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تِ ًام خذاًٍذ جاى آفزیي

حکین سخي در ستاى آفزیي

«و من یؤتَ الحکمة فقد أوتی خیراً کثیرا» (بقره)962/

ایي دفتز را تا ًام ٍ یاد خذاًٍذ حکین آغاس هی کٌیین ٍ تیز رسیَا ام ین اٍ،
حضزت هحوذ

کِ هعلن راستیي کتاب ٍ حکوت اسیت وٍ یعلوْین اککتیاب ٍ

الحکمة) ٍ جاًشیٌاى تز حق اٍ تِ ٍیژُ حضزت حجت

ومجّی

ا)) درٍد هی فزسیتین

خذاًٍذ هتعاا را سپاس ه گَیین کیِ تَفییق داد اٍکییي ایوارُ اس ًشیزی آیییي
حکوت را تِ پیشگاُ اًذیشٍِرساى ٍ داًشَراى مزصی حکویت ٍ فلهی ِ تقیذین
کٌین
حَسُّای دیٌ ایع اس دیزتاس هْذ تکَّى ،تَسعِ ٍ تاکٌیذگ ملیَم مقلی ٍ
حکو اساله تَدُ ٍ ضوي تحَیی فیلهیَفاى ٍ هتکلویاى تشرگی تیِ جاهعیِ
تشزی ،آثار ارساوٌذی را تِ تار آٍردُ است اکٌَى کِ دٍراى تیاسُای اس تعاهی ٍ
تثادا هکاتة فکزی ،فزٌّگ ٍ فله

آغیاس ایذُ اسیت ،ههیؤٍکیت اییي ًْیاد

ارساوٌذ خطیزتز ایذُ ٍ ضیزٍرت پیزداختي تیِ ملیَم حکوی ٍ فلهی
دٍچٌذاى گشتِ است ت تزدیذ یک اس راُّای احییای ملیَم مقلی ٍ فلهی

ًییش
ٍ

تَسعِ آى ،اّتوام جذی تِ پژٍّش در ایي سهیٌِ است رًٍق پژٍّش ٍ ًیش تذاٍم
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ٍ تاکٌذگ آى هٌَط تِ مزضِ پژٍّشّای اًجام گزفتیِ تیِ دیگیز اًذیشیوٌذاى ٍ
پژٍّشگزاى است ٍ ایي کار در ٍّل ًخهت اس طزیق ًشزیات تخصصی اًجیام
ه پذیزد
آییي حکوت تِ مٌَاى ًشزیِای تخصص در سهیٌِ ملَم مقل  ،تهتزی تیزای
مزضِ پژٍّشّای اساتیذ ٍ پژٍّشگزاى ارجوٌذ در سهیٌِ فله ِ ٍ کالم اساله
است ّزچٌذ ایي ًشزیِ تز هَضَمات ٍ هثاحث سیٌت فلهی ِ ٍ کیالم اسیاله
تأکیذ ٍیژُای دارد ،اس هثاحث تطثیق ٍ ًقذ ٍ تزرس آرا ٍ هکاتة فله

دیگیز

ًیش استقثاا ه کٌذ تذیي هٌ َر اس ّوِ اساتیذ ٍ پژٍّشگزاى ملَم مقل حَسُ ٍ
داًشگاُ درخَاست ّوکاری ه کٌین ٍ آهادُاین تا دستاٍردّای پژٍّش آًْیا را
در هعزض دیذ موَم کاٍاگزاى ایي مزصِ قزار دّین
والحمدهلل رب العالمین
سردبیر

