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سخن ناشر
بــا پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی و در عصــر جهانیشــدن ارتباطــات ،پرسـشها
و چالشهــای نوینــی در حــوزه علــوم انســانی ،فــراروی اندیشــمندان مســلمان قــرار گرفت
کــه برخاســته از مســئولیت دشــوار حکومــت در ایــن عصــر اســت؛ دورانــی کــه پایبنــدی
بــه دیــن و ســنت در مدیریــت همهجانبــه کشــورها بســیار چالشبرانگیــز مینمایــد.
ازای ـنرو ،مطالعــات و پژوهشهــای ب ـهروز ،جامــع ،منســجم و کار بــردی در حــوزه دیــن،
بــر اســاس معیارهــای معتبــر جهانــی و اندیشــههای نــاب و ژرف ،بایســته و ضــروری
اســت و جلوگیــری از انحرافــات فکــری و تربیتــی پژوهنــدگان حــوزه دیــن ،مهــم و مــورد
عنایــت بنیانگــذاران ایــن شــجره ّ
طیبــه ،بهو یــژه معمــار بــزرگ انقــاب اســامی ،امــام
خمینــی؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ میباشــد.
جهانیشــدن و گســترش ســلطه فرهنگــی غــرب در ســایه رســانههای فرهنگــی
و ارتباطــی ،اقتضــا دارد کــه دانشپژوهــان و عالقهمنــدان بــه ایــن مباحــث ،بــا
اندیشـههای بلنــد و ارزشهــای متعالــی آشــنا شــوند و ایــن مهــم ،بــا ایجــاد رشــتههای
ش و تربیت ســازمانیافته
تخصصــی ،تولیــد متــون جدیــد و غنــی ،گســترش دامنه آمــوز 
دانشــجویان بــه ســرانجام خواهــد رســید .ایــن فراینــد ،گاه در پرداختــن بــه مباحــث
بنیادیــن و تدویــن متــون تخصصــی تعریــف میشــود و گاه در نــگارش بحثهــای
علمــی ،امــا نهچنــدان پیچیــده و تخصصــی بــه ظهــور میرســد.
بالندگی مراكز آموزشــی ،در گرو نظام آموزشــی منســجم ،قانونمند و پویاســت .بازنگری
در متنهــا و شــیوههای آموزشــی و پژوهشــی و بــهروز كــردن آنهــا نیــز ایــن انســجام و
پویایــی و در نتیجــه ،نشــاط علمــی مرا كــز آموزشــی و پژوهشــی را در پــی دارد.
«جامعــة المصطفــی؟ص؟ العالمیــة» بهعنــوان بخشــی از ایــن مجموعــه ،كــه رســالت
بــزرگ تعلیــم و تربیــت طــاب غیــر ایرانــی را بــر عهــده دارد ،تألیــف متــون درســی
مناســب را ســرلوحه تــاش خــود قــرار داده و تدویــن و نشــر متــون درســی در موضوعــات
گونا گــون علــوم دینــی ،حاصــل ایــن فراینــد اســت.
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