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سخن ناشر

نـو،  پدیـد دانش هـا و پدیـد  آمـدن دانش هـای  تحـوالت اجتماعـی و مقتضیـات نو
یی بـه آن، ایجـاد رشـته های تحصیلـی جدیـد و  رده كـه پاسـخ گو نیازهایـی را بـه وجـود آو
ری می نمایـد. ازایـن رو كتاب هـای آموزشـی نیـز بایـد بـا  تربیـت افـراد متخصـص را ضـرو

توجه به این دگرگونی ها تألیف شود.
و  فرهنگـی  رسـانه های  سـایه  در  غـرب  فرهنگـی   سـلطه  گسـترش  و  جهانی شـدن 
كـه دانش پژوهـان و عالقه منـدان بـه ایـن مباحـث، بـا اندیشـه های  ارتباطـی اقتضـا دارد 
بلنـد و ارزش هـای متعالـی آشـنا شـوند و ایـن مهم با ایجاد رشـته های تخصصی، تولید 
بـه  یان  گسـترش دامنـه آمـوزش  و تربیـت سـازمان یافته دانشـجو متـون جدیـد و غنـی، 
ین متون  گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدو سـرانجام خواهد رسـید. این فرایند 
تخصصـی تعریـف می شـود و گاه در نـگارش بحث هـای  علمی، اما نه چندان پیچیده 

و تخصصی به ظهور می رسد.
یاست.  كز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم، قانونمند و پو از طرفی بالندگی مرا
یایی و در  ز كردن آنها نیز این انسجام و پو بازنگری در متن ها و شیوه های آموزشی و به رو

كز آموزشی را در پی دارد. نتیجه نشاط علمی مرا
در این بستر، حوزه های علوم دینی به بركت انقالب شكوهمند اسالمی، سالیانی 
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كه در اندیشه اصالح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی اند. است 
كـه رسـالت  از ایـن مجموعـه  بـه عنـوان بخشـی  »جامعـة المصطفـی| العالمیـة« 
بزرگ تعلیم و تربیت طالب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسـی مناسـب را 
گون علوم  ین و نشـر متون درسـی در موضوعات گونا سـرلوحه تالش خود قرار داده و تدو

دینی، حاصل این فرایند است.
»مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی|« با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند 
كتـاب  مؤلـف  قـم(   دانشـگاه  علمـی  هیئـت  )عضـو  حاجی ده آبـادی  محمدعلـی  آقـای  جنـاب 
جامعه شناسی جنايی و تمام عزیزانی كه در تولید این اثر همیاری و همفكری داشته اند، 

یندگان فرهنگ و  اندیشه ناب اسالمی تقدیم می كند. آن را به جو

 مرکز بین المللی

ترجمه و نشر المصطفی|



مقدمه پژوهشگاه بین المللی المصطفی|

ِم َوَما يَْسُطُروَن{
َ
َقل

ْ
}ن َوال

 شـرافتمند و فخیـم دانسـته و از بـاب تـا محـراب، كائنـات را سراسـر، میـدان حضـور علـم 
یباتریـن راز هسـتی و  و عالـم و معلـوم خوانـده اسـت. از ایـن رو حقیقت مـداری اصیل تریـن و ز

گرایش آدمی است. حقیقت طلبی، ماندگارترین و برترین 
داستان پر رمز و راز حقیقت جویی بشر، سرشار از تكاپوی مجاهدان و عالمانی است كه در 

مصاف بین حق و باطل، سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته اند.
ک و عقل سلیم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم كمال انسانی،  علم برخاسته از سیرت پا
رد  عظمت روحی و تعالی معنوی به انسان بخشیده، فكر،  اندیشه و خیال او را به پرواز درمی آو
كرده و سطح آن را به جامعه ای نمونه و پیشرو ارتقا می بخشد.  و هم سعادت جامعه را تأمین 
انقالب سراسر نور اسالمی ایران اعتالی كلمة اهلل و برپایی تمدن جهانی اسالم را فراروی 
پاشی و افول تمدن های پوشالی مادی را نوید داده است و با اندیشه فقاهتی در  بشر قرار داده و فرو
یت های حوزه های  اداره حكومت و نظریه مترقی »والیت فقیه«، طرازی از مسئولیت ها و مأمور
علمیه و روحانیت را عرضه كرد كه امید و نشاط را برای تمام آزادی خواهان و حق طلبان سراسر 
ـه(، بـر حركـت فراگیـر و 

ّ
جهـان بـه ارمغـان آورده اسـت. در ایـن راسـتا، رهبـر فرزانـه انقـالب )مدظل

بسیج همه توانمندی ها و اراده ها جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و تحول 
یده اند. كید ورز در علوم انسانی و نیز یافتن راه های میان بر و دانش افزا تأ
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همـت  و  جهانـی  رسـالت  ایـن  از  درخشـان  نمـادی  العالمیـة،  المصطفـی|  جامعـة 
بین المللـی انقـالب اسـالمی اسـت كـه بار مسـئولیت تربیت مجتهـدان، عالمـان، محققان، 
متخصصـان، مدرسـان، مبلغـان، مترجمـان،  مربیـان و مدیـران پارسـا،  متعهـد و زمان شـناس 
و  مبانـی  گسـترش  و  قرآنـی  و  دینـی  اندیشـه  تعمیـق  و  تولیـد  تبییـن،  بـا  و  داشـته  دوش  بـر  را 
ک مكتب  یـج اسـالم ناب محمـدی| و معارف بلنـد و تابنا معـارف اسـالمی، بـه نشـر و ترو

اهل بیت^ همت می گمارد.
پژوهشگاه بین المللی المصطفی| نیز كه مهم ترین و گسترده ترین مجموعه پژوهشی 
و  نیازهـا  بـا  اندیشـه دینـی معاصـر  متناسـب  بازتولیـد  و  بومی سـازی  المصطفـی| اسـت، 
ین  اقتضائـات عرصـه بین الملـل، تبییـن، تولیـد و تعمیـق اندیشـه دینـی، گشـودن افق هـای نو
یی به مسائل و شبهات فكری و معرفتی مخاطبان  فكری و معرفتی در دنیای معاصر، پاسخ گو
یكرد اسالمی سـازی علوم  یـژه بـا رو یـن متـون و منابـع درسـی و كمک درسـی، به و و تأمیـن و تدو
و  یت هـا  مأمور جملـه  از  را  المصطفـی|  سـازمانی  فعالیت هـای  از  علمـی  پشـتیبانی  و 

رسالت های خود می داند.
محمدعلـی  آقـای  جنـاب  محتـرم  مؤلـف  همـت  بـه  كـه  نیـز  روی  پیـش  علمـی  اثـر 
جامعه شناسـی جنايـی  بـه عنـوان متـن  حقـوق  کارشناسـی رشـته  ره  بـرای دو حاجی ده آبـادی، 
یـن شـده  اسـت، در چارچوب اهـداف جامعه المصطفـی|، مبتنی بر نیاز های  تهیـه و تدو

گرفته  است. بین المللی صورت پذیرفته و در اختیار خوانندگان محترم قرار 
در پایان ضمن ارج نهادن به تالش های خالصانه مؤلف محترم، از دست اندركاران محترم 
یـژه همـكاران محتـرم انتشـارات المصطفی| و  آماده سـازی و انتشـار ایـن اثـر ارزشـمند، به و

ین و نشر آن نقش داشته اند، قدردانی و سپاس به عمل می آید.  كه در تدو همه عزیزانی 

با احترام  
دفتر تدوين متون درسی  

پژوهشگاه بین المللی المصطفی|  
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