سخن سردبیر
سال اول ،شمارهی اول ،پاییز1931

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

جبیگبُ ایزاًیبى در تأثیزگذاری ثز فزٌّگ ،ادثیبت ٍ آییيّبی دیگز هلتّب ٍ ًیش در گستزش ٍاپسیي
دیي الْی ٍ علَم اسالهی ،ثز کسی پَضیذُ ًیست .هلت ثشرگ ایزاىسهیيّ ،وَارُ ثْتزیي سزهبیِّبی
هعٌَی ٍ هبدی خَیص را ،اس جولِ دیي ،توذى ،داًص ،تبریخ ،فزٌّگ ،ادثیبت ٍ  ...ثز سبیز هلتّب عزضِ
کزدُ است .ایي دستبٍردّبی جْبًی در طیّ دِّّبی گذضتِ ٍ ثَیژُ سبلّبی پس اس اًقالة ضکَّوٌذ
اسالهی ،پیَستِ ثب اقجبل دٍستذاراى در دٍرتزیي ًقبط جْبى هَاجِ ثَدُ است .اس ایي رٍ ،ضبیستِ است
عطص هعٌَی ٍ علوی آًبى را ثب ثْزُگیزی اس چطوِّبی داًص آهَسضکبٍی سثبى کِ ثِ طَر هذام در
حبل تحَّل است ،ثِ صَرت علوی سیزاة سبسین.
آغبسِ سخي ،ثَیژُ آى سهبى کِ سخي اس داًص گستزدُ ٍ ًَیٌی چَى داًص آهَسضکبٍی سثبى فبرسی
ثِ عٌَاى سثبى دٍم یب خبرجی در هیبى است ،ثسیبرسخت است .در راُ دضَار آهَسش سثبى فبرسی،
ّوَارُ ثب پزسصّبی ثیطوبری رٍثِرٍ ثَدُاین؛ اس جولِ :چزا ثبیذ سثبى فبرسی را آهَسش دّین؟ تب چِ
اًذاسُ ثب داًص آهَسضکبٍی سثبى فبرسی آضٌب ّستین؟ ٍیژگی یبدگیزًذگبى هب چیست؟ چِ چیشی را ثبیذ
آهَسش دّین؟ چگًَِ هحتَای آهَسضی تْیِ کٌین؟ چگًَِ آى را ثبیذ آهَسش دّین؟ داًستِّبی علوی
هب هذرّسبى چِ ثبیذ ثبضذ؟ چگًَِ کالس ّبی چٌذسثبًِ ٍ چٌذ فزٌّگی را ثبیذ هذیزیت کٌین؟ چگًَِ
داضتِّبی یبدگیزًذگبى فبرسی را ارسیبثی کٌین؟ ٍ ...
یبفتي پبسخ علوی ایي پزسصّبً ،یبسهٌذ کَضصّبی ّوِجبًجِ ٍ صبدقبًِی ّوِ دستاًذرکبراى اهز
آهَسش سثبى فبرسی ثِ غیز فبرسیسثبًبى است .هزکش آهَسش سثبى فبرسی داًطگبُ ثیيالوللی اهبم
خویٌی(رُ) ًیش ثِ ًَثِ خَد قذمّبی ارسضوٌذی را ثزای حلّ ثسیبری اس آىّب ثزداضتِ است .اس جولِ ایي

اقذاهبت آى است کِ در سبل  1931کَضیذُ است تب ثب راُ اًذاسی پژٍّصًبهِی آهَسش سثبى فبرسی ثِ
ّذفّبی سیز ثزسذ:
کوک ثِ گستزش داًص آهَسضکبٍی سثبى فبرسی ثِ عٌَاى سثبى دٍم یب خبرجی ٍ حَسُّبی هزثَط
ثِ آى در هٌبطق دٍسثبًِی ایزاى ٍ سبیز کطَرّبّ ،وبٌّگی ٍ تطَیق تحقیقبت عولی در سهیٌِی
آهَسضکبٍی سثبى فبرسی ،اًتطبر آخزیي تحَالت ایي علن ٍ ثِ اضتزاک گذاضتي ًتبیج ثِ دست آهذُ اس
تحقیقبت استبداى ٍ صبحتًظزاى ایي عزصِ ٍ سزاًجبم ،آگبّبًیذى ًْبدّب ٍ هسٍَالى دستاًذرکبر ایي
حَسُ اس تحَالت ایي داًص ٍ ًیش اس ًیبسّبی علوی ٍ آهَسضی هذرّسبى سثبى فبرسی در سبیز کطَرّب.
الجتِ ،در ایٌجب ثبیستِ است اس کوکّبی ثیدریغ رئیس هحتزم داًطگبُ ثیيالوللی اهبم خویٌی(رُ)،

دکتز آلثَیِ ،هعبًٍبى هحتزم پژٍّطی ٍ فٌّبٍری ،اداری ٍ هبلی ٍ اهَر ثیيالولل داًطگبُ ،ثِ تزتیت:
آقبیبى رصبفیّ ،وتی ٍ هیزحسیٌی ٍ هذیزیت هحتزم هزکش آهَسش سثبى فبرسی ،آقبی دکتز حسیٌی
هقذم ٍ ًیش اس تالشّبی فزاٍاى جٌبة آقبی دکتز ًظزی ،هذیز هحتزم کتبةخبًِی هزکشی ٍ چبح ٍ ًطز
داًطگبُ ،جٌبة آقبی دکتز پبضبساًَس هذیز هسئَل هحتزم فصلٌبهِ ٍ سزکبر خبًن فزاّبًی ،کبرضٌبس
ًطز داًطگبُ ،سپبسگشاری ًوبینّ .نچٌیي هزاتت قذرداًی خَیص را اس تالشّبی ضجبًِرٍسی کبرضٌبس
صجَر ٍ دلسَس ًطزیِ ،خبًن سّزا اکجزضبّی ،صویوبًِ اثزاس هیکٌن .سزاًجبم اس توبم اعضبی گزاهی
ّیأت علوی هزکش آهَسش سثبى فبرسی ،ثٍِیژُ ّوکبراى فزّیختِام آقبیبى سیذ اکجز جلیلی ،هحوذ ثبقز
هیزسایی حصبریبى ٍ هْذی خذادادیبى ثزای ّوکبری ٍ ّنفکزی در ثخصّبی گًَبگَى ایي ًطزیِ
کوبل قذرداًی را دارم.
ثیتزدیذ ،ثذٍى یبری ٍ حوبیت ضوب پژٍّطگزاى ٍ اعضبی هحتزم ّیبت علوی داًطگبُّب
پژٍّصًبهِی آهَسش سثبى فبرسی ،پب ثِ عزصِی ًطزیِّب ًویًْبد؛ ثبر دیگز دست ّوکبریتبى را ثِ
گزهی هیفطبرین .هب ثِ ارائِی کبرّبی تبسُ ٍ جذّاة پژٍّطی ضوب در سطح جْبًی هیاًذیطین.
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