سخن سردبیر
ی گر چس مسالسای د می و متعلق بس همس مسلمانا استی اما

پژوهید د سیره اهل بیت

برای ایرانیا کس داعیسدا جشیع و جبعیت از آ بز گوا انمدی علی القاعده اهمیتلی مضلاعف دا دی
از آ و کس جشیع بدو شماخت نوع ز ست پیشوا ا معما نمی ابدی بمابراین مجلس سیره پژوهی
اهل بیت

؛ و کرد جمدنیی با همین انگیزه شکل گرفت جا ممش و کمش اهل بیت سول خدا

ا بس صو ع وشممد و علملی بر سلیده و بلا شلعا پا لسای آ معرفلت د ملی بلس مثابلس ملهه،ی نلس

مهه ،بس مثابس معرفت د میی پیشکش امعس ایرانی کمد .این مجلس جا کمو هشت شما ه ا با
همین دغدغس ممتشر کرده و برآ است جا د ادامس با نگاه دقیقجر و عمیقجری آ

ا دنبال کمد.

واقعیل لت آ اس للت ک للس زمان للس /امع للس ام للروز م للای د س للاحت عل للم و معرف للت ب للا مش للکالع و

پیچیلدگیهللای بسلیا ی دسللت و پمجلس نللرم ملیکمللد و بلیش از همللس دو پد لده د دنللا آ

ا فللرا

گرفتللس اسللت؛ ک لی قللرا گللرفتن علللم و دانللشو زی د خللدمت نللام و نللا اسللت جللا بللدانجا کللس د

ذهمیت بسیا ی از افرادی علم با مد

و آ هم با امکا کس ،د آمد برابر دانستس شده و بس نظر

می سد هیچگاه چمین نگاه ابزا ی بس علم و ود نداشتسی چما کس د هیچ لای دنیلا هلم نظیلر
آ

ا نمیجوا

افلت .املا پد لده د گلری پیلدا شلد

قیل،هلای غیلر علملی لا شلبس عللم بلرای آ

اسلت .البتللس ایلن آفللت د همیشللس جلا خ و للود داشلتسی وللی هلیچگلاه بلس مانملد امللروز برخللو دا از
امکاناع سانسای نبودهاست .د چمین دنیایی وظیفس اهل معرفت و و مدگا حقیقی دانشی

بسیا سمگین است و بازا کاالهای آنا بس سختی خر دا می ابد.
آ زمانی کس طرح جأسیس مجلس بس عموا

ممزلللس کملی از لک سللاختا بللز

ک فعالیت ضلرو ی ملو د جو لس قلرا گرفلت و بلس

جحقیقللاجی کللس نو سللمده از دیلر بللاز بللرای جکمیلل آ بلیجابانللس

م لیاند ش لید؛ د نظللر گرفتللس شللدی جللا بللس امللروز فللراز و فرودهللای بس لیا ی ا پشللت سللر گللها دی امللا
همچما د کما سس کن د گری پژوهشکده جلا خ و سلیره اهلل بیلت

بلا گلروههلای سلس گانلسی

همراه با چمد کال پروژه د قم؛ دانشمامس اهل بیت

با ابعاد گسلتردهای کلس بلرای آ جعر لف

شده بود د هما پژوهشکده کس هم ا کمو بلا هملت دسلتسای از پژوهشلگرا دنبلال ملیشلود و

پژوهشکده اسالم جمدنی د مشهد کس با دغدغسهای مشابهی ساماندهی شده بود جا نشلا دهلد
اسللالم حقیقلی د مسلیر ز سللت جمللدنی پلیش ملی ودی د پلی مللأمو تی بللز

اسالمی با قرائت شیعی د پرجو سمت و سلیره اهلل بیلت

ی عملی شماسللاند

اسلت کلس بلس جوفیلق الهلی د نگلاهی

کال جوانستمد بخشی از دغدغسهای جمدنی ا معرفی کرده و ادبیاجی ا شلکل دهملدی املا آ چلس

هم ا کمو ما س آزا ذهمی استی فقلر مطالعلاع و پلژوهشهلای اصلولی د ایلن حلوزههاسلتی کلس
سوگممدانس وز بس وز بیشتر خودنمایی میکمد.

جرد لدی نیسللت کلس دسللتسای از مشللکالع بللس نظللام غلل اعتبللا سللمجی دانشللو ا د امعللس

علمی برمیگردد؛ اندازهگیری جوانایی علمی اساجید و دانش پژوها با سمجسهای صو ی و کمی

و اعتبا بخشلیهللای دهللا پللر کللن و بلیمحتللوا آفللت بز گلی د مجللامع علملی اسللت کللس نیروهللای
جوانممد ا بس ای جأمل و جفکر و نظر لسپلردازیی بلس سلوی انباشلت نوشلتس و افلزا ش صلفحاع/
حجلیمسلازی کشللانده و بللس جعبیلر وشللن جللری اعتبللا افللراد از علللمو زی و اند شللسگللری بللس نوشللتن
مقالللسهللای ب لی ا زش و فا لده کش لیده شللدهاسللت و ای لن بلی لس فسللاد انگی لزی هللر وز بیشللتر دامللن
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دانشیا

ا آلوده میسازدی بی آنکس فر امی برای آ متصو باشد.

مجلس سیره پژوهش اهل بیت

با و کرد جمدنیی د عین حال خرسمد است کس د برهوع

علمو زی حا کم بر مجامع علمیی هم چما پلیش ملی ودی املا انتظلا دا د صلاح ،قلملا نیلک
اند ش بس ا یاش برخیزند و بس دو مقصود د این وادی گام نهمد؛ کلی بلس هملا دلیلل پلیش
گفت للس ک للس ب للرای م للردم شل لیعسی با ل لد از الگوه للای م للههبی و حق للایق معط للو ب للس آنه للا س للخن

گفتی خصوصا از حیث جمدنی کلس دنیلای املروز بلیش از هلر زملانی بلس آ نیازمملد اسلت .دنیلایی

کللس د سللتیز بللا لک د گللری صللحمسهللای نللاگوا ی ا بللس نمللا ش گهاشللتس و گللویی جمهللا عللدهای

حق زنلدگی دا نلد؛ د گلرا لا نبا لد باشلمد لا د خلدمت آنلا با لد باشلمد .بلیگملا جلالش بلرای
نشلا داد امکلا همز سللتی مسلالمت آمیلز/جملدنی بللس عملوا مهللمجلرین آمللوزه اسلالم شلیعیی
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لک ضللرو ع اسلت و دو د گللری زدود خلال هللا و خرافلسهللا و دادههلای ناصللحیح از سلیره اسللت

کللس مو لل ،بللدنماییهللایی شللدهاسللت .ایلن وظیفللسی هللم چللو وظیفللس اول خطیلری بلکللس دا ای
اهمیت بیشتری اسلت .وظیفلس محققلا متعهلد اسلت کلس پلای د ایلن عرصلس نهلاده و بلا د سلت

اند شی وشممدی جصویری قابل اجباعی از پیشوا ا عرضس کممد و مسئوالنس این جکلیلف انسلانی
ا بس دوش بکشمد.

د پا لا با لد اذعللا کللرد کللس مقالللسهللایی کللس جللا کمو بللرای مجلللس ا سللال شللده و پللس از طلی

مراحل ا ز ابی و اصالحی مو د پهیرش قلرا گرفتملدی جلا حلد بلاالیی ما لس دلگرملی دسلت انلد کا ا

مجلس بوده و استی ولی جا سید بلس سلطح مطللو همچملا نیازمملد لا ی محققلا و اسلاجید
بز گوا هستیمی هر چمد آشکا است کس و ود بس این عرصس جخصصی برای همگا میسر نیستی
امللا امی لد م لیبللر م هللر چللس بهتللر و بیشللتر از افتللسهللای علم لی و جللراوشهللای قلم لی پژوهشللگرا

اند شسگر بهرهممد شو م.

سید علیرضا واسعی
سردبیر

سخن سردبیر
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