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سخنی با خوانندگان

بنام خداونِد جان و خرد
ک���ه 129ُامین شماره آن را در سال  ک���ه نخستین شماره آینه پژوهش منتشر شد،  تا امروز  از خرداد-تی���ر 1369 
کنار داشته ای���م، آینه را باید وام���داِر  زحماِت دانش���وِر ارجمند و  بیس���ت و دوم حی���ات ای���ن درخِت پرب���ار در 
که از ابتدا با سردبیرِی  ین  ه وز

ّ
خراسانی م���رِد پرتالش، استاد دکتر محمدعلی مهدوی راد دانست. این مجل

یاتی است که کمتر دچاِر ف���راز و نشیب های بنیان َکن شده است.  کرد، جزِو مع���دود نشر کار  ایش���ان آغ���از به 
که موّفق به خوانندگِی  یخ مطبوعات باید سخن بگویند. اّما از حدود ده سالی  در این باره البته اساتیِد تار
که در می���ان آن ها سرمقاله های���ی خوش نویس و نکته دار،  آن ش���ده ام، ه���ر شماره را ح���اوِی مطالبی دیده ام 
کتاب تازه سطح باال و احیانًا چند نقد مایه دار و  ک���م یک یا دو مقاله خوب و پرمایه، چندین معّرفی  دس���ت 
که در شماره های خیل���ی قدیم بوده و مّدت هاست دیگر  اصالح طل���ب وج���ود داشته است. از بخش هایی 
وجود ندارد، بخِش بایسته های پژوهش و نیز طرح ها و کارهای در دست انجام توّسط محّققین است که ای 
ه 

ّ
گرفته است، این بخش مفید به مجل کشور را فرا  که روندی رو به رشد در پژوهشگری،  کاش در این روزها 

کتاب شناسی  که در حوزه های اسالم شناسی،   کارهایی  کشور،  از  بازگردد تا محّققین پایتخت و سایر نقاط 
که  زنده در قم صورت می گیرد  کارهایی ار گاهی بهتری یابند. امروزه  و تصحیح آثار در قم صورت می گیرد آ
که نه  کارهایی  ع���دم صدوِر آن ها از مرزه���ای این پایگاِه بزرِگ جهاِن تشّیع، خود نقصی محسوب می شود. 
که می دانیم،   ت���ی چون نشر دانش و گزارش میراث دیگ���ر می توانند آن ها را انعکاس دهند و نه تا جایی 

ّ
مجال

یات قم خبری راجع به آن ها به صورِت یکجا و درکنار هم عرضه می شود.  در سایر نشر

گویی می خواهد ب���ه خواننده اعالم  ه، سر و شکلی دیگ���ر یافته و 
ّ
که ای���ن مجل ی، س���ه شماره ای هست  ب���ار

کم در ُبع���ِد ظاهر، درمی یابد؛ و الب���د در نهاِن این تغییِر  ک���ه معنای تحّول و نو ش���دن و بهبود را، دسِت  کن���د 
ه است. 

ّ
گردانندگاِن مجل کیفی نیز از اولویت های  که تغییِر باطن���ی و  خ���وِب ظاهری، این پیام نهفته است 

یرایش ها، چکیده دار شدِن مقاالت و نیز  ه، می توان روشمندتر شدِن و
ّ
در توضی���ِح ُبعد اخیر از تغییرات مجل

که تحّولی در نوِع خ���ود محسوب می شود. اّما  کرد  ب���ی و انگلیسی را ذکر  برگردان���دِن هم���ان چکیده ها به عر
ی، بخشی  گرفت. ظاهر و جنبه دیدار یاده از حد مفهوم گرا بود و تغییرات ظاهری را نادیده  ب���ه واق���ع، نباید ز
که می دانم  که اس���اِس هر بنایی را شک���ل می دهد. تغییِر جن���س و اندازه فونت های���ی  مه���ّم از »ُف���رم« است 
گرفتِن  ینش و تهّیه شده است، ِاعماِل تغییراتی در ستون های هر صفحه و نیز محّل قرار  گز مشکل پسندان���ه 
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که با این  کیفّیِت آن ها، از تغییرات مثبِت ظاهرِی این شماره هاست. شماره نخستی  ی���ر و همچنین  تصاو
شمای���ِل جدی���د منتشر ش���د )شماره 127(، البته به خوبِی شماره 128 و 129 نب���ود و نشان داد که هر تغییر را 

باید صبورانه به انتظار نشست و به صاحبان اندیشه های نو فرصتی برای رسوب افکار داد. 

یه، برای هر شماره،  که جناب اسماعیِل مهدوی راد، مدیِر اجرایی نشر در شماره های اخیر، دورادور مّطلعم 
کار  کارهای متع���ّدد مشغولند و نیم نگاه���ی هم به  که ب���ه  ه داران 

ّ
ی مجل ن���ه ی���ک ی���ا دو هفته )ماننِد بسی���ار

که برای  نشر هر شماره فرص���ت هست زمان می گذارد. نظِم  ک���ّل دو ماهی را  که  مطبوعاتی ش���ان دارن���د( َبل 
که به دست خوانندگان می رسد  ه به رواِل طبیعی بازگشته است و سیِر صعودی در هر شماره ای 

ّ
زمانی مجل

محسوس و ملموس است. 

زوی توفیق برای تمامی خادمیِن فرهنگِ  ایراِن اسالمی. یزادی به ایشان بود و آر غرض عرِض دست مر
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