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باسمه تعالی

گزاره هایــی را فراچنــگ آوردن  ترازنویســی و ترازپژوهــی و به آییــن و روال، 
کــه  گران بهــاء،  کــردن، میراثــی اســت  و بــه پیــش گاه اهــل نظــر پیشــکش 
از دوره هــای بســیار دور زاد بــرزاد، نسل اندرنســل در جویبــار زمــان جــاری 
ــا بــه  شــده، از ســینه ای بــه ســینه ای، از برگــه ای بــه برگــه ای راه یافتــه، ت
کوبــۀ ذهن هــا، فکرهــا و ذوق هــا را می کوبــد و َدرای  مــا رســیده و همــه گاه 
گفتــاری،  کــه میــراث خــود را، نوشــتاری و  کاروان را بــه صــدا درمــی آورد 
همــان  کــه  زر  کاغــذ  بــا  را  بشــری  و  َوحیانــی  آموزه هــای  و  رویدادهــا 
زمــان،  پیشــانی  در  و  بنگاریــد  اســت  ترازمندپژوهــی  و  ترازمندنویســی 
کنیــد؛ تــا شــور انگیــزد و بــه یــادگار در یادهــا و لــوح ضمیرهــا بمانــد. حــک 
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ندر آیین نبشتار َتراز
َ
ا

1. به کاربنــدی دقیــِق قاعده هــا و معیارهــای دســتور زبــان فارســی1، آییــن 
نــگارش و رســم الخط2.

2. پای بنــدی بــه نــگاره، ریخــت، ترکیــب ســاختاری در نــگارش مقالــه، از 
ــان: ــا پای آغــاز ت

کوتاه، روشن و هماهنگ با معنون و اصل سخن. - سرسخن )عنوان( 
گویا و بیان گر درون مایۀ سخن و جهت گیری. کوتاه؛ اّما  - چکیده، 

دربردارنــدۀ  و  نبشــتار  روی  و  چهــره  حقیقــت  در  دیباچــه،  و  درآمــد   -
گزیرناپذیــر: چرایــی ســخن بــه میــان آوردن از ایــن مقولــه،  یادآوری هــای 
کــه  بیــان هــدف، زاویــۀ نــگاه، پیشــینۀ بحــث، نویســندگان و پژوهشــیانی 
کم دامنــه،  یــا  و  پردامنــه  بلنــد،  کوتــاه،  گفته انــد،  ســخن  مقولــه  ایــن  از 
برجســتگی های ایــن نوشــته در ســنجه بــا آن نوشــته ها و عرصه هــای نــو و 
کتابخانــه ای )بــا تعریفــی  کار،  کــه درنوردیــده اســت و . . . روش  راه گشــایی را 
کتابخانــه وجــود دارد( یــا میدانــی )بــا نــگاه خــاص علمــی( و  کــه امــروزه از 

معیارهــا. و  ک هــا  مال منابــع،  ِبه گزینــی  ســازوکار 
گویــا،  کار، بــا مقدمه چینــی ســازوار و  پــس از دیباچه نــگاری و نمــودِن چهــرۀ 
کــردن عنوان هــای اصلــی و فرعــی، به گونــۀ  بحــث آغــاز می شــود، بــا رســم 
کــه وابســتگی هــر عنوانــی بــه عنــوان دیگــر، عنوان هــای  پلکانــی و پیوســتاری 
پیشــین بــه پســین و پســین بــه پیشــین، حلقــه در حلقــه و زنجیــروار حــس 
و درک شــود و خواننــده را بــه آســانی از پلــه ای بــه پلــه ای دیگــر فــرا بــرد، 
کــه نویســنده در پایــان  کــه بــه همــان نتیجــه ای دســت یابــد  بدان ســان 

مقــال، ترســیم می کنــد.
فنــی،  معیــار3:  پژوهــش  گی هــای  ویژ از  بهره منــدی  و  برخــورداری   .3
گرفتــه از چشــمه های اصلــی و اصیــل، نــو،  لی، اقناعــی، سرچشــمه  اســتدال
گشــایندۀ  ــرد و جامعــه،  ــازی از نیازهــای ف ــدۀ نی ــردی و برآورن کارب پاســخ گو، 
گره هــای فروبســته در زندگــی فــردی انســان مســلمان و جامعــۀ  گرهــی از 

اســالمی
و دیدگاه هــای  اندیشــه  ها  بازتابانــدن  رســالت فصلنامــه،  کــه  آن جــا  از   .4
کالبدشــکافی های دقیــق در بــاِب موضــوع احــکام فقهــی،  فقهــی اســت و 
و  فقاهتــی  کندوکاوهــای  و  فقهــی  دقیــق  معیارهــای  عرصــه،  دو  هــر  در 

می دهــد: قــرار  راه  چــراغ  را  موضوع شناســی 
کار  در مقوله هــای فقهــی، برابــری بــا نیازهــا و اقتضــاءات زمــان را ســرلوحۀ 
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کارهــای بســته را  گره گشــایی از  کــه زمــان و  کار و تالشــی  می نهــد و هرگونــه 
کالبدشــکافی  گویــۀ مقوله هــا و بحث هــای  در چشــم انداز خــود ننهــد و بــه وا
بایســته،  و  نیــاز  مــورد  مقوله هــای  در  یــا  و  بپــردازد  غیرضــرور  یــا  شــده، 
انجــام  درخــور،  همه ســویه نگری های  و  ژرف اندیشــی ها  و  ژرف کاوی هــا 
نگرفتــه باشــد، بــه یــک ســو می نهــد و ُمهــر غیــر درخــور عرضــه بــر آنــان می زنــد.
و  نــو  نوگراســت و رصدگــر و عرضه کننــدۀ ســخنان و بحث هــای  فصلنامــه، 
گره گشــا؛ اّمــا ایــن نــگاه و ایــن زاویه نگــری ویــژه، بــه هیــچ روی، بــه معنــای 
درهــم فروریختــن ترازهــا و معیارهــای اجتهــادی و فقاهتــی نیســت. فقــه 
کیــد  کــه امــام خمینــی، رحمــت اهلل علیــه، روی آن تأ ســنتی و فقــه جواهــری 
کار فقهــی و اجتهــادی و دســت یابی بــه فقــه نــاب، جــز از ایــن  داشــتند و 
کــه بنــا باشــد در فصلنامــه  جویبــار زالل ناممکــن اســت، در هــر مقــال فقهــی 

ــد.  ــته باش ــژه داش ــوه ای وی ــتی جل ــاب، بایس ــد و بازت ــر یاب نش
ک نویســی،  بی مال و  ک گویــی  بی مال هرگونــه  برابــر  در  رصدگرانــه  فصلنامــه، 
مــدرن  اخباری گــری  مهم تــر  همــه  از  و  ســرهم بندی  ســهل انگاری، 
کندوکاوهــا و  کــه در الیه هایــی از حــوزه و  می ایســتد. اخباری گــری مــدرن 
کار را بــر فقه پژوهــان  کــرده،  جســت وجوهای فقهــی و فقه پژوهــی، رســوخ 
ــزرگ اصولیــان، ســخت دشــوار  ناب اندیــش و پاســداران راســتین دســتاورد ب
ــردآوری و درهم آمیختــن  گ ــری مــدرن، از راه نقــل،  ســاخته اســت. اخباری گ
ناســختۀ چنــد آیــه و ســخن قــرآن و نهج البالغــه، یــا تفســیر اشــتباه از هــر یــک 
بیــان  زمینه هــای  و  همِگنی هــا  مقارنه هــا،  مقدمــات،  بــه  توجــه  بــدون  و 
کــردن چنــد روایــت دلخــواه، و تحمیــل معنــای مــورد  آن، یــا دســت چین 
نظــر بــر آن، چشم پوشــی از دیگــر مســتندها و قواعــد عمومــی فقــه، بــروز و 
گزیــر  کــه نا کژراهــه روی  کــه حرکتــی اســت انحرافــی و  ظهــور یافتــه و می یابــد 
گونــه جوالن گــری  از هــر  نــاب  پــاس داشــتن ســاَحِت فقــه  بــرای   بایســتی 
راه گشــایی،  میــان داری،  از  نــاب  فقــه  بازدارنــدۀ  و  انحرافــی  جریان هــای 
کارآمــدی، نقش آفرینــی در فــراز و فرودهــای زندگــی، هنگامه هــای ســخت 
تــالش  بــه  و اجتماعــی،  فــردی  زندگــی  تکلیف مــداری در  نهادینه ســازی  و 

کاروان ســاالران داد. بــه  را طالیه دارانــه  و هشــدارهای الزم  برخاســت 
گزیــر بایســتی بازتــاب روشــنی داشــته  و در مقولــۀ موضوع شناســی، آن چــه نا
باشــد، افــزوِن بــر نــگاه، دقــت و دقیقه اندیشــی فقهــی و نمونــه قــرار دادِن 
تالش هــای ســترگ و عالمانــه و دقیق اندیشــانۀ فقیهــان پیشــین و پســین، 
آنــان در ایــن عرصــه،  در امــر موضوع شناســی و چنــد و چونــی تکاپوهــای 
ویــژه کاران  از  بهره گیــری  و  روز،  بــه  هــم  آن  علمــی،  آبشــخورهای  بــه  ورود 
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ــد و  کار، قــوام می یاب ــا ایــن ســازوکار،  خبــره و ماهــر، در هــر رشــته ای اســت. ب
بــه ســامان می رســد. در پرتــو ایــن تــالش عالمانــه و دقیقه اندیشــانه، ممکــن 
کــم و بیــش،  کــه بــرای فقیهــان و صاحبــان فتــوا،  کار بــه پایــه ای برســد  اســت 

ــد. ــه روشــنایی بزن اطمینــان آور باشــد و نقبــی ب
ــا نوشــته ها و  ــه ، ســنجش آن ب 5. از جملــه مــوارد محــک و عیارســنجی مقال
کــه  کــه مــداِر اصلــی بحــث در آنهــا، همــان موضوعــی اســت  مقاله هایــی اســت 

مقالــۀ در دســت بررســی، عهــده دار بیــاِن آن اســت.
کــه مقالــه، نســبت بــه مقاله هــای  در ایــن ســنجش بایــد بــه دســت بیایــد 

جملــه: از  دارد،  درخــوری  برجســتگی های  همِگــن، 
الــف. نویســنده در بررســی و تحلیــل مســأله، بهتــر و عالمانه تــر از پردازنــدگان 
بــه ایــن موضــوع در نوشــته های خــود، توانســته بــا به کارگیــری روال و روشــی 

نظام منــد، بــه استوارســازی دیــدگاه خــود، بپــردازد.
ب. در منبع یابــی، منبع شناســی و بهره گیــری از منابــع دســت اول، تــالش 
راه هــای  و  داشــته  موضــوع  ایــن  بــه  پردازنــدگان  از  دقیق تــر  و  گســترده تر 

اســت. پیمــوده  را  اعتمادبرانگیزتــری 
کاربــردی و راه گشــا بــه موضــوع درنگریســته اســت. بــا تــالش،  ج. از زاویــۀ 
پی گیــری و توجــه عالمانــه بــه نیازهــای روز فــرد و جامعــه، بــه مقولــۀ مــورد 
بحــث، جایــگاِه ویــژه ای بخشــیده و آن را از حالــت انــدراس و غیرکاربــردی بــه  

کاربــردی بــودن آن را به روشــنی نمایانــده اســت. درآورده و 
گام در  کــه نویســنده،  د. در جای جــای نبشــته، به روشــنی می تــوان دیــد 
گام  گــر هــم  راه هــای بارهــا بارهــا رفتــه و پیمــوده شــده، نگــذارده اســت و ا
گــذارده، بهنــگام، توجــه داده و در عمــل، ثابــت  در راه هــای پیمــوده شــده 
گویــه مــالل آور مقوله هــای بررســی شــده،  کــرده پیمــودِن ایــن راه، از تکــرار و وا
گشــودن راه جدیــد و بــه ارمغــان  پرهیــز داشــته و تمــام تــوان خــود را بــرای 

آوردِن دســتاوردهای نــو و درخــور اســتفاده، بــه کار بــرده اســت.
ســامان  چنــان  منابــع،  و  ارجاع هــا  و  شــده  پی ریــزی  به گونــه ای  بحــث  ه. 
کــه بــه روشــنی هــر خواننــدۀ نکته ســنج و باریک بینــی، بــه ایــن نکتــه ره  یافتــه 
کــه نویســنده، مقاله هــا و مطالــب نشــر یافتــۀ همســو را بــه دقت دیده  می یابــد 
کارهــای  کــه  کــرده و ســره از ناســرۀ آنهــا را بازشناســانده و نمایانــده  و ارزیابــی 
گرفتــه، ناتمــام اســت و هنــوز تــا چهره گشــایی حقیقــت مطلــب، راه  انجــام 
کــه  درازی مانــده و جســت وجوهای بســیاری بایــد و ایــن تــالِش فــراروی، 
حلقــه ای اســت از حلقه هــای تکاپــو و تــالش در بــاب موضــوع مــورد نظــر، 
کار پژوهش گــران پیشــین  کــه در ادامــۀ  بخشــی از آن جســت وجوهایی اســت 
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می بایســت انجــام می گرفــت.   
کار  کار زیــاد شــده، سســت و یــا اســتوار،  کــه  گفتــه نمانــد در موضوعــی  6. نا
به گونــه ای  و  چندبــاره کاری  بــاب،  آن  در  پژوهــش  و  موضــوع  همــان  در 
و  ضــرورت  صــورت  در  مــوردی  چنیــن  در  اســت.  بی نتیجــه  وقت گــذاری 
گرفتــه ارائــه  کارهــای انجــام  گزارشــی فنــی، علمــی و همه ســویه از  گزیــری،  نا
گــر نویســنده و یــا پژوهش گــر، نکتــه ای ورای نکته هــای ارائــه شــده  گــردد و ا
کــه  گرفتــه را بنمایانــد  کارهــای انجــام  کاســتی های  دارد، ارائــه دهــد، و یــا 

بی گمــان، ره گشــاتر و مفیدتــر خواهــد بــود.
کار  آیــا  کــه  می شــود  عیارســنجی  فصلنامــه،  ارزیابــی  بوتــۀ  در  مقالــه   .7
ارائــه شــده نــاب و خالــص اســت و از ذهــن و دســتگاه اندیشــۀ نویســنده و 
نگرش هــای  و  دقت هــا  تکاپوهــا،  و  تــالش  پرتــو  در  و  تراویــده  پژوهش گــر 
گرفتــه اســت، یــا خیــر، مقالــه رونویســی از  نوگرایانــه و عالمانــۀ وی ســامان 
ــی. ــه دیگــر ســخن، ســرقت علمــی و ادب دیگــر پژوهش هــا و مقاله هاســت و ب
ــا نویســنده در نقل قول هــا  ــه آی ک ــز بررســی می شــود  ــه از ایــن جنبــه نی  و مقال
و ارائــۀ دیــدگاه دیگــران، امانــت دار بــوده و یــا خیــر بــه دیدگاه تراشــی پرداختــه 
و بــه عمــد و یــا از روی درســت نفهمیــدن ســخن دیگــران، بــه آنــان مطالبــی را 

نســبت داده اســت.
کــه از اســالم  8. مقالــه بایــد نشــان دار باشــد، بــا مهــر فکــری و اندیشــه ای 
گرفتــه اســت. انقــالب اســالمی و نظــام مقــدس جمهــوری  نــاب سرچشــمه 
احــکام  موضوع شناســی  مؤسســۀ  و  گرفتــه  پرتــو  نــاب  اســالم  از  اســالمی، 
گــردش درآمــده و بنــا دارد، پرتــو بیفشــاند؛ از ایــن  فقهــی، در ایــن منظومــه بــه 
روی، پذیــرش هــر مقالــه و نبشــتاری در فصلنامــه، بایســتی بارقــه ای باشــد از 
کارهــا،  گشــاد  اســالم نــاب، تــا نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی را در بســت و 

پشــتواری باشــد اســتوار.
کــه  9. منابــع: شــالودۀ مقالــه و پژوهــش، منابــع آن اســت، چشــمه هایی 
را  زمینه هــا  و  می آینــد  در  جوشــش  بــه  پژوهنــده  کاووش گرانــۀ  تــالِش  بــا 
چشــم نوازانه، بــرای رویش هــای پیاپــی مهیــا می ســازند. منبــع در مقالــه و 
پژوهــش، یعنــی افشــاندِن بــذر اندیشــه در زمیــن آمــاده، همــوار، بی ســنگالخ، 

گیــاه. کاشــتن هســته و رویانــدن  آبیــاری شــده و مهیــای بــرای 
از ایــن روی، فصلنامــه، افــزوِن بــر این کــه بــه پژوهش هــا و مقاله هــای سرشــار 
ج می نهــد و برتــری  و بهره منــد از منابــع اصیــل، راه گشــا و ِبه گزین شــده، ار

ــا روشــن شــود: ــا دقــت بــه وارســی تک تــک آنهــا می پــردازد، ت می دهــد، ب
ســناد آن اســت.  اَ بــه  ســناد: ارزش پژوهــش و مقالــه، بســته  اَ الــف.  ارزش 
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از  پژوهــش  و  مقالــه  باشــند،  واالتــری  جایــگاه  و  ج  ار دارای  اســناد،  هرچــه 
ــاارزش  ــناد ب س

َ
ــدن ا ــت در چی ــز دق ــود. و نی ــد ب ــوردار خواه ــری برخ ارزش باالت

ــی  ــدی و باریک اندیش ــر هوش من ــی، بیان گ ــات مدع ــرای اثب ــر ب ــار یکدیگ کن در 
گاه، تیزنگــر و خردمنــد  پژوهش گــر و نویســنده اســت و ایــن روش، خواننــدگان آ
کــه در نبشــتۀ پژوهشــی او، بــه دقــت بنگرنــد و خردورزانــه نکته هــا  را وامــی دارد 

کاونــد. و دریافت هــای ارائــه شــده را وا
ــۀ  ــناد مقال س

َ
ــی ارزش ا ــه وارس ــه ب ــه، فصلنام ــراِز خردورزان ــده و ت ــن قاع ــر ای براب

گرفتــه می پــردازد، تــا دریابــد تــا چــه حــّد،  کــه در اختیــارش قــرار  پژوهشــی 
دقیــق و دســت اول اســت و چــه پایگاهــی در بیــن اســناد دارد.

گفته هــا،  بــه  شــده،  نهــاده  فراپیــش  مدعــی،  اثبــات  بــرای  کــه  ســناد  اَ آیــا 
نوشــته  ها و دیدگاه هــای ســرامدان و صاحب نظــران برتــر آن علــم، ِاســناد داده 
کــه  کســانی ِاســناد داده شــده  شــده، یــا خیــر ســهل انگارانه بــه نوشــته ها و 
بازگوکننــدۀ ســخن برکشــیده و متعالــی و درخــور اهمیــت در آن رشــته نیســتند.
ــرده و اســتنباط وی، از  ــع بهــره ب کارشناســانه از مناب ب. نویســنده، درســت و 
آیــات و روایــات، قاعده منــد و برابــر اســلوب ها، ســبک ها و روش هــای پذیرفتــه 
کــرده و هشــیارانه  شــده بــوده اســت و باریک اندیشــانه بــه دیدگاه هــا ورود پیــدا 

کشــانده اســت. آنهــا را بــه منظومــۀ فکــری خــود 
اســت.  منابــع  ِبه گزینــی  پژوهشــی،  مقالــۀ  اصــول  از  منابــع.  ِبه گزینــی  ج. 
کــه ایــن اصــل را پــاس نــدارد و بــه آن بی توجه باشــد، بــه هیچ روی  پژوهنــده ای 
ج  ج و مــر کنــد. هــر نخواهــد توانســت نوشــتۀ تــراز و درخــوِر پذیــرش، عرضــه 
در ارائــۀ منابــع و بهره گیــری از آنهــا، افــزون براین کــه بیان گــر پریشــان فکری 
نویســنده اســت، ره بــه جایــی نمی بــرد و جــز مــالل و خســتگی بــرای خواننــدۀ 

گاه، چیــزی بــه ارمغــان نمــی آورد. آ
گــرداِب منابــِع ســره  فصلنامــه ایــن اصــل را پــاس مــی دارد و نمی گــذارد مقالــه در 
گرفتــار آیــد. بدیــن جهــت بررســی می کنــد  و ناســره، ناهم تــراز، بــی در و پیکــر 
کار  ــع،  ــه مناب ــل ب کام ــراف  ــا اش ــود ب ــۀ خ ــده در پژوه ــنده و پژوهن ــا نویس ــه آی ک
دقیــق،  شــناخت  بــا  گون منابــع،  گونا بیــن  از  توانســته  و  بــرده  پیــش  بــه  را 
هوش مندانــه  و  برگزینــد  خــود  مدعــای  اثبــات  بــرای  را  آنهــا  ســودمندترین 
کنــد و از فروافتــادن در راه هــای پرســنگالخ، طوالنــی و ناســودمند  دســت چین 

ــرد. ــن بگی ــزد و دام بپرهی
کنــار هــم، به بهترین صــورت، در چهارچوب  ِبه گزینــی منابــع، چیــدن منابــع در 

فکری نویســنده و پژوهنده اســت، در راســتای برآورده ســازی هدف.
نمی گیــرد  قــرار  نویســنده  فکــری  چهارچــوب  در  کــه  منبعــی  نــگاه،  ایــن  بــا 
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کمکــی بــه پژوهنــده در رســیدن بــه هــدف نمی کنــد و در عمق بخشــی  و یــا 
ــه و پژوهــه، بــدون  ج می شــود و مقال ــه پژوهــه نیــز نقشــی نــدارد، از دور خــار ب
زیبایــی  بــه  عوام فریبانــه،  و  فضل نمایانــه  بی ســود،  پیاپــی،  ارجاع هــای 
گزیده گویــی  کــه بی گمــان، بیان گــر هوشــیاری پژوهنــده و  جلوه گــر می شــود 

خواهــد بــود. 
10. مقاله، نه یادداشت است، نه پژوهه، بلکه از آن فراتر و از این فروتر.

و  گــون  گونا زاویه هــای  بــا  موضوعــی،  از  روشــن گرانه،  اســت  برشــی  مقالــه، 
ــا هدفــی ویــژه انجــام می گیــرد. ایــن زاویه نگــری و نــگاه  کــه ب دامنــۀ  گســترده، 
ســاختار،  بــا  کلمــه ای،  ده هــزار  تــا  هفــت  نوشــته ای  قالــب  در  هدف منــد، 
ترکیب بنــدی و ریخــِت درخــور عرضــه در روزنامــه و مجلــۀ هفتگــی، یــا ماهانــه، 

بــرای مخاطــِب عــام، یــا خــاص، ارائــه می گــردد.
آرمان گــرا،  و  دغدغه  منــد  ناسره شــناس،  از  ســره  متفکــر،  مقاله نویــس 
فرهنگــی،  سیاســی،  اجتماعــی،  گزاره هــای  بــاِب  در  را  خــود  دیدگاه هــای 
کار،  کالمــی، فقهــی _حقوقــی و . . . در قــاِب مقالــه ارائــه می دهــد و بــا ایــن 
و  می پــردازد  ِبه ســازی  بــه  و  می یابــد  حضــور  فرهنــگ  و  اجتمــاع  عرصــۀ  در 
کژراهه روی هــا هشــدار می دهــد و یــا از مســأله و قضیــه ای،  بابــت خطرهــا و 

می نمایانــد. را  راه  و  می کنــد  ابهام زدایــی 
در  را  خــود  پیــام  خردمنــد،  مقاله نویــس  کــه  اســت  بایســته  روی،  ایــن  از 
چهارچــوِب درســتی فــراروی نیوشــا و آن ســوی ســخن نهــد، تــا ثمــر دهــد و 

آورد. دگرگونــی در ذهــن و فکــِر وی پدیــد 
آرایه هــای مقالــۀ بآییــن و نمونــه، جاذبــه می آفرینــد و نیوشــا را بــه آبشــخورگاه 
می کشــاند و بــه درنــگ وامــی دارد و ایــن، مجالــی اســت بــزرگ بــرای نویســندۀ 
راه،  نقشــۀ  بــا  کنــد،  عرضــه  نمونــه  و  بآییــن  را  خــود  پیــام  کــه  پیــام  دارای 
از  پرهیــز  و  حلقــه وار  و  بی گسســت  یافته هــا،  تنیدگــی  درهــم  و  پیوســتگی 

گســِل فکر پریــش. گسســت و  هرگونــه آشــفتگی، 
کاستی هاســت. ِبه گزینــی  کشــاندن مقالــه، از جملــۀ  11.  پرگویــی و بــه درازا 
ماهرانــه و چیره دســتانۀ ُجســتارها، بــه َقــوام و اســتواری مقالــه می انجامــد.
ذهــن  در  را  اندیشــه  ایــن  همــه  گاه  و  همیشــه  گزیده گــو،  و  کم گــو  نویســندۀ 
کــه نیوشــای ســخن او، خردمنــد، خــردَورز و زودیــاب اســت  خــود می پــرورد 
گویه هــای غیرضــرور را برنمی تابــد و بــا  و از هرگونــه زیاده گویــی، در رنــج و وا
کــه نویســنده، دقیــق و موشــکافانه، بازمی تابانــد، ذهــن  نکتــه  و ُجســتاری 
زودیــاِب او، بــه دیگــر نکته هــا و ُجســتارها، خــودکار، راه می یابــد و ایــن، یعنــی 
از نظــر فکــری  احتــرام، بلندجایــگاه دانســتن آن ســوی ســخن و خواننــده، 
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کــه روشــن اســت بــا عامــی دانســتن او، بســیار فاصلــه دارد. زیــرا به روشــنی 
کــه وقتــی نویســنده، آن ســوی ســخن حــود را عامــی بدانــد،  می تــوان دریافــت 
کنــد. بــه هیــچ روی نمی توانــد بــا خواننــده و نیوشــای ســخن خــود پیونــد برقــرار 
گزیده گویی و خواســتاری  از ایــن روی، فصلنامــه بــر آن اســت، بــا پافشــاری روی 
ج نهــادن بــه جایــگاه  آن از نویســندۀ محتــرم، افــزون بــر احتــرام بــه خواننــده و ار
زمانــه  قــاب  َســخته در  و  ُپختــه  زیاده گویــی،  از  بــه دور  نبشــتاری  او،  فکــری 

بگــذارد و بیاویــزد. 
اســت.  نویســنده  فکــری  جــوالن  و  مــّد  و  جــزر  بازتاب دهنــدۀ  مقالــه،   .12
ــای اندیشــه ها وارد می شــود و جــزر و مــّد  ــه دری ــا زورق اندیشــه، ب نویســنده، ب
می آفرینــد و بــا جــزر و مــد و جوالن گــری دیگــر اندیشــه ها، درمی آمیــزد و در 
ــان،  ــه بی گم ک ــای اندیشــه ها  ــازی و ســرزندگی دری ک س فراخیــزی و نهضــِت پا
و  اســت  اثرگــذار  انســان ها،  وجــوِد  برآیــش  و  فرویــش  و  پرغریــو  دریــای  در 

می کنــد. نقش آفرینــی  دگرگونی آفریــن، 
کــه دارد، وظیفــۀ خــود می دانــد از مقاله  هــای  فصلنامــه، بــر اســاِس رســالتی 
گــی، بهــره  ــا ایــن ویژ فقهــی و موضوع شناســی فقهــی و مقوله هــای پیرامونــی ب
بگیــرد و بــه ســهم خــود، نواندیشــی دینــی را بگســتراند و راه را بــر خمود فکــری 

و خشــکه مغزی ببنــدد.
کنیــم طالیه داران  یــادآوری: بایســته اســت در این جــا، ایــن نکته را خاطرنشــان 
گــران اســالم زالل و بی آمیــغ، بــا منبع دهی هــای الَبــرال  اندیشــۀ نــاب و احیا
آثــار،  و  گون منابــع  گونا کــردن  ردیــف  و  طوالنــی  پی نوشــت های  و  انبــوه  و 
ندرخشــیدند، بلکــه برتــری، جلــوداری، رخشــانی، اثرگــذاری و دگرگون آفرینــی 
آنــان، ریشــه در جــوالن و جــزر و مــد آفرینــی فکــری و شــادابی برخاســته از روح 

قدســی دارد.
ــدِن ُجســتاری  ــا برگردان 13. نشــریه ها، بویــژه نشــریه های علمــی _تخصصــی، ب
فصلنامــۀ  و  دارنــد  ســروکار  بیــش،  و  کــم  خــود،  زبــان  بــه  دیگــر  زبــاِن  از 
کــه در چنــد فــراز بــه  موضوع شناســی فقهــی نیــز، بــا ایــن مهــم روبه روســت 

می پــردازد: عرصــه،  ایــن  بــه  خــود  ورود  چگونگــی  بازنمــوِد 
بی کم و کاســت  محتــوا،  اســت.  راه  شــرط  متــن،  بــه  وفــاداری  ترجمــه،  در 
گزیرناپذیــر  گاهــی از اندیشــۀ صاحــب اثــر  می بایســت، بازتــاب یابــد. چیرگــی و آ
کــه از ذهــن اش بــه صفحــۀ  اســت و از زوایــای دیــدگاه او و باریک اندیشــی هایی 

ــده اســت. کاغــذ تراوی
کــه:  امانــت داری و وفــاداری بــه متــن و محتــوا، آن گاه بــه حقیقــت می پیونــدد 
کلمــه نیســت؛  ترجمــه، آزاد نباشــد. ترجمــۀ آزاد، ترجمــه بــه معنــای واقعــی 
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زیــرا در ترجمــۀ آزاد، ذوق، ســلیقه و اندیشــۀ برگرداننــده، بــه ذوق و اندیشــۀ 
کــردن اندیشــه، ذوق و ســلیقۀ  ج  نویســنده درآمیختــه و ایــن، یعنــی خــار
صاحــب اثــر، از مــدار خــود و نهفتــه نگــه داشــتن آن از چشــم انداز بررســی ها و 
گاهــی ژرف  دقیق اندیشــی ها و بهره گیری هــای درســت و دقیــق و آشــنایی و آ

بــه اندیشــۀ صاحــب اثــر.
ترجمــه، واژه بــه واژه )تحــت اللفظی(نباشــد؛ زیــرا هــر زبــان بــرای خــود صرف و 
کــه بــا ترجمــۀ واژه بــه واژه، نگــه داشــت  نحــو و دســتورهای ویــژۀ خــود را دارد 
گی هــای زبانــی آن ممکــن نیســت و نیــز، بی گمــان ترجمــۀ  صــرف و نحــو و ویژ
واژه بــه واژه، از جذابیــت و شــیرینی زبــان اصلــی فــرو می کاهــد و بی هیــچ روی 
بــا ترجمــۀ واژه بــه واژه، نمی تــوان برجســتگی های نثــری و ادبــی را ز زبانــی بــه 

زبــان دیگــر ســاری ســاخت.
از  پــس  بــر آن اســت در ترجمــه،  یــاد شــد، فصلنامــه  بــه آن چــه  بــا توجــه 
ــی و . . . آن را در  ــی، انگلیس ــن عرب ــوِم مت ــی و مفه ــق معن ــت و دقی درک درس
کنــد بــا تألیــف  کــه خواننــده، احســاس  کالبــد زبــان فارســی بریــزد به گونــه ای 

کژتابــی، ناروشــن و ابهام آلــود. رو به روســت، نــه بــا برگردانــی پــر از 
کوچک تریــن زاویــه ای در ترجمــۀ او،  کــه  مترجــم امیــن، نبایــد اجــازه بدهــد 
کــه ایــن هنــر مترجــم اســت، فــن و َورزه ای بــس  از هــدف مؤلــف پدیــد بیایــد 
کار ترجمــه. درک و فهــم اندیشــۀ مؤلــف، و بیــان و بازگردانــدن  بااهمیــت در 
کــه در  آن از زبانــی بــه زبــان دیگــر، آن گاه هنرمندانــه و فنــی اســت و روش منــد، 
هیــچ مســأله ای، بــا اندیشــۀ صاحــب اثــر، اختــالف و ناســانی نداشــته باشــد، 

گام صاحــب اثــر بگــذارد و بازتابنــدۀ اندیشــۀ او باشــد. گام در 
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