مقاله

پایداری
و پیوستگئ

آینة پژوهش
چکیــده :دوماهنامه آینه پژوهش مجلــه ای پیرامون نقد
کتاب و کتابشناسی و اطالع رسانی در حوزه فرهنگ اسالمی
اســت که به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اســامی حوزه
علمیه قم منتشر می شود .بیستم اسفندماه  1393به همت
مؤسسه خانه کتاب ،نخستین جلسه از سلسله نشست های
عصر کتاب به مناسبت ربع قرن انتشار مداوم آینه پژوهش،
به گرامیداشــت این مجله اختصاص داشــت .در نشست
یادشده سید فرید قاســمی به ایراد سخن پرداخت .نوشته
حاضر پیاده سازی سخنرانی ضبط شده ایشان است.
کلیدواژه :دوماهنامه آینه پژوهش ،مجله نقد کتاب ،دفتر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،فرهنگ اسالمی.
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مقــالــه
سیدفرید قاسمی
ّ

بیســتم اســفندماه  1393بــه همــت مؤسســۀ خانه کتاب ،نخســتین
جلسه از سلسله نشستهای عصر کتاب به مناسبت ربع قرن انتشار
مداوم آینۀ پژوهش به گرامیداشــت این مجله اختصاص داشــت .در
نشست یادشــده ّ
سیدفرید قاسمی به ایراد سخن پرداخت .آنچه در
پی میخوانید پیادهسازی سخنرانی ضبط شده اوست.

* * *
در ایــران در حــوزه نشــریات کتــاب ،مجل ـهای کــه  25ســال پیوســته و
غیرگسســته منتشــر شــده باشــد ،نداشــتیم .قبــل از «آینــه پژوهــش» ایــن
پیوســتگی و غیرگسســتگی و دوام بــه مجلــه «راهنمــای کتــاب» بــا 21
ســال انتشار متعلق بود .شاید بعضی دوســتان بفرمایند که «نشر دانش»
فرامــوش شــده ،نــه فرامــوش نشــده ،مجلــه «نشــر دانــش» از عزیزتریــن
مجلههای ما در دهه  60و نیمه نخست دهه  70بود ،اما «نشر دانش» 15
سال پیوستگی داشت از  59تا  .74بعد ،چهار سال و نیم تعطیل شد و
بعد چهار ـ پنج ســال منتشــر شد .بعد ،یک سال وقفه داشت ،سپس دو
سال منتشر شد و بعد از وقفههای گوناگون و از دوماهنامه و فصلنامه به
«میلنامه» تبدیل شد« .میلنامه» یعنی نشریهای که هر موقع مدیر نشریه
میلش کشید ،منتشر کند.
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«آینه پژوهش» را میتوانیم از منظرهای گونا گون ببینیم .یک منظر آماری

این مرکزیت را پیدا کرد .علت تأخیر این بود که در 12سال نخست حیات

است .برای مثال بگوییم  25سال انتشار 150 ،شماره در  134مجلد18 ،

مطبوعات در قم ،دو نشریۀ هفتگی با نامهای «جنوب» و «کامکار» منتشر

هــزار و  50صفحه یا آمارهایی دیگر یا بهعنوان مثال ،ســال بیســتودوم
پربرگترین و ســال ســوم کمب رگترین ســالهای ُعمر «آینــه پژوهش» بوده

شــد ،اما این نشــریات حساســیتی برای حوزه به وجود نیاوردند ،اما مجله

اســت ،امــا واقعیــت قضیه این اســت کــه با ایــن آمارها حــق مطلب ادا

«همایون» را که ســال  1313علیاکبر حکمیزاده منتشر کرد ،حساسیتی
ً
در حوزه برانگیخت و این حساسیت موجب شد که بزرگان حوزه تقریبا تا

نخواهــد شــد .الزمۀ وقوف بیشــتر بــه جایگاه «آینه پژوهش» بررســی ســیر

دو دهه و اندی ،خیلی روی خوشی به نشر ادواری نشان ندهند و به همین

تاریخــی چهــار مبحــث اســت .نخســت  154ســال تاریــخ مطبوعــات

جهت در دهه  ،20تهران مرکز چاپ و نشــر مطبوعات اســامی شــد .البته

فارســی اســامی در جهان ،دوم  114ســال تاریخ نشــر مطبوعات فارســی

در قم در دهه  20و نیمه نخست دهه  ،30نشریاتی منتشر شدند ،اما چون

اســامی در ایران ،ســوم  92سال نشر مطبوعات در قم و چهارم  82سال

تأیید بزرگان حوزه را نداشتند با اقبال مواجه نشدند .در نیمه دوم دهه 30

نشــر مطبوعــات حــوزه کتــاب در ایــران .بــا دقــت نظــر در این چهار ســیر

بعضی از فضال و طالب حوزه ســعی در کســب موافقت بزرگان حوزه برای

تاریخی ما به جایگاه «آینه پژوهش» بیشتر وقوف پیدا میکنیم .واقعیت

ق هم شــدند و مجلههایی هم منتشــر شد که
انتشــار مجله داشــتند و موف 

ایــن اســت کــه با بررســی همه ایــن مباحــث بــه ناپایدار یها میرســیم و

سرآمد آنها دو مجله «مکتب تشیع» و «درسهایی از مکتب اسالم» بود.

پایداری«آینه پژوهش» از این منظر ارزشمند است.

ً
«مکتــب تشــیع» تقریبــا میخواســت ،یــک بنــگاه مطبوعاتــی باشــد و

مطبوعات اســامی فارســی در دنیا در هند متولد شــد و در ایران در شــهر

فصلنامه و سالنامه داشت ،اما خیلی زود تعطیل شد ،ولی «درسهایی

اصفهان ،اما نه هند مکتب و مرکز مطبوعات اسالمی شد و نه اصفهان در

از مکتــب اســام» ماند ،حتــی در روزگاری که در تهــران بعضی مجلهها

آن مقطع .نخستین مرکز نشر مطبوعات اسالمی در نجف ایجاد شد و آن

در کنــار ســرلوحه مینوشــتند پرتیراژترین مجله ایران واقعیت نداشــت.

هــم به برکت وجود آخوند خراســانی .بعدها نیز بــزرگان حوزه مانند آیتاهلل
ّ
سیدابوالحسن اصفهانی ،مشوق و مقوم انتشار مطبوعات بودند تا جایی

پرتیراژتریــن مجلــه ایــران در ســالهایی در ده ههــای  40و  50مجلــه
درسهایــی از مکتــب اســام بــود ،امــا بــه دلیــل اینکــه از سیســتم توزیع

که آیتاهلل اصفهانی مجوز استفاده از وجوهات شرعی را برای انتشار مجله

رســمی پخش نمیشــد ،این شمارگان به حســاب نیامد« .درسهایی از

صادر کرد و همین مجوز موجب رونق مطبوعات شــیعی شد .قم با تأخیر

مکتب اسالم» بعد از انقالب و تا روزگار ما ماند.
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بعــد از انقــاب در قــم از حیــث چــاپ و نشــر مطبوعــات تحولــی پدیــد

خواهنــدگان بــه آنها امید بســته بودند و به یکباره تعطیل شــدند ،تعطیل

آمــد .مراکــزی بــرای نقــد و بررســی مطبوعــات ایجــاد شــد .نشــریاتی هم

نشــود .بــ ه نظر میرســد کــه بایــد همچــون بناهایی کــه در دفتر آثــار ملی

منتشــر میشــدند ،مانند «انتخاب» و«بررسی» و حتی در مدرسه آیتاهلل

ایــران بــه ثبت میرســد یــا میراث معنــوی و آثــار ناملموس کــه آن هم در

گلپایگانــی ،مرکــزی بــرای نقد و بررســی کتــاب و مطبوعات ایجاد شــد.

یک دفتر در ســازمان میراث فرهنگی ثبت میشــود ،در دستگاه فرهنگ

بــه دلیــل اهمیــت آن روزگار ،ایــن مرکز به جــای اینکه به کتــاب بپردازد،

و مطبوعــات ایــران هــم باید یک دفتری بــرای ثبت نشــریات اینچنینی

بیشــتر بــه مطبوعــات میپرداخت .مجلهای هم منتشــر میشــد که بعد

وجود داشــته باشــد؛ چرا که «آینه پژوهش» متعلق به یک شــهر و صنف

از یکــی ،دوبار تغییر نام ،اواخر حیاتش عنوانش شــده بود«مجله بررســی

نیســت ،بلکــه متعلق بــه ایران اســت« .آینــه پژوهش» امروز یــک میراث

مطبوعــات» .در همــان ایام ،دفتر تبلیغات اســامی در قم ایجاد شــدکه

ایرانی ـ اســامی و یک میراث ملی اســت .برای پاســداری از این میراث

یکــی از اهداف آن تجمیع فعالیتهای تبلیغاتی و مطبوعاتی در قم بود

ملــی چــه باید کرد؟ این مجله منشــأ اثر و ثمر بســیاری بوده اســت« .آینه

و مجلههایــی کــه در آن روزگار از ســوی نهادهــای دیگر منتشــر میشــد،

پژوهــش» مجلــه برکتخیزی اســت .امــروز بزرگانی در تهران ،قم و ســایر

ماننــد «پاســدار انقــاب» به دفتــر تبلیغات ملحق شــدند که به «پاســدار

نقاط داخل و خارج از کشور مشغول هستند که مشق عملی نویسندگی

اســام» تغییــر نــام داد و زیرمجموعــه دفتــر تبلیغــات شــد .البتــه دفتــر

را از «آینه پژوهش» شــروع کردند« .آینه پژوهش» بســیار تالش کرد جلوی

تبلیغات به وسعت امروز نبود و در جایجای قم پراکنده بود .برای مثال

خرافات را بگیرد« .آینه پژوهش» بسیار تالش کرد که درسدرستنویسی

دفترمجله «پاســدار اســام» در یکــی از کوچههای خیابان دورشــهر بود و

را در قــم رواج دهــد .نثــر منبری را به نثر معیــار تبدیل کند .این خدمات

واحدهــای دیگــر دفتر تبلیغــات پراکنده بود تا اینکه به نظرم در ســال 61

جزئــی از خدمات «آینه پژوهش» اســت .از درون «آینه پژوهش» نهادها و

دو ساختمان که متعلق به یک نهاد تبلیغی بود که قبل از انقالب کارش

مجلههایی به وجود آمدند که باید به آنها اشاره کرد .در هر صورت امروز

را شــروع کــرده بــود ،به دفتــر تبلیغات واگــذار کردند که یکــی در چهارراه

پاسداری از «آینه پژوهش» بر همه فرض است ،به ویژه کسانی که کار به

بیمارســتان و دیگری در ابتدای صفاییه روبهروی مدرســه امیرالمومنین

دست هستند و میتوانند ساز و کاری فراهم کنند که «آینه پژوهش» به

و کتابفروشــی «هــدف» بــود .این دو ســاختمان را که بــه دفتر تبلیغات
ً
دادند ،تقریبا واحدهای دفتر تبلیغات تجمیع شــد و به تدریج گســترش

راه خود ادامه دهد .این مجله نس ـلپروری هم داشــته و پدرپیشــگی هم
در ایــن مجلــه بوده اســت .نمونه آن اســماعیل مهدو یرا د که پدرپیشــه

بیشــتری پیــدا کردنــد ،امــا نقطه عطف در قــم از حیث مطبوعات ســال

شده است و اگر آقای اسماعیل مهدو یراد فرزند استاد دکتر مهدو یراد

 62بود که دو مجله «نور علم» از سوی جامعه مدرسین با مدیریت آقای

در ایــن ســمت ،یعنــی مدیــر اجرایــی بماند ،نخســتین پدرپیشــه واقعی

یزدی و نشــریه «حوزه» با مدیریت مرحوم عبایی خراســانی منتشــر شــد.

تاریــخ مطبوعــات کتــاب در ایــران خواهــد بــود .قبــل از ایشــان بزرگانــی

آقای ایزدپناه نیز نخستین سردبیر مجله حوزه بود .ایشان امروز سکاندار

نــام فرزندانشــان را در مجلــه میآوردند ،امــا آن بزرگــواران آرزوهای خود را

«فرهنگ قم» و عضو هیأت مدیره مؤسسه خانه کتاب هستند.

جای خبر تحویل ما میدادند و هیچ کدام پدرپیشــه نشــدند .پدرانشان

بعد از هفت سال از دل مجله «حوزه»« ،آینه پژوهش» به وجود آمد« .آینه
پژوهش» که ســال 1369منتشــر شد ،تصور بر این بود که به زودی تعطیل
میشــود؛ چراکــه از دل نهــادی بالید که قدرت دهه نخســت عمر خود را
نداشــت .از ســوی دیگر سال  69ســالی بود که بعد از یک دهه رکود بر اثر
جنگ نشــریههای گونا گونی در کشــور منتشــر شــدند .تا جایی که به یاد
دارم ،اواخر همان ســال ،ســازمان تبلیغات اســامی کتابی به نام «باران
مطبوعات» منتشــر کرد .سهم کتاب از این «باران» سه نشریه «فصلنامه
کتاب» کتابخانه ملی و دو مجله در حوزه نقد و بررسی کتاب بود که در
تهران «ارغوان» و در قم «آینه پژوهش» منتشر شد« .ارغوان» بعد از  6شماره
تعطیل شد ،اما «آینه پژوهش» تا به امروز ماند و خوشحالیم که امروز آغاز

دوســت داشــتند پسرانشــان راهشــان را ادامــه دهنــد ،اما ندادند .شــاید
برخــی دوســتان بگویند ،پســر محمد رمضانــی ،راه پدر را ادامــه داد .بله،
ادامه داد ،اما در نشر کتاب و نه در نشریه کتاب .محسن رمضانی بعد از
«کاللــه خاور» انتشــارات «پدیده» را در حوزه کــودک و نوجوان ایجاد کرد.
از فعــاالن دهــه  20مهــدی آذریزدی و مرتضــی کیوان بودند کــه آن دو نیز
فرزنــدی نداشــتند کــه راهشــان را ادامــه دهــد .در دهــه  30هم تا بــه امروز
بیشــتر بزرگان نام فرزندانشــان را در نشــریههای کتاب گذاشــتند ،اما این
فرزندان راه پدر را در خصوص انتشار نشریه در حوزۀ کتاب ادامه ندادند.
امیدواریــم «آینه پژوهش» بمانــد و بپاید .دوام و توفیق همۀ عزیزانی را که
در این مجله مشغول هستند از خداوند سبحان خواهانم.

ورود «آینه پژوهش» را به بیستوششمین سال حیاتش جشن میگیریم،
امــا واقعیــت قضیه ،با توجه به بررســی جســته و گریخته که عرض شــد،
واقفشــدن بــه ناپایدار یهــا بــود .اینکه امروز بایــد چه اتفاقــی بیفتد که
ً
«آینه پژوهش» هم مانند نشــریاتی که قبال منتشــر میشــد و خوانندگان و
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