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حقیق1
ّ
 ِمَن الَت

ُ
فَضل

َ
ال ُسَنة ا

کسی عیب نگیرد، سخنش اصالح نپذیرد2 متکلم را تا 

آموزه ه���ای اس���امی، مؤمن���ان را یکس���ر به اس���توار اندیش���یدن، اس���توار 
گفتن، و اس���توار عمل کردن فراخوانده اس���ت. از ن���گاه آموزه های دینی، 
هرزاندیشی، باری  به  هر جهت گویی و نااستوارکاری، یکسر خطا است و 

در بسیاری از تعالیم دینی نکوهیده شده است.

کریم فرموده است: خداوند سبحان در قرآن 

لَینظِر االنساُن الی طعامه3 
َ
ف

از حضرت باقر؟ع؟ در تفسیر این آیه آمده است:

ن یاخذه علمه الذی یأخذ َعّمَ
کسی فرا می گیرد.4  که فرا می گیرد از چه  ]بپاید[ دانشی را 

کرد و بر پایه آن زندگی را بنیاد خواهد  که او را راهبری خواهد  دانش���ی 
که سزامندی آن را  کدامین سرچش���مه است؟ آن خاس���تگاهی  نهاد، از 
دارد که مؤمن حیات انسانی و الهی اش را بدان بنیاد نهد کدام است؟ 

در آیه دیگری خداوند سبحان فرموده است:
ً
 سدیدا

ً
یا ایهاالذین آمنوا اتقواهلل وقولو قوال

در آیتی دیگر فرموده اند:

 5 ً
 سدیدا

ً
... فلیتقوا اهلل ولیقولوا قوال

1 . غرر الحکم؛ ج 6، ص 381.
2 . گلستان سعدی، باب هشتم.

3 . عبس، آیه 24.
4 . تفسیر برهان، ج 5، ص 585.

5 . نساء، آیه 9.

کام بر زبان  گفتن و با پیش���ینه ای از اندیش���ه ای دقیق  س���خن اس���توار 
جاری ک���ردن، بخش���ی از پی���ام آیت الهی اس���ت؛ بدان گونه که مفس���ران 
ارجمند قرآن کریم آورده اند: در این گونه موارد »فرمان به قول سدید«، 
که بارزترین و  کاری اس���ت و به س���خن گفتن از آن روی  کنایه از هر نوع 

روشن ترین و پرنمودترین فعل انسان است، تکیه شده است.6 

بدین س���ان پیام این آی���ات و همگنان آنها، اس���تواری و دوری از باری 
که باید اس���توار بیندیشند، از  به   هر جهت گری اس���ت تا مؤمنان بدانند 
گاهی و صابت قلم بر  سر دقت و تأمل سخن بگویند، با هوشمندی و آ
کاغذ نهند و در پی نهادِن »کاخی از نظم و نثر« و برکشیدن معارف حق 
کنند.  کارستان  کاری  گس���تراندن آموزه های سپیده گشا و زندگی ساز،  و 
که از سنت »ابتاء« بر  که در آیتی دیگر، خداوند س���بحان آن گاه  بنگریم 

گستره زمین سخن می گوید، می فرماید:

... 
ً
... لیبلوکم ایکم أحسن عما

صادق آل محمد؟ص؟ نیز فرمودند:

بلک���ه عم���ل »بهت���ر« و  نیس���ت  ... مقص���ود، عم���ل »بیش���تر« 
درس���ت تر اس���ت.7 

کری���م و معارف اهل بی���ت؟ع؟ درباره عمل، اس���تواری  آموزه ه���ای ق���رآن 
عم���ل، اخ���اص در عمل، پایداری عمل، زایندگ���ی و بالندگی و پویایی و 
گرو  که دل در  گر مؤمنان و آنان   حیرت آور اس���ت. ا

ً
اثرگذاری عمل، حقا

ح���ق دارن���د و آموزه ه���ای دینی، چ���راغ راه و معیار بینش ه���ا و کنش ها، 
کردار آنان است، به این همه حقایق، از سر تأمل بنگرند،  گفتار و  پندار، 

بی گمان رفتارها دگر خواهد شد و مواضع دگر.

تنها نگاهی گذرا به میراث علوی و آموزه های ش���ورانگیز و حیات بخش 
ک���ه ب���اری ب���ه ه���ر جه���ت کاری، »جوفروش���ی« و  ���وی بس���نده اس���ت 

َ
َول

»گندم نمای���ی«، »میان ب���ر زدن ه���ا«، »کار دیگ���ران را ب���ه ن���ام خوی���ش 
جای زدن ه���ا« و روزهای���ی کوت���اه ب���ا فراین���د آن س���رخوش بودن ها را به 
کنیم«. بکوش���یم و بپوییم، ب���ه اینجا و آنجا  یکس���و نهی���م و »حق نمایی 
کنی���م. در  س���ر بزنی���م و در آنچ���ه پیش���ینیان ب���رای م���ا گذاش���ته اند غور 
دی���روز افتخارآفرین خود به ژرفی بنگریم و با دس���تمایه های بلند و واال، 
امروزمان را بس���ازیم و برای فردایی سراس���ر زیبای���ی و حقیقت نمایی و 

کنیم. کاخ بلند میراث مکتوب تاش  برای افزودن بر 

موالیمان فرمود:

ش���ّتان بی���ن عملین، عمل تذه���ب لذُت���ه وتبقی َتِبُعُت���ه وعمٍل 
جره8 

ُ
تذهب مؤونُتُه ویبقی ا

پیام بلند و زیبایی اس���ت. کم نیس���تند کس���انی که به کار سس���ت که بر 
تاش���ی اندک اس���توار اس���ت و جلوه ای فریبنده دارد، بسنده می کنند و 
گذرا رویارو اس���ت،  کوت���اه و رویکردی  که ب���ا اقبالی  ل���ذت زودگ���ذر آن را 

6 . برای نمونه ر.ک به: تفسیر الراغب االصفهانی؛ ج 2، ص 1117 و تسنیم؛ ج 17، ص 447.
7 . کافی؛ ج 2، ص16.

8 . نهج البالغه، ح 120.

ســــــرمقــــــــــــالـــــــه
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سرمقالهآینه پژوهش 127

می چش���ند و سرخوش می ش���وند و چون »آب از آسیاب افتاد«، پرده ها 
کن���ار رفت و حقیقت نمایان ش���د، بدنامی و آثار ناهنجاِر یادش���ده بر آن 
که »دامن  کسانی  کم نیستند  که باقی می ماند. از سوی دیگر نیز  است 
کمر ارادت می زنند«، روزان و ش���بان می کوش���ند، رنج س���فر و  هم���ت بر 
کارستان. این همه تاش،  کاری می کنند  حضر بر خود هموار می کنند و 
هم���راه رن���ج و خس���تگی و سختکوش���ی می گ���ذرد و آنچه پایدار اس���ت و 

جاویدان، نام نیک اثر است.9

کام بیدارگر و هشداردهنده موال را نیز بیاوریم: این 

کل من کل زهر أزیَنُه  خذو من کل علٍم احس���َنه فان النح���ل یأ
فیتولد منه جوهران نفیسان أحدهما فیه شفاء للناس واالخر 

یستضاء به

که از  گیرید؛ چونان زنبور عس���ل  از هر دانش���ی نیکوت���ر آن را فرا
گوهر ارجمند  ش���کوفه ها زیباترین بهره را می گی���رد و از آنها دو 
که از  که مردمان را شفاست؛ 2. ]موم[  فراهم می آید: 1. عس���ل 

آن روشنی جسته می شود.10

ک���ه اهل قل���م و ارب���اب پژوهش، در  بدین  س���ان س���زامند چنان اس���ت 
گ���ردآوری م���واد پژوهش یکس���ر بکوش���ند و از اینج���ا و آنجا اب���زار و مواد 
را فراه���م آورن���د و آن گاه ب���ا تجزی���ه و تحلی���ل و پیرای���ش و آرایش آن، به 
تولی���د عل���م بپردازن���د. باید چونان زنبور عس���ل، با تأمل، درنگریس���تن و 
گلبرگ ها، شهد شیرین  گل ها و  جستجوکردن در ش���یره جان درختان، 
کرده  عس���ل بیافرینن���د و در اختی���ار دیگران نهن���د11؛ نه آنکه -خ���دای نا
- مگس وار بر س���ر س���فرۀ پژوهش ه���ای دیگران بنش���ینند و با انتحال و 
س���رقت و آلوده س���ازی فضای تحقیق، اثری »پژوهش نما« رقم زنند. به 

گفته زیبای مولوی: 

چون مگس، حاضر شود در هر طعام

با وقاحت بی صدا و بی سام12 

آین���ه پژوهش بیس���ت ویک س���ال پیش ب���ا توجه به آنچه آم���د و با درک 
ضرورت بهس���ازی ساحت پژوهش و نش���ر، در گستره میدان مطبوعات 
کنون از پس دو دهه -س���پاس خدای را- توانسته است  چهره نمود و ا
در حوزه نش���ر و فضای نقد و انتق���اد، جایگاهی بلند بیابد. بانیان »آینه 
که نق���د و انتق���اد و بازنگری  پژوه���ش« ب���ر این ب���اور بوده اند و هس���تند 
گام  پیش نهادند  میراث مکتوب، ضروری است و با درک این ضرورت 
و آغازین س���ال ها را به دشواری گذراندند. بسیاری از بزرگان بر این باور 
بودند که ره س���پردن در این وادی نارفته بس���ی دشوار است. در مجالی 
کید  دیگر از نادره کاری بزرگ یاد کرده ام که با نواختن اصحاب مجله و تأ
که »آینه پژوهش« حتی یک دهه  بر ضرورت انتشار آن، بر این باور بود 

ل نهج البالغه؛ ج 6، ص 177. 9 . ر.ک به: شیخ محمدجواد مغنیه؛ فی ظال
10 . غرر الحکم؛ ج 3، ص 459.

کار زنبور عس���ل، تمثیل���ی خواندنی دارد.  11 . فرانس���یس بیک���ن )1626م( باتوجه به چگونگی 
حض���رت اس���تاد اح���د فرام���رز قراملکی ب���ا اندک���ی افزونی، از آن ب���رای نش���ان دادن اهمیت 
اطالعات و پردازش مواد و مواردی از این دس���ت، در مس���یر پژوهش بهرۀ نیکو برده اس���ت. 

ر.ک به: احدفرامرز قراملکی؛ روش شناسی مطالعات دینی؛ ص 31�32.
کریم زمانی؛ ج 2، ص 192، بیت 617 12 . شرح جامع مثنوی؛ 

نمی پای���د؛ اما س���پاس خ���دای را، مجله پایید و به توفی���ق خداوند و در 
سایه عنایت اولیاء الهی و با همدلی و همکاری و همراهی اصحاب قلم 

که بزرگ ترین پشتوانۀ بانیان مجله بودند، پیش خواهد رفت. 

که در صفحات آین���ه پژوهش آنچه  گفته ای���م و باز هم می گویی���م  باره���ا 
»اص���ل« اس���ت، دان���ش، پژوه���ش و یاری رس���انی ب���ه فض���اِی »تحقیق« 
اس���ت. در آین���ه پژوهش همواره تاش کردیم تا نق���د را در جایگاه اصلی 
و حقیقی آن بنش���انیم و هرگز و هرگز جز این انجام ندهیم. در صفحات 
گر از عالمی، محققی و متفکری، چون زندگی را بدرود می گوید،  مجل���ه ا
یاد می ش���ود، تنه���ا و تنها با توجه ب���ه جایگاه واالی پژوهش���ی، علمی و 
اندیش���گی اوس���ت و صد البته باتوجه به اینکه مس���لمانیم و در جامعه 
اس���امی زندگ���ی می کنیم، ب���ه باورها و اندیش���ه های دین���ی، آرمان های 

انقاب و اندیشه های امام خمینی؟هر؟ پای می فشاریم.

آین���ه پژوه���ش باره���ای ب���ار از س���وی فرهیخت���گان، عالم���ان، محقق���ان 
و برگزارکنن���دگان »جش���نواره ها« و »همایش ه���ا« نواخت���ه ش���ده اس���ت. 
مقاالت آن در جایگاه بلند »امتیاز« و »تقدیر« و »شایس���تگی« نشس���ته 
اس���ت و این همه مره���ون و مدیون توفیق اله���ی و همراهی چهره های 
گاه از عیان  گفته، خداونِد آ واالی »قبیله قلم« است. می گویم و بر این 
و نهان را شاهد می گیرم که بانیان مجله تمام توفیق ها، پیش رفتن ها و 
بر قله های افتخار ایس���تادن ها را مدیون فرهیختگان تیزبین، هوشمند 
 انتظار 

ً
و ایثارگ���ر قل���م زن می دانند که بدون توجه به چ���ه و چه ها و مثا

بردن »ارتقا«ها، در صفحات آینه پژوهش قلم زدند تا در این وادِی گاه 
که در مجله  گامی فرا پیش نهند. عزیزانی  تاریک فروغی بیش���تر هلند و 
کوشیده و از سر بزرگواری بانیان  قلم زدند، در فربه س���ازی محتوای آن 
مجله را »به حسن و خلق وفا« ستوده اند  و در میان »ُحسن فروشان« 
که در »حسن و ماحت«، کس به آن نرسد.  کرده اند  آنان را یاری تلقی 

این همه از آنان است و نه ما.

کن���ون در آس���تانه بیس���ت و دو س���الگی ب���ا جام���ه ای  »آین���ه پژوه���ش« ا
زیباتر، چینش���ی دلپذیرتر، پردازش���ی اس���توارتر و ماحت دارتر، »ش���اهِد 
گذش���ته امیدوار اس���ت، از یاری های بی دریغ،  بازار« می ش���ود و چونان 
هوش���مندانه،  انتقاده���ای  و  نق���د  اخ���اص،  س���ر  از  راهنمایی ه���ای 
درنگریس���تن ها و تأمل های فاضانه و عالمانه، حضور علمی، پژوهش���ی 
و نکته س���نجانه تم���ام فاضان، عالمان، اس���تادان، منتق���دان و باالخره 
کان،  که پا چهره های واالی »قبیله قلم« برخوردار باشد و ره چنان رود 
پیراس���ته جانان و ش���یفتگان وادی دانش و پژوه���ش و بینش رفته اند، 

چنین باد و جز این مباد.

واهلل من وراء القصد
سردبیر


