
سخن سردبير 
رسول اكرم كه درود خدا بر او و خاندان پاكش باد همان گونه كه در آغاز ابالغ آئین خویش بر جایگاه قرآن 
و اهل بیت: در هدایت و رستگاری انسان تأكید داشت، در آخرین سفر خویش به زادگاهش شهر مكه و 

آن گاه كه مسلمانان مناسک حج را به جا می آوردند نیز مردم را فراخوانده خطاب به ایشان فرمود:
إّن تارك فيكم أمرين إن أخذتم هبام لن تضّلوا كتاب اهلل عّز وجّل و أهل بيتي عرتيت؛1  من در 
ميان شام دو چيز به جا مى گذارم كه اگر بداهنا بگرويد، هرگز گمراه نشويد؛ كتاب خداوند 

عز وجل و خاندان و عرتتم.
و این گونه بود كه این میراث نبوی چراغی شد برای هدایت یافتگان درگاه الهی تا با تمّسک به این 
دو گوهر گران بها، هم خود را از غرقاب فتنه ها رهایی بخشند و هم آیندگان را از وجود چنین گنجینه ای 

بهره مند سازند.
وظیفۀ  از  گوشه ای  شدن  عهده دار  و  تاریخی  جریان  این  با  همراهی  برای  حدیث  و  قرآن  دانشگاه 
تعیین شده از سوی رسول خدا 6، متعهد شده یكی از اهداف كالن خود را كمک به مرجع شدن كتاب 
و سّنت در همه مناسبات فردی و اجتماعی قرار دهد و هم چنان بر این باور است كه مسلمانان زمانی 
خواهند توانست بهره وافی از كتاب و سّنت ببرند كه پاس داشت و بهره مندی از این دو گنجینه بی پایان، 
به  نگریسته شود.  این مسأله  به  و سازمان یافته  به گونه ای هدفمند  و  به شكل تخّصصی صورت گرفته 
همین منظور دانشكده های مختلف علوم قرآن، علوم حدیث و معارف مرتبط با آن ها در راستای اهداف 
دانشگاه شكل گرفت تا ضمن تربیت دانشجویان مستعد و متعّهد، بسترهای الزم برای انجام فعالیت های 
پژوهشی از سوی عالقه مندان نیز فراهم گردد. با چنین اهداف و فعالیت هایی الزم و طبیعی بود كه برای 

1 . اصول کافی، ج 1، ص 294.
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استفاده از دست آوردهای پژوهشی گروه های علمی و مقاالت و تحقیقات اساتید و پژوهشگران محترم، 
محصوالت و خروجی های متعّددی در نظر گرفته شود. بهره گیری از مجاّلت معتبر علمی یكی از این 
 ... و  اندیشه  به صورت فصل نامه علوم حدیث، دو فصل نامه حدیث  بود كه سالیان متمادی  خروجی ها 
در اختیار عالقه مندان قرار می گرفت؛ اما در این میان وجود مجله ای الكترونیكی برای ورود به فضای 
مجازی و استفاده از ظرفیت های فضای سایبری ضروری به نظر می رسید و می توانست عالوه بر استفاده 
سایبری  عظیم  فضای  در  جدیدی  همراهان  و  مخاطبان  داخلی،  پژوهش گران  مقاالت  و  تحقیقات  از 
برای خود پیدا كند. به همین منظور از سال 1391 هـ.ش راه اندازی نشریه الكترونیكی »كتاب و سّنت« 
در دستور كار قرار گرفت تا این كه بعد از تالش های پیاپی همكاران محترم مركز آموزش الكترونیكی 
دانشگاه قرآن و حدیث و با حمایت های ریاست محترم دانشگاه، موفق شدیم اّولین شمارۀ این نشریه را 

نشر دهیم. 
از مهم ترین اهداف این نشریه موارد زیر قابل بیان است: 

1( ورود به عرصه های جدید پژوهشی در علوم تخّصصی قرآن و حدیث )تفسیر، نهج البالغه، كالم و ...(، 
انتقال تالش های محّققان و دانش پژوهان و بازتاب یافته های تازه علمی.

2( ارائۀ آثار علمی اساتید، پژوهش گران، نخبگان و فّعاالن عرصه تحقیق.
3( شناسایی اندیشمندان و تبادل اطالعات میان دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه علمی كشور با تكیه 

بر امكانات نرم افزاری؛ به منظور بهبود بخشیدن سطح تولید علم.
پایۀ گسترۀ مخاطبان و  4( اعتالی سطح فرهنگ و دانش عمومی جامعه و ترویج معارف ناب دینی بر 

ارتباطات وسیع و آسان الكترونیكی.
مقاطع  دانشجویان  و  پژوهش گران  محترم،  اساتید  همراهی  با  نیز  بعدی  شماره های  در  امیدواریم 
تحصیالت تكمیلی و با استفاده از مقاالت برگزیدۀ همایش های علمی و آثار فّعاالن عرصۀ تحقیق، این 

نشریه را به صورت فصل نامه در پیش خوان سایت قرار دهیم.
و من الله التوفیق
رسول رضوی
سردبیر نشریه »كتاب و سّنت«


