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  ريالتحر سيرئ ةكلم
جانب سائر حقول  ىال عييو البحث الش عةيالدراسات و البحوث المتعلقة بمعرفه الش تعد

من الجامعات  ريلكثفي ا وميال كهنا ثيفي طور التقدم و االزدهار. ح ةيالدراسات االسالم
و البحث في هذا المجال و  ميبالتعل نيمنهمك عةيالش يعدد من أخصائي و باحث نةيالرص ةيالعالم

 كفي موضوعات مختلفة في هذا المضمار. بالرغم من ذل ةيمن المؤتمرات العلم ديالعد مونيقي
الئق بموضوع معرفة فرع دراسي  وجديو خالفاً للظن العام ال رانياألذعان أن في بالدنا ا جبي

المحكمة القادرة على  ةيباالهتمام و االستقصاء، المجالت البحث ريوال تنشر بالشكل الجد عةيالش
 هيبادرت الجمع كبمثل هذه الدراسات. انطالقا من ذل نيو الراغب نيلمتطلبات الباحث ستجابةاال
المالئمة و الفرصة المناسبة  ةيضاألر ديتمه ةياالسالم استدراكا منها لالمر و بغ خيلتار ةيرانياال

 نيثا صيبالكتابة في هذا الحقل، بتخص نيالمنهمك نيو المثقف نيلطبع و نشر آثار المفكر
و  راًي. تقدةيعيللدراسات و البحوث الش »عيالتش خيلتار ةيالمجلة البحث«بعنوان  ةيمجالتها العلم
الدرب و االعراب عن الشكر و على هذا  رةيخطوا خطوات كب نيالرواد الذ عياحتراماً لجم

 ى، نعلن بكل تواضع أن هذه المجلة سوف لن تصل الثةيالحث همياالمتنان لجهودهم و مساع
 مايوالس خ،يلعلم التار نيو الراغب نيالمنشوده إال بالدعم الفكري و األسناد المعنوي للمحب ةيلغاا

البحوث و الدراسات  عيبجم ثةيالحدو  ةيترحب هذه المجلة الفت ك. انطالقاً من ذلعيالتش خيتار
األُسر،  ة،يرو االسس الفك يالفكر و المباد رةيمس ة،يخيالمتعلقة و المختصة بالتطورات التار

  للتعاون و المساهمة في هذا العمل الخالد.  نيو تدعو الراغب عة،يالحكومات، الثقافة و حضارة الش
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بالغة، إال أن االستجابة  ةيلها أهم ةيحثالب- ةيالمقاالت العلم ميفان أعداد و تقد بير دون
 ةيو العقائد ةيالمعتقدات المذهب زيو تعز ةيو الثقاف ةيالعلم ة،يالفكر نيالمخاطب اجاتيالحت

باهتمام  ىحظيموضوع هام س ضاًيللمجتمع بنظرة التعرف على الخلل و اآلفات المضرة، هو ا
الراهنة و استفسارات  ايها على القضافان البحوث التي تصب اهتما كالمجلة. لذل ريئة تحريه

  بفرصة اكبر للنشر في المجلة. ىالمجتمع الملحة ستحظ
  سيد احمد رضا خرضي
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