
سرمقاله

کـه بـرای پیراسـتگی و آراسـتگی نشـر  کـه ایـن بنـده - بـا دل مشـغولی ها و دغدغه هایـی  سـی سـال پیـش 
یابی آثار مکتوب و اطالع رسـانی در حوزه پژوهش را به مسـئوالن  مذهبی داشـتم - مجله ای ویژه نقد، ارز
گاهی و با توجه به  کریمانه و از سـر آ کردم و آن بزرگواران  دفتر تبلیغات اسـالمی حوزه علمیه قم پیشـنهاد 
دشواری ها و فراز و فرودهای نشریه ای با این سمت و سو این پیشنهاد را پذیرفتند، هرگز گمان نمی کردم 
گرامیان قبیله قلم را همراه داشـته باشـد و با موفقیت نشـر  سـه دهه بپاید و همچنان عالمان، محققان و 
ی خوشی نشان  یان چندان بدان رو یابد. »نقد« در آن روزگاران به شایستگی تلقی نمی شد و به ویژه حوزو

نمی دادند.

گاهـان همـاره از »بلبشـویی« و ناهنجـاری نشـر مذهبـی می نالیدنـد و  گـو اینکـه متفکـران و دردمنـدان و آ  
یابی و معرفی آثار  ی سامان یابی آن را داشتند و حتی پیشنهاد »مجله« َبل مجله هایی »برای نقد« ارز آرزو
یدند. استاد شهید مرتضی مطهری که حقًا و انصافًا  کید می ورز سره از ناسره را مطرح می کردند و بدان تأ
گاه از جاری هـای زمان،  آن بـزرگ و بزرگـوار در »سلسـله محییـان« منورتریـن چهـره روزگار ماسـت و هیـچ آ
سـهم شـگرف و مؤثـر او را در گره گشـایی های فکـری و سامان بخشـی های عقیدتـی نمی توانـد انـکار کند، 
ازجملـه دلمشـغولی ها و دردمندی هایـش فقـدان »انتقـاد صحیـح« در جامعـه بـود. آن بزرگـوار به شـدت 
که »کتابها انتقاد  نگران آشـفته بازار نشـر بود و انتقاد را عامل پیشـرفت و حرکت می دانسـت و آرزو می کرد 
شود« و نابسامانی های پژوهش و نشر سامان یابد و از اینکه در آن روزگاران مجله ای ویژه نقد نشر می شده 

کمال بی غرضی« انتقاد می شده است اظهار خرسندی می کند.1  کتاب ها »با  و 

یژه ص213 و نیز بنگرید به جشن نامه آیت اهلل ابراهیم امینی، ص979 به بعد و نیز  1. یادداشتهای استاد مطهری، ج13/ ص209 به بعد، به و
یادداشتهای استاد مطهری، ج273/1



آینۀ پژوهش  181
سال سی ویکم، شمارۀ اّول، فروردین واردیبهشت 1399

 
6سلاقارس

اسـتاد محمدرضـا حکیمـی از روزگاران دور از آشـفتگی نشـر رنـج می بردنـد و بـر سـالمت دانـش و پژوهش 
کیـد می کردنـد و از سـال 1343 در مقدمـه »کتـاب  نشـر در جامعـه، به ویـژه جامعـه مذهبـی و روحانـی تأ

کردند.2 کید  ماندگار سرود جهش ها« تا دهه های بعد یکسر بر آن تأ

مقـام معظـم رهبـری حضـرت آیـت اهلل خامنه ای نیز در این زمینه فراوان گفتـه و راهنمایی کرده اند و ما در 
چندیـن و چنـد شـماره آینـه پژوهـش در سـرمقاله ها از راهنمایی هـای ارجمنـد و آن بزرگـوار بهـره برده ایـم. 
کید کرده اند و درباره آن راهنمای هایی روشنگر ارائه داده اند،  یکی از موضوعاتی که ایشان فراوان بدان تأ
کتـاب و ضـرورت آن« و  کـه در ایـن بیـن بـه »نقـد  کتـاب اسـت  کتـاب، پژوهـش، دانـش، نشـر و  موضـوع 
گر  کید کرده انـد.3 ازجمله اینکـه فرموده اند:» ا تـی ویـژه نقـد کتاب و اطالع رسـانی« تأ ضـرورت نشـر »مجال
کـه در ایـن مجـالت چـاپ  مـن بخواهـم در ایـن زمینـه حـدس بزنـم بایـد بگویـم شـاید بیسـت برابـر نقـدی 
کتاب پرداخته می شود( در حال حاضر الزم است؛  می شود ) االن در بعضی مجالت قم و تهران به نقد 

یم. )1372/2/20( یعنی چندین مجله مخصوص نقد الزم دار

کریم در آموزه ای راهگشا به مؤمنان فرموده اند:  قرآن 
 َسِدیدًا ...4

ً
وا َقْول

ُ
ُقوا اهلَل َو ُقول ِذیَن آَمُنوا اّتَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
  یا أ

کنید و سخنی استوار بگویید.  و نیز فرمودند: هان مومنان تقوی پیشه 
 َسِدیدا5

ً
وا َقْول

ُ
َیُقول

ْ
ُقوا اهلَل َو ل َیّتَ

ْ
...  َفل

کـردن، الزمـه اش  تقوی پیشـگی، خدامحـوری و بـر پایـه چهارچوب هـای رفیـق و اسـتوار و الهـی حرکـت 
استواراندیشـی، اسـتوارگویی و اسـتوارکاری اسـت. حضـرت آیـت اهلل جوادی آملی به درسـتی بـر این نکته 

که : تنبیه داده اند 
مـواردی کـه قـرآن کریـم »بـه قـول سـدید« فرمان می دهد، مرادش تنها سـخن درسـت نیسـت، 
بلکه کنایه از هر نوع کار است و چون سخن گفتن بارزترین فعل انسان است، عبارت »قول« 

انتخاب شده است.6

زگار ماست، دغدغه و آرمان ها و فریادهای حضرت  یسان و سخته نگاران رو 2. محقق ارجمند حضرت آقای محمد اسفندیاری که از پخته نو
کتـاب ارجمنـد و بسـیار خواندنـی »راه خورشـیدی ـ اندیشـه نامـه و راه نامـه اسـتاد محمدرضـا حکیمـی« به خوبـی نمایانده انـد.  اسـتاد را در 
کید کرده اند و ... از جمله بنگرید: مقاله از بهر خدا  ص319 به بعد، فصل انتشارات دینی. حضرت اسفندیاری خود نیز بارها بر آنچه آمد تأ

یس، آینه پژوهش شماره 33. منو
یـن و  یراسـتاری شـماره های آغاز ری کنـم کـه دوسـت عزیـز و فرزانـه مـا اولیـن همـراه مـا در آینـه پژوهـش بودنـد؛ بـا و همین جـا قدرشناسـی را یـادآو

کارآمد. نگارش مقاله های خواندنی و ممتع و سودمند و 
کتاب »کتاب، رهیافتی به منظومه فکری رهبر معظم انقالب  کتابخوانی در آینه رهنمودهای مقام معظم رهبری ص29 به بعد و  کتاب و   .3

کتاب« ص473 به بعد. درباره 
4. احزاب: 7

5. نساء :9
6. تفسیر تسنیم، ج17، ص447.
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کرد؛ بدین سان  اساسًا مگر بدون اندیشیدن درست و استوار می توان سخن درست گفت و استوار عمل 
گستره زندگی: که در  فرمان خداوند این است 

»فکر سـدید«، »گفتار سـدید«، »و عمل سـدید« داشـته باشـید. مواضع اسـتوار و ایسـتارهای 
درست قطعًا از اندیشیدن استوار سرچشمه می گیرد. 

رسول اهلل)ص( فرمود:
ْحَکَمه.

َ
ِکّنَ اهلَل ُیِحّبُ َعْبدًا ِإَذا َعِملَ  َعَماًل أ

َ
 ... َو ل

... لکن خداوند بنده ای را دوست دارد که چون کاری انجام دهد آن درست و استوار انجام 
دهد.7

کید می کنند  گاهی گسـتری  تأ گاهی و آ که دین و آموزه های ثقلین به آ کید نیسـت  نیازی بر توضیح و تأ
و در ایـن میـان بـر اندیشـه سـالم و فکـر اسـتوار و عرضـه معـارف اصیـل بیشـتر از دیگـر ابعـاد زندگـی پـای 

می فشارند.
که در تفسیر آیه: یکی بنگرم 

ـاَس  ْحَیـا الّنَ
َ
مـا أ ّنَ

َ
ْحیاهـا َفَکأ

َ
ـاَس َجِمیعـًا َو َمـْن أ مـا َقَتـلَ الّنَ ّنَ

َ
َمـْن  َقَتـلَ  َنْفسـًا ِبَغْیـِر َنْفـٍس ... َفَکأ

َجِمیعًا.8

امام باقر)ع( فرموده اند:
ی  ُهًدى  ... 

َ
ْخَرَجَها ِمْن  َضاَلٍل  ِإل

َ
... َو َمْن أ

هدایت یک انسان و رماندن  او از غرقاب ضالل همسوست با هدایت تمام انسانها ...9

ْنساُن  ِإلی  َطعاِمه 10 فرمودند: ِ
ْ

َیْنُظِر ال
ْ
 حضرت باقر )ع( در تفسیر آیه:َفل

ُه 11
ُ

ُخذ
ْ
ْن َیأ ُه َعّمَ

ُ
ُخذ

ْ
ِذي  َیأ

َّ
ِمِه  ال

ْ
ی  ِعل

َ
ِإل

اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری تفسـیر بسـیار خواندنـی و تأمل برانگیـز از ایـن آیه به دسـت داده اند و ضمن 
کرد، با توجه  که باید در آن دقیق بود و درباره آن تحقیق  بازنمایی ابعاد آیه و تفسیر »طعام« به غذای روح 
که از »نظر«، دقت  کرده اند  به روایاتی، آیه را نشـان گر یکی از اصول تربیتی دانسـته اند و بر این نکته اشـاره 
کـه فـرا می گیـرد، تدبـر کنـد و مقصود را  و  تأمـل مـراد شـده اسـت؛ یعنـی هـر کسـی  بایـد در مـورد علم هایـی 

کند و ... .12 درک 

7. امالی صدوق، 344؛ الحیاة، ج1، ص495. توضیح حدیث را در الحیاة بنگرید.
8. مائده:32

9. الکافی، ج2، ص210
10. عبس: 24

11.  الکافی، ج1، ص 39.
12. یادداشتهای استاد مطهری، ج 13، ص 379 به بعد و همان، ص 404 به بعد.
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و امام حسن مجتبی )ع( فرمودند:
ُب َبْطَنُه َما ُیْؤِذیِه َو ُیوِدُع َصْدَرُه  ُر ِفي  َمْعُقوِلِه  َفُیَجّنِ

َ
 َیَتَفّک

َ
َکْیَف ل ُکوِلِه 

ْ
ُر ِفي َمأ

َ
َعَجٌب ِلَمْن َیَتَفّک

َما ُیْرِدیه.

شـگفتا از آنکه درباره خوراک تن خود می اندیشـد، اما در خوراک خرد خود اندیشـه نمی کند. 
یان می رساند تن می زند، ولی آنچه جانش را فاسد می کند می پذیرد. 13 از آنچه به شکم اش ز

کـه  عالمـان، محققـان و نویسـندگان مرزبانـان اندیشـه، تفکـر، بـاور و ایمـان مـردم هسـتند و روشـن اسـت 
گاهی از زمان، ابزار مرزبانی، آشنایی به هجوم و شبیخون و  ... مرزبانی نیازمند آ

دشـمن، دشـمن اسـت و مسـلح به ابزار دشـمنی. مرزبان هرگز نمی تواند در سـنگر مرزبانی از سر غفلت به 
گاهـی نداشـته باشـد؛ چـرا کـه روشـن اسـت رقیـب بیـدار  خـواب رود و یـا از خألهـا و منفذهـای سـنگرش آ
کریم )= خناس آنکه بسـیار می رود  اسـت و حاضر به یراق و به تعبیر بسـیار تنّبه آفرین و تأمل برانگیز قرآن 
کنـده از کینـه و مسـلح بـه انـواع و ابـزار گمراهی آفرین نمی توان آسـوده  و می آیـد و ...( در مقابلـه دشـمنی آ
که پیشـوای راسـتین اّمت در تنبهی برای همیشـه  بود و یا سـهل انگار یا سسـت عمل و ... . یکی بنگریم 

روزگار فرمود:
ْم ُیَنْم َعْنه ]نامه62[

َ
ِرق َو َمْن َناَم ل

َ ْ
َحْرِب  ال

ْ
َخا ال

َ
 ... َو ِإّنَ أ

کـه همـواره بـا جنـگ همـراه و همـراز اسـت هرگـز به خـواب نمـی رود )و از دشـمن غافل  بـه راسـتی آن کـس 
که بخوابد و غافل بماند دشمن در مقابل او بیدار است و از او غافل نمی ماند.14 کسی  نمی ماند( و 

کـه آموزه هایـی دینـی در پژوهـش و نشـر سـفارش کننده بـه اسـتواری،  کنیـم  کیـد  کـه بایـد تا چنیـن اسـت 
گاهی از نیاز و با توجه به جایگه  که از سـر آ اسـتحکام، صالبت و رسـایی و زیبایی و چشـم نوازی اسـت 

مرزبانی به خامه آمد. 

گرایید و تأمل در چه و چه های نشـر و ضرورت های پیراسـتگی و پاسداشـت  که به تفصیل  این همه را – 
حـق جامعـه، باعـث درازدامنـی سـخن شـد – آوردیـم تـا بگوییـم  آموزه هـای الهـی چـه سـان و چگونـه بـر 

کید می کنند.15 سالمت و استواری آنچه به تعبیر استاد شهید مطهری »غذای روح« است تأ

کـه »آینـه پژوهـش« آهنـگ »بهسـازی پژوهـش و نشـر« را  کنیـم  کیـد  یـم ... و بگوییـم و تأ یـم و بگذر بگذار

13. الدعوات:114، بحارالنوار، ج1، ص218
14. نهج البالغه، ترجمه علی اصغر فقیهی، نامه 62، قم: نشر ادبیات:.1396 

یـن نشـر مجلـه آینـه پژوهـش، نشـر مجلـه بگـو مگوهایـی را رقـم زد و برخـی »نقـد« را نوعـی غیبـت تلقـی مـی کردنـد و لـذا نـاروا و  15.  سـالهای آغاز
یـی تلقـی مـی دانسـتند. در جمعی که از اینگونه مسـائل سـخن می رفـت، زنده یاد حضرت آیـت اهلل ابراهیم امینی )رضوان  برخـی نیـز عیبجو
گـر در نگاشـتی بـه هـر جهـت سـخن نـاروا و موضوعـی ناپختـه مجـال نشـر یافـت و بـه  اهلل تعالـی علیـه( فرمـوده بودنـد نقـد حـق جامعـه اسـت. ا
کسـانی به انگیزه استوارسـازی و نیز نمودن ناهنجاری، آن حقیقت را بپراکنند. )راهنمای  که  دسـت جامعه رسـید، این حق جامعه اسـت 

آینه پژوهش، ص 8(
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داشت از طریق نقد، اطالع رسانی و ... .

گـزارش و تحلیل در صفحات  کـه 180 شـماره از آن نشـر یافتـه اسـت، پشته پشـته مقالـه، پژوهش و  کنـون  ا
گـر روزی بانیان »آینه پژوهش« همت ورزند و بـا عنوان کتاب »آینه« در  زریـن آن مجـال نشـر یافتـه اسـت. ا
که تا چه میزان حضور »آینه  موضوعاتی مختلف مجموعه هایی را نشـر دهند، آنگاه دانسـته خواهد آمد 

کارآمد بوده است.  پژوهش« در ساحت دانش و پژوهش 

کتابی پرداخت  کتاب نشـر داد،  زنده یاد دکتر محمدابراهیم باسـتانی پاریزی پس از آنکه شـصت عنوان 
کـس  کـه مـن پیش تـر و بیشـتر از هـر  گفته انـد  آموزنـده و خواندنـی بـا عنـوان »»خودمشـت مالی« و در آغـاز 
کتـاب در واقـع  دیگـری خـود بـه لغزش هـا، نارسـایی ها و بایـد و نبایدهـای آثـارم  پرداختـه ام و ... در ایـن 
کنـم ... .16  به مثـل مـواردی را نشـان داده انـد  یخـی را بیـان  می خواهـم روش و ترتیـب نـگارش مقـاالت تار
که نادرسـت بوده اسـت. پس محقق باید به سـند و  کرده اند و بعد روشـن شـده اسـت  که به حافظه تکیه 

کند و آن  هم دقیق و بدون اندکی سهل انگاری و ... .17 مستند مراجعه 

بدین سـان  توان گفت بسـیاری از مقاالت »آینه پژوهش« روش شناسـی پژوهش و آسیب شناسـی تحقیق 
و عرضـه دانـش اسـت. مقـاالت بسـیاری در وضعیت شناسـی دانش هـا در صفحـات مجلـه مجـال نشـر 

کالم، تفسیر، حدیث و ... . یخ، دانش  یافته است؛ تار

کـه شـایان توجـه  نقـد و بررسـی ترجمه هـای مختلـف نیـز از جملـه پژوهش هـای نشـریافته دیگـری اسـت 
گـون. کسـان  گونا یارویی هایـی  اسـت. »آینـه پژوهـش« از آغـاز نشـر فـراز و فرودهایـی داشـته اسـت و نیـز رو
گستری« است بر آن  که »نقد« به گونه ای عیب جویی و »کاستی  ی  کسانی نیز از آن رو بسیاری ستودند و 

ک راه انداختند. گرد و خا کمابیش  کسانی نیز مواردی را بهانه قرار داده  طعن زدند و 

گرفتـه  کنـون و سـپاس خـدای را »آینـه« مسـیر خـود را یافتـه اسـت و مـورد توجـه عالمـان و محققـان قـرار   ا
کـه برخـی از مقـاالت روزگاری طوالنـی در نوبـت نشـر می ماننـد و بانیان مجله شـرمنده  اسـت. بـدان گونـه 
کـه از سـر لطـف مقاله هـا را بـرای نشـر بـه مجلـه سـپرده اند. این همـه در حالی اسـت که  عزیزانـی می شـوند 
بر پیشـانی مجله آینه پژوهش عنوان »علمی – پژوهشـی« ننشسـته و »آینه« را از اینکه ارتقاء نامه باشـد بر 
گاه بـا چهـار اسـم نداشـته و  نـدارد و بـه دیگـر سـخن  ی مقاله هایـی بـا دو و سـه َبـل  حـذر داشـته و ازایـن رو

مقاله ها »تک مؤلف« است. 

کنون که سخن بدین جا رسید، اجازه دهید لختی خامه را بر این حالت بگریانم و مرثیه ای در این قصه  ا
که سـخت گیرانه  کنون در مواردی بسـیار ]= از اندک مواردی  که اسـفا و اندوها! ا پرغصه بسـرایم و بگویم 
و هوشـمندانه مقالـه چـاپ می کننـد اعتـذار می جویـم[ مجـالت از یک سـو محـل داد و سـتد شـده اند و 

16. خودمشت مالی، ص26
17. همان، 112 به بعد



آینۀ پژوهش  181
سال سی ویکم، شمارۀ اّول، فروردین واردیبهشت 1399

 
10سلاقارس

مواردی جایگاه درآمد و گاهی ارتقاءنامه و تماما با مقاالتی »بساز بچاپ!!«. شگفتا که همگان این همه 
را می دانند و بر چگونگی این تاراجگری علم مویه می کنند، اما ... .

یابی مقاالتی حضور داشـتم. دانسـته آمد که مقاله ای را اسـتادی!! با دانشـجویی   این بنده در جلسـه ارز
چاپ کرده اند )= چاپیده اند( که استاد هیچ گونه تخصص که نه، اطالعاتی در آن زمینه نداشت و چون 

گرفته بود نمی شناختند!! که در مقاله مورد استفاده قرار  چگونگی یکی دو منبع را از راه دور پرسیدند 

 شاید یکی از راه حل ها این باشد که برای موارد الزم از استاد و دانشجو مقاله بگیرند و مقاله را در شورایی 
کننـد و پـس از دسـت یافتن بـه امتیـاز  بپذیرنـد چـاپ شـود یـا نـه!! یـا دانشـگاه ها و  یابـی  سـخت گیرانه ارز
کارآمـد طراحـی کننـد و مقـاالت را بر پایـه محتوای  دانشـکده ها مجموعه هایـی را بـا موضوعاتـی روزآمـد و 
پایان نامه هـا و تخصـص اسـتادان بـه آن سـوی هدایـت کنند و پـس از گردآمدن مقاالتـی در قامت کتابی 
مفرد نشر دهند که گامی خواهد بود در رشد دانش و پژوهش و راهی برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها 

و ... .

و  مهرورزی هـا  و  لطف هـا  بزرگواری هـا،  و  بزرگی هـا  کوشـش ها،  و  کشـش ها  برآینـد  پژوهـش«  »آینـه 
یک بینی بسیاری از »ارجمندان قبیله قلم« است که از سر دانش دوستی و به انگیزه  نیک اندیشی ها و بار
بهسـازی پژوهـش و نشـر، نتیجـه دقت هـا و درنگریسـتن هـا در میـراث مکتـوب و چگونگی هـای دانـش و 
پژوهش و تأمل ها و پژوهش های خود را برای نشر به مجله سپردند و به واقع »بانیان مجله« و خوانندگان 

ارجمند مجله را نواخته اند. 

گرامیـان  بدین سـان »فضـل و فضیلـت« از آن آنهاسـت و بانیـان مجلـه، خـادم و ناشـر آثـار آن عزیـزان و 
هستند و انشاء اهلل با صداقت و امانت داری.

که بانیان مجله از نشـر مقاالت به ویژه نقدها  جز خدمت به بهسـازی  گفتم این را هم بیفزایم  این همه را 
گاه  گر  یم ا پژوهش و نشر انگیزه ای نداشته و صد البته نگارندگان  پژوهش ها و نقدها... . ازاین رو امیدوار
اندکی درشت گویی یا تیزی و تندی به نگاشته ها راه یافته، نیک اندیشان »قبیله قلم« ما را معذور دارند.

بارها گفته و نوشته ایم که زنده یاد استاد ایرج افشار که بهتر از هر کس نقش آفرینی مجالت را می دانست 
و دشـواری ها و سـختی های نشـر را ... و بزرگوارانـه تجربه هـا و راهنمایی هـای راهگشـایش را در اختیـار مـا 
کردنـد و راهنمایی هـا و  می گذاشـت، پـس از نشـر چنـد شـماره این بنـده را در دیـداری نواختنـد، لطف هـا 
کار را انجـام مـی داد. دیـر، امـا خـوب و اسـتوار، امـا مهـم تـداوم آن  فرمودنـد: حـوزه بایـد خیلـی پیش تـر ایـن 
گر مدتی بپایند ]یادم نیست گفتند ده سال بیشتر و یا کمتر که در موردی نوشته ام[ آن گاه معلوم  است و ا
کـه اینـک مجلـه سـی سـالگی خـود را نیـز گذرانـد و امیـدوارم همچنان  کـه ... .  روحـش شـاد  خواهـد شـد 

بپاید.
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بـه رسـم ادب بارهـا در سـرمقاله ها و نگاشـته ها ] از جملـه در سـرآغاز راهنمـای آینـه پژوهـش ، نمایـه 12 
کنـون بیفزایم  کـه در نشـر »آینـه پژوهـش« نقش آفرینی کرده انـد یاد کرده ام. ا سـاله آینـه پژوهـش[  از کسـانی 
کشـیده اند و مـا از حضورشـان محرومیـم: زنده یـادان و روان شـادان  کسـانی از آن عزیـزان رخ در نقـاب  کـه 
کـه پشـتیبانی ها و دلگرمی هـای آن بزرگـوار  یاسـت دفتـر تبلیغـات   حضـرت آیـت اهلل عبایـی در جایـگاه ر

کارساز بود. که مجله با سمت و سوی نقد در حوزه دشواری هایی داشت بسیار  در آغازین شماره ها 

محمدجواد عظیمی عزیز از دسـت رفته جمع ما دوسـتان خراسـانی. او همکار سـالیان مجله حوزه و بعد 
کارآمد. یخ هنر بود و حضورش بسیار سودمند و  آینه پژوهش و پژوهشگر ارجمند حوزه هنر و تار

کـه در آغازیـن جلسـات طراحی مجله  یـخ معاصـر  محمدجـواد صاحبـی، پژوهشـگر و مـورخ هوشـمند تار
ی بهره برد. حضور داشتند و جمع ما از راهنمایی ها و

که سـالیان سـال مجله  دوسـت محقق و نویسـنده و فاضل و نیک اندیش روزگار ما حضرت رضا بابایی 
کارآمـد مجلـه را می نواختنـد. آن  کردنـد و بـا نگاشـتن مقاله هایـی سـودمند و نقدهایـی  را ویراسـتاری 
گاه مقاله هـای نقـدی می نوشـتند. مرحـوم بابایـی دوسـتی  عزیـز از دسـت رفته پـس از دوران همـکاری نیـز 

خوش محضر، خوش سخن، نیکوسیرت و مهرورز بود و بدرود او دل های بسیاری را فسرد.

 رضوان الهی از آِن همه این عزیزان که اینک در میان ما نیستند و نام و یاد گرانقدر آنان هماره با ماست.

کـه بـا نگاشـتن،  کـه آخریـن سـخن نخواهـد بـود و بـاز هـم سـپاس و احتـرام بـه عزیزانـی اسـت  سـخن آخـر 
راهنمایی کـردن، هدایت هـا و راهگشـایی هایی بـه یـاری مـا شـتافته اند، به ویـژه محققـان و پژوهشـگران و 
ینت بخش صفحات مجله  که نتایج سودمند تحقیق و پژوهش های آنها ز گرانقدر و نام آشنایی  نّقادان 

بوده و انشاءاهلل خواهد بود.

و باالخـره بایـد از همـکاران عزیـز در مجموعـه دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم ماننـد همیشـه بـه 
کنـم. از مدیرمسـئول فرهیختـه مجلـه حضـرت حجت االسـالم و المسـلمین دکتـر محمدتقـی  نیکـی یـاد 
یاست محترم دفتر تبلیغات اسالمی حضرت  یک بین روزگار ما. ر سبحانی، استاد عالیقدر و محقق بار
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد واعظی به پاس همدلی ها، پشتیبانی ها و بزرگواری ها. دانشمند 
کار بلـد  و ارجمنـد  یاسـت سـختکوش و  ارجمنـد حجت االسـالم و المسـلمین دکتـر نجـف لکزایـی، ر
که با نیک اندیشـی این بزرگوار  یغ. بیفزایم  پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـالمی به پاس حمایت های بی در
نشـر الکترونیکـی مجلـه مجـال بیشـتری یافـت و عمـاًل پیش تـر و بیشـتر از پیـش در مجامـع علمـی دنیـا 

حضور یافت. 

که شیفته مجله است و با شیدایی به استواری  ی راد  دبیر تحریریه ارجمند نشریه آقای اسماعیل مهدو
و بلندآوازگی و کارآمدی مجله یاری می رساند و با ارتباطاتی بسیار خوب با محققان و عالمان قبیله قلم 
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یغ نمی کند.  کرامندی در در نشر شایسته آینه پژوهش می کوشد و از هیچ تالش سودمند و 

کـه اینـک مجلـه پـس از سـی سـال بـا پیشـنهادهای بسـیار و درخواسـت های مکـرر  و در نهایـت بگویـم 
خوانندگان و عالقه مندان بزرگوار مجله از این شماره در قامتی دیگر و با هیئتی شاید چشم نوازتر و به گونه 

یم قبول افتد و در نظر آید. که امیدوار وزیری نشر می یابد 

و اهلل من وراء القصد 


