مجال

خرسندی می کند. 

بنگرید: 

که این موهبت بزرگ را به ما  که از خدا بخواهیم  بر ما الزم اســت 
عنایت فرماد که بتوانیم صحیح انتقاد کنیم و با حسن استقبال 
که همین حوادث موجود  زی اســت  بپذیریم. ســعادت ما آن رو
گر مــورد انتقاد  خــود را مــورد انتقاد قــرار دهیم. مثاًل همیــن منبر ا
قــرار بگیرد زود پیشــرفت خواهد کرد. 1 بایــد کتاب های ما انتقاد 
کــه دو ســالی اســت انجمنی به  شــود. جــای خوشــوقتی اســت 
نام »راهنمای کتاب«2 تشــکیل شــده و مجله ای به همین اســم 
کــه چــاپ می شــود بــه اعضای  منتشــر می کننــد و کتاب هایــی 
کمــال بی غرضــی انتقــاد  فاضــل خــود می دهنــد و آنهــا هــم بــا 

گاهــی ژرف از جریانهای  1. رضــوان الهــی از آن تو باشــد شــهید شــاهِد شــعورآفریِن شورگســتر که بــا آ
اجتماعــی و فرهنگــی انگشــت بــر در می نهیـ  باری انگشــت بر در می نهیـ  خواننده هوشــمند ما 
یغ و سوز و گداز از آن میراث بان بزرگ از چه و چهای اجتماعی، فرهنگ،  حتمًا از گستره داغ و در

گاه است. دانش، پژوهش و ... نیز نقدها و فرایدهای زندگیساز و سپیدی آفرینش آ
کتاب، در 21 جلد نشــر یافته اســت  گرانقدر راهنمای  2. خوشــبختانه مجموعه شــماره های مجله 

کوشش ایرج افشار و احسان یارشاطر، تهران، سخن، 1388(. کتاب، به  )راهنمای 
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هســتند، احتیــاج دارنــد کــه اهل نظر و اهــل اطالع، کتابهــا را به 
آنهــا معرفــی کننــد. متأســفانه مطبوعاتی که از لحاظ وســعت و 
یم.  کیفیــت، مخصوص این کار و شایســته این زمان باشــد ندار
البته در گذشته بود، اما خیلی نادر بود و سطح خیلی باالیی هم 
ز هم در گوشــه و کنــار چیزهایی هســت که البته  نداشــت. امــرو
گر  کافــی نیســت... . کتاب هــای بســیاری نوشــته می شــود کــه ا
گاهی الزم را داشــته باشــد، آنها  خواننده ای درباره این کتاب ها آ
یــد و خواهد خواند، بلکــه دوبار خواهد  را بــه ســرعت خواهد خر
کتاب نمی رود. بسیاری  گاهی ندارد، سراغ این  که آ خواند. االن 
گــر خوانندۀ مشــخصی آن  از کتاب هــا بعکــس هســتند؛ یعنــی ا
کتــاب نگاه نخواهــد کرد؛ چون  گاهــی را داشــته باشــد، به این  آ
مثــاًل وقتــش را نــدارد؛ چــون احتیاجــی بــه ایــن مقوله نــدارد یا به 
خاطــر اینکه اشــکالی در این کتاب هســت، ســراغش نمی رود. 

کارهای الزم است.3 کتاب جزو  پس نقد 

کــه چنیــن ضرورتی فرهنگــیـ  علمی و اندیشــگیـ  یعنی وجود  هنگامــی 
گام های عملی برداشت و  کتاب ـ احســاس می شــود، باید  نقد و بررســی 
کرد و جامعه را از  با حرکت به سوی رقم زدن آثاری ویژه نقد این خأل را پر 

گاهاند. ابعاد برآیند دانش و پژوهش و نشر آ

حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقامی دیگر فرموده اند:

مــن می خواهــم از اهــل فکر و نظر و کتاب و کســانی که به کتاب 
کتــاب«  کــه بــه مســأله »نقــد  کنــم  اهمیــت می دهنــد خواهــش 

بپردازند. )همان(

که این همه در  کرده اند  کید  و باالخره با اشاره به برخی از مجالت نقد تأ
برابر آنچه نشر می یابد بسیار اندک است:

االن در بعضی از مجالت قم و تهران منتشر می شود به نقد کتاب 
پرداخته می شــود، لیکن خیلی ضعیف و بســیار کمتر از چیزی 
گر من بخواهم در این زمینه حدسی  ز الزم اســت. ا اســت که امرو
یــم شــاید بیســت برابــر نقدی کــه در ایــن مجالت  بزنــم بایــد بگو
چــاپ می شــود در حــال حاضر الزم اســت؛ چــون دایــره کتاب و 
کتابخوانی دارد گســترش پیدا می کند، پس مســئله نقد هم باید 
کتابخوانی  گســترش پیدا کند )همان( و نیز بنگرید به: کتاب و 

در آینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ص 29 ـ 31(.

آنچــه را از رهنمودهــای رهبــری در ایــن مقــام آوردیم مرتبط اســت با ســال 
تــی ویــژه نقــد نشــر یافتــه اســت. با  1373 از آن روزگاران تــا بــه امــروز مجال
این همــه نیــاز بــه نقد ســازنده و گســترش آن همچنان محســوس اســت. 
بانیــان »آینه پژوهش« در ادامه راهی که در پیش دارند خواهند کوشــید در 

کتاب، 73/2/20. 3. مصاحبه رهبر انقالب در پایان بازدید از هفتمین نمایشگاه 

کارآمدی  ی نقــد، انتقــاد و برنمــودن حد و حــدود و ارزش محتوایــی و  رو
کسانی  که همه  نگاشــته ها، ضرورتی است اجتناب ناپذیر. روشن است 
گاهی های خود  که بر آ کردن دارند و در پی آن هســتند  که شــوق مطالعه 
در جهــات مختلفــی بیفزایند، فرصت آن را ندارنــد که به »آزمون و خطا« 
کتابی را بخوانند و چون آن را ناســودمند یافتند، به یکسو  دســت بزنند و 

کتابی دیگر... . نهند و 

در چنین حال و هوایی باید اهل فکر، اصحاب قلم، پاســداران اندیشــه 
کلمه، برنمودن  و فرهنــگ به »نقــد آثار« بپردازند. »نقد« به معنــای واقعی 
کتاب هــا و حــد و حدود  »ســره از ناســره« و نشــان دادن چنــدی و چونــی 
کــردهـ  در  کارآمــدی و نقش آفرینــی آنهــا در گســترش فرهنــگ یاـ  خدای نا
گر اندیشــوری یــا محققی  گســترش جهــل و خرافــه. ا تخریــب فرهنــگ و 
کتابی را به مطالعه گیرد و آن را از جهاتی سومند بیابد، آیا سزامند نیست 
یافت را در اختیار دیگران قرار دهد و از این سمت وسوی به نشر  که آن در
درســت و استوار اندیشه یاری رســاند. حضرت استاد عالمه محمدرضا 
حکیمی در روزگاران گذشــته کتابی را در شــرح زندگانی دینی و سیاسی 
و علمــی و اجتماعــی و تربیتــی امــام هشــتم)ع( می خواننــد و در مقالتی 
بس سودمند و دیده گشا و خواندنی آن را می شناسانند و از جمله درباره 

چرایی نگاشتن این مقاله می نویسند:

یبا با تحلیل های سرشــار و عبارات ســاده و  این کتاب کوچک ز
رد  روان، چنان مرا شیفته ساخت و شور و شوقی در جانم پدید آو
یش  یه  انــزوای خو که نخســت خواســتم ایــن تأثیر را ـ از همــان زاو
یســم و از او بــه عنوان کســی که این  ـ در نامــه ای بــرای مؤلــف بنو
یش  یخی و علم و معنــوی و تربیتی را بــه جامعه خو اثــر مفیــد تار
تقدیم کرده اســت، سپاســگزاری کنم. سپس اندیشیدم که چرا 
تنها برای مؤلف و چرا این مراتب را برای یکی از مجالت نفرستم 
تا همه بخوانند و تا آن کســان نیز که به خواندن این کتاب موفق 

گاه شوند )شیخ آقابزرگ، ص 57( نشده اند از آن آ

کتــاب می خوانند،  که  کســانی اســت  گویــا این هم یکی از رســالت های 
کتــاب خــوب را می شناســند و تــوان شناســایی و شناســاندن درســت 
کارآمــد را دارنــد. مقــام معظــم رهبــری در زمینــه آنچــه آوردیــم ســخنی  و 

که می آورم: تنبه آفرین و آموزنده دارند 

یاد در اختیار همــه قرار می گیرد، یــک نوع حیرتی  کتــاب ز وقتــی 
کــه آیــا ایــن کتــاب را بخوانیــم یا  بــرای بعضــی بــه وجــود می آیــد 
نخوانیــم؟ مفید اســت یا مضر اســت یا بی فایده اســت؟ کتاب 
یرا انسان وقتی را صرف خواهد  بی فایده هم یعنی مضر اســت؛ ز
کلــی بی فایده باشــد، خیلی بــه ندرت  کتابــی که به  کــرد. البتــه 
می شود پیدا کرد. باالخره هر کتابی یک نوع فایده یی دارد، لیکن 
کــه اهل مراجعــه به کتاب  وقت انســان محدود اســت. کســانی 
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کردند. نیز از استادان محققان و  برای چگونگی برگزاری آن راهنمایی ها 
فرهیختگان ارجمند که با حضور در مراسم بدان جلوه ای واال بخشیدند 
کــرد همــه آن عزیــزان و بــزرگان در این مقــام برایم مقدور نیســت، از  و یــاد 
اســتادان عالیقدر و محققان و نویسندگان و صاحب منصبان ارجمند: 
حضــرات اســاتید دکتــر نصــراهلل پورجــوادی، دکتر ســیدعباس صالحیـ  
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دکتر انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت 
یاســت پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســالمی،  یادشــده، دکتــر لک زایــی ر
کــه با ســخنرانی های  اســتاد فریــد قاســمی و اســتاد محمد اســفندیاری 
پرمغــز، ارجمنــد و روشــنگرانه »آینــه پژوهش« و بانیــان آن را در جایگاهی 

فراتر از آنچه شایسته اش بودند نشاندند.

از کتاب پژوه ارجمند حضرت استاد مجید غالمی جلیسه که برای برگزاری 
گونه کوششــی دریغ نورزیدند و از فرزند  مراســم و تهیه مقدمات آن از هیچ  
عزیز سختکوش و کاردانم که در این سال های واپسین »آینه پژوهش« را به 
لحاظ محتوا و سمت وســوی، ارتقاء ویژه بخشــیدند. از خداوند ســبحان 
از بــن جان و ژرفنای دل سپاســگزارم به لحــاظ همه نواختن ها، توفیق ها و 

مهربانی ها و دست گیری ها از این بنده ضعیف و ناتوان.

م�ن اهلل<  عم�ة �ن کم م�ن �ن همــاره بــا تمــام وجــود گفتــه ام و می گویــم: >و ما �ب
)نحل: 53(  

بســیج انــدر  لیــک  گفتیــم   اینهمــه 
هیــچ هیچیــم  خــدا  عنایــات  بــی 

و توفیق از خداوند است
واهلل من وراء القصد

محمدعلی مهدوی راد

حد توان با تمام وجود ادب بحث و ادب نفس را مراعات کنند. با این همه 
کــه خــود را در ایــن میــدان بــزرگ تحقیــق و آوردگاه پژوهــش چونــان  آنــان 
»خســی« می دانند، در میقات دانش و پژوهش؛ و هرگز ادعای پیراســتگی 
از بایســته ها و شایســته ها را ندارند. بدین ســان در ادامه راه چونان همیشه 
چشــم به یاری، راهنمایی، نقد روشــن از ســوی عالمان و منتقدان دارند و 

هرآنچه از قبیله دانش و پژوهش دریابند بر دیده خواهند نهاد. 

آغــاز  یمــن  بــه  اینهمــه  کــه  بگویــم  و  برچینــم  ســخن  دامــن  کنــون  ا
بیست وششــمین ســال نشــر »آینــه پژوهــش« بــه خامــه آمــد. بر خــود الزم 
کنــم از تمــام  می دانــم پیشــتر از آنکــه خامــه بــر زمیــن نهــم سپاســگزاری 
پنج ســال بــا همدلی، همراهی، بیــان و بنان  که در این بیســت و کســانی 
قلــم و قــدم به نشــر مداوم و اســتوار آینــه پژوهش یاری رســاندند. راســتی 
را و بــدون هیچ گونــه مجاملــه و تواضع هــای آنچنانــی، تمــام اســتواری، 
نویســندگان،  آن  از  پژوهــش  آینــه  بلندآوازگــی  و  اثرگــذاری  گرانمایگــی، 
که بدون هیچ گونه چشمداشتی  محققان، پژوهشیان و منتقدانی است 
کردند و با نواختن ها و تشــویق ها ما را در رفتن و  نقد نوشــتند، راهنمایی 
کــرده امـ  عیار  کــه در مقامی یاد  نایســتادن یــاری رســاندند. از همــه آنانی 
که نام ارجمندشــان در صفحات  کســانی  گفتار، ج 1، ص 42 به بعد ـ و 

مجله و بر پیشانی مقاالت نقش بسته است و من یاد نکرده ام.

روزهــای  واپســین  قلــم می داننــد در  قبیلــه  اهالــی  ارجمنــدان  چنانکــه 
کتــاب بــا برگــزاری مراســمی شــکوهمند،  ســال 1393 مســئوالن خانــه 
گرفتند و بانیان آینه  پنجمین ســال نشر آینه پژوهش« را جشــن  »بیســت و
که بــا نهایت احترام  کنون ســزامند چنــان می دانم  پژوهــش را نواختنــد. ا
یــاد کنم از دوســت فرزانــه محقق ارجمند حضرت نجفعلــی میرزایی که 
کتاب پیشنهاد این مراسم را در میان آوردند و  به هنگام مسئولیت خانه 


