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   ) ٩٩ ص ٢بحار االنوار، ج () فحیث وجدها فهو احق بها كلمة الحكمة ضالة المؤمن( 

 چیـزی گـم كـرده آن را در    است، و هر كس كـه  حكمت گمشده مؤمن: مي فرمايد) ص(پيامبر اكرم 
  .دارد هر نقطه كه پیدا كند معطل نمی شود و برمی

  
دارد و ماننـد هـر كـار و يـا اثـر      بـراي خـود      كـه مـاجراي مفـصلي        ؛ نشريه اي  سخن از نشريه شمسه است    

را ي  متعـدد موانـع و گـذرگاههاي   ،ديگري كه ماندگار مي شود از شكل گيري ايده تا تحقق عملـي آن          
بـيش   نيازي نمي بينم كه ،در اين نوشته.  پشت سر گذاشته است نت از پيش رو برداشته و      و ميم  به سالمت 

از افعـال ماضـي اسـتفاده اسـراف كارانـه نمـايم       و  مشغول كـنم  وقت و ذهن خواننده گرامي را      ،از اندازه 
 مـصوب  زچـشم انـدا   خود را بيشتر در پيوند بـا   نوشتهتمايل دارم تا. بلكه بيشتر روي سخنم به آينده است  

  كـه  اميدبخـشي  چـشم انـداز  . پـيش ببـرم   كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضـوي  سازمان
 مركز كتابخانـه  بهترينغني ترين، فعالترين و   را مكلف نموده است تا       اعضاي خانواده بزرگش   سازمان و 

شـناي مـسير حركـت     چـشم انـدازي كـه چـراغ رو    .را بنـا نهنـد   اي، آرشيوي و موزه اي در جهان اسـالم      
 چـشم  . آنها را براي طي مسير مشخص نمـوده اسـت     و تكليف  بوده به سوي تعالي     سازمان و كاركنان آن   

يچ عنـوان سـستي و ضـعف را در ايـن راه      هـ اندازي كه فكر و انديشه بزرگ و همت عالي مي طلبد و به           
 مطالبـه اش د و تكامل يـافتن و   ابزار و شيوه بهتر شدن و رشماموريتش يافتنچشم اندازي كه    . برنمي تابد 

  .شدن است ديگران موفقيت و بزرگي برايسرمشق و الگوي 
سـترگ و   شخـصيت  به واسطه انتساب به سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي     

. خويش مهيـا مـي بينـد    براي تمام ظرفيتهاي بزرگي و مهتري را     ) ع( چون عالم آل محمد      وجود پرفيضي 
بـراي  كوچك فكـر كـردن و كوچـك عمـل كـردن      ه نظر مي آيد كه در اين دستگاه با عظمت، مجال           ب

 كه دل در گرو اين دسـتگاه و پيـشرفتهاي بـزرگ آن دارنـد و بـا          ند افرادي كسي مجاز نباشد و چه بسيار     
 شـاهد   پـس از انقـالب،   در سـالهاي اخيـر  را شـاكريم كـه  خـدا   . چشم عظمت و تحسين بدان مي نگرنـد       

 چشم انداز فـاخري  نماديدگانيم كه در برابر ه ا اي در سطح سازمان بود   ت بسيار ارزنده و فرخنده    تحوال
بهره گيري وسـيع از نيروهـاي متخـصص و جـوان، تجهيـز و تكميـل           . به تصوير مي كشاند   براي آينده   را  

ئي و مجموعه منابع اطالعاتي و گسترشهاي فيزيكي پديدآمـده، توسـعه روحيـه تـصميم گيريهـاي شـورا                 
 از جمله سرنخهاي اميدبخش حركت بـه سـوي آينـده اي مطمـئن     ،تخصصي و بسياري از تحوالت ديگر 



ابـداري و اطـالع رسـاني يافـت     كتحـوزه   كمتر كسي را مي توان در  اداواري نيزدر دنياي نشريات . است
نـشريه اي كـه بـا هـدايت اسـاتيد      . كه نشريه ارزشمند سازمان يعني كتابداري و اطالع رسـاني را نـشناسد          

ه خـويش را  راحي و بـا حمايتهـاي بـي دريـغ سـازمان      بزرگوار و دانشمندي چون دكتر دياني و دكتر فتـا  
روزان مي درخشد و مايـه اعتبـار علمـي و    بر تارك نشريات تخصصي رشته چون چراغي ف     اكنون  يافته و   

 چنـان شـهرت و جايگـاهي     اي كـه از نـشريه .  علمـي گـشته اسـت   در جوامع و محافـل  تخصصي سازمان   
صـطالح سـر و   ا براي انتشار مقاالت خود در آن بـه   از محققان و پژوهشگران  بسياري كه   استبرخوردار  

 بدانگونـه كـه  م بس تنگ و دشوار مـي سـازد   دست مي شكنند و اين امر گاه عرصه را براي سردبير محتر     
 بـه دليـل محـدوديتهاي     دسـت بـه گـزينش بزنـد و    ، مقـاالت خـوب   بـسياري از  از ميـان   مي گردد مجبور  

سـازمان  خـود  البتـه همكـاران   ! ايـد حذف نماز روي اجبار  و الباقي را مودهموجود چند مقاله را انتخاب ن  
 انتشار مقاله در اين نشريه به دليل سـطح بـسيار بـاال    ي از آنها،براي بسيارنيز از اين قاعده مستثني نيستند و     

 و ساير عوامـل   اين امر.شده است ناممكن و جزء محاالت گوئي،  اشو داوري هاي علمي سخت گيرانه     
 شكل گيـري  ، ضرورتو ضرورتهاي گوناگوني كه بحث راجع به آنها از حوصله اين جمع خارج است            

 زمينه انتشار يافتـه  قادر باشدرا روشن نمود، محملي كه    تازه و ساختاري    و پيدايش محملي جديد با قالب     
 . نـام دارد نـشريه الكترونيكـي  ايـن محمـل،     . نمايـد  فراهم   پيش بيش از     محققان را  ها و دانسته هاي علمي    

بسياري از سازمانهاي علمي و برخي از كتابخانه هـاي بـزرگ   براي ايجاد و توسعه آن،    كه    محمليهمان  
هاي  سـرمايه گـذاري  به دليل آگاهي از قدرت انتقـال انديـشه و فكـر در دنيـاي پـر رمـز و راز شـبكه،                    دنيا

سازمان مـا اگرچـه در ايـران در ايـن رابطـه       . زده اند   گسترده اي  هايبرنامه ريزي  دست به     نموده و    كالني
ه الكترونيكـي شمـسه   ايجاد نشري  درحقيقت،.پيشرو نيست اما قطعا از پيشگامان اين مسير به شمار مي آيد   

 اقدامي بزرگ و فرخنده به شمار آيد اما زماني مـي تـوان بـه ايـن          با وجود آنكه به خودي خود مي تواند       
 را در مسير تعالي و در راستاي چـشم انـداز   آن كه بتوان افتخار و مباهات نمود   اقدام بزرگ بيش از پيش      

ازمند حمايت و پشتيباني تك تـك اعـضاي      كه اين امر بدون شك ني      توسعه و شكوفا كرد؛    سازمانفاخر  
راه دشـواري را در پـيش    در اين جهـت، .  و جامعه علمي ايران زمين است    آن سازمان، مديران آينده نگر   

 نيازمند مشاوره و بهـره گيـري   ، دشوار اين مسيربراي طي كردن  رو داريم و خوب به اين نكته واقفيم كه          
  . ن خود هستيماز نظرات و انتقادات بزرگان و انديشمندا

تمام كساني كه ما را در راه رسـيدن بـه سـرمنزل مقـصود يـاري نمـوده و مـي نماينـد         جا دارد از    در پايان 
 اسـتدعا دارم   ايـران زمـين  فناهل تشكر و قدرداني خالصانه نمايم و از تمام انديشمندان، اساتيد و علماي   

 به جايگـاه متعـالي در جوامـع و حـوزه هـاي      اين نشريه كه همانا وصول چشم انداز تحققكه ما را در راه    
  .  علمي است ياري نمايند

  ...و من اهللا المستعان 



  
 


