
یادداشتسردبیر

يادداشت سردبير، گفت وگو، مقاالت، نقد و 
معرفي كتاب، خبر، گزارش و...! 

اين ها معمواًل اصلي ترين بخش هاي مجله 
و به بيان ديگر، سركليشه هاي آن هستند و 
تالش ما هم بر اين است كه هر شمارة مجله 
شامل اين موضوعات باشــد. اين كار البته با 
نوسان هايي همراه است؛ مثاًل گاه مجله، عاري 

از گفت وگوست؛ يا فاقد مقاالتي در حوزة تاريخ 
جهان اســت، و يا از خبر و گــزارش  در آن اثر 

نيست. 
مسئولين ذي ربط و مخاطبان، معمواًل انتظار دارند 

كه مجله بي نقص ارائه شود، تنوع داشته باشد، انتظار 
خوانندگان را برآورده ســازد و از ويژگي هاي يك نشرية 

خوب برخوردار باشد. درج گفت وگو و گزارش و خبر در هر 
مجله، بيشترين نشانة نشريه بودن آن است، در غير اين  صورت 

مخاطبان خواهند گفت اينكه يك مجموعة مقاالت! است و يك 
كتاب هم مي تواند حاوي تعدادي مقاله باشد. 

من از همان نخستين شماره هاي انتشار رشد آموزش تاريخ، با 
چالشي مواجه شدم كه هنوز هم وجود دارد: كهنه شدن اخبار! 

وقتي فاصلة انتشار يك نشريه كوتاه باشد، مي تواند به بخش  هاي 
خبري خود دلخوش و اميدوار باشــد كه خوانندگان بيشتري را 
جذب كند، اما وقتي فاصلة انتشار هر شماره، اسمًا چهار ماه و عماًل 
بيش از آن است، چه مي توان كرد؟ در اين فاصلة زماني، خبرها 
تازگي و نو بودن و در نتيجه جذابّيت خود را از دست مي  دهند. 
در اين صورت چگونه مي توان اميدوار بود كه خوانندگان خبرها را 
بخوانند و دنبال كنند؟ زماني در يك كارگاه آموزشي اين مشكل را با 

استاد 
در ميــان 

گذاشــتم و از او 
كمي  خواستم.  راهكار 

انديشيد و سپس اظهار داشت: 
»سعي كنيد سراغ آن دسته از اخبار برويد 

كه خاص اســت؛ خاص حوزة كاري شما و مخاطبانتان«. اما 
اين هم كمكي نكرد. كدام خبر اســت كه در طي زمان همواره 

»خبر« بماند؟

خبـــر
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البتـه 
اين نـه تنها 
مشكــل رشــد 
تاريخ اســت  آموزش 
بلکــه از همان اوايــل رواج 
فضاي مجازي و پيام رســان ها، همة  
روزنامه ها و مجالت، با اين چالش مواجه شدند. 
چاره اي كه برخي انديشــيدند، اين بــود كه به جاي نقل اخبار 
تحليل اخبار را پيشــه كنند و خوانندگان خود را با حواشي آن 
سرگرم سازند. »صاحب نظران بررسي مي كنند؛ بازتاب مذاكرات 

1+5«، »كارشناســان نظر مي  دهنــد: چند و چون 
برگزاري جشنوارة فيلم فجر«، »بازتاب پيروزي تيم 

ملي...«. 
امروزه ســرعت اخبــار، فرصت، و يــا بر عكس 
تهديدي را پيش روي همة اصحاب رسانه قرار داده 
است. ديگر صفحة نخســت روزنامه ها و يا سرخط 
خبرهاي تلويزيون و راديو، چيز تازه اي در بر ندارد، 
چون هر كسي از قبل همه را در گوشي خود ديده و 
خوانده است. اين موضوع حتي گاه موجب مشكالت 
مضاعف مي گردد. همكاري تصويري از پوستر  همايشي 
را كه تا چند هفته آتي برگزار خواهد شــد، مي فرستد و 
از ما مي خواهد از طريق مجله اطالع رســاني كنيم. روشن 
است كه ما از انتشــار آن خودداري مي كنيم! چرا؟ فقط به 
اين دليل كه در صورت چاپ پوستر، مجله زماني چاپ و توزيع 
خواهد شد كه همايش برگزار شده و به كار خود پايان داده است! 
بعد خبر مي رســد كه همكار مزبور دلخور شده است كه چرا ما 

آن را چاپ نكرد ه ايم! 
چه بايد كرد؟ با درج خبر و گزارش تاريخ گذشته، بوي كهنگي 
به مشام خواننده برسانيم و يا بدون درج خبر، به كوتاهي و نقص 
متهم شويم؟ به  نظر مي رسد بايد بخش خبر را كم رنگ كنيم، يا 
ما نيز به بررسي و تحليل خبر بپردازيم. البته شايسته است برخي 
اخبار كهنه را نيز چاپ كنيم! درست است كه رحلت فالن استاد 
تاريخ، و يا كشف فالن اثر، در جريان كاوش هاي باستا ن  شناسي 
به اندازة كافي اطالع رســاني شده است، اما ما اين گونه اخبار را 
درج مي كنيم، تا مثاًل، به بهانة فقدان آن استاد او را ارج  نهيم و بر 
جايگاهش در موضوع تاريخ تأكيد كنيم، و يا تأثير كشف پديدة 

باستاني را در حوزة كاري و نگرشي خودمان يادآور شويم. 
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