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سخن ناشر
و  پرســش ها  ارتباطــات،  جهانی شــدن  عصــر  در  و  اســامی  شــکوهمند  انقــاب  پیــروزی  بــا 
کــه  گرفــت  قــرار  مســلمان  اندیشــمندان  فــراروی  انســانی،  علــوم  حــوزه  در  نوینــی  چالش هــای 
کــه پایبنــدی بــه دیــن و  برخاســته از مســئولیت دشــوار حکومــت در ایــن عصــر اســت؛ دورانــی 
کشــورها بســیار چالش برانگیــز می نمایــد. ازایــن رو، مطالعــات  ســنت در مدیریــت همه جانبــه 
کاربــردی در حــوزه دیــن، بــر اســاس معیارهــای معتبــر  و پژوهش هــای بــه روز، جامــع، منســجم و 
ــاب و ژرف، بایســته و ضــروری اســت و جلوگیــری از انحرافــات فکــری و  ــی و اندیشــه های ن جهان
تربیتــی پژوهنــدگان حــوزه دیــن، مهــم و مــورد عنایــت بنیان گــذاران ایــن شــجره طّیبــه، به ویــژه معمــار 

بــزرگ انقــاب اســامی، امــام خمینــی؟هر؟ و مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ می باشــد.
گســترش ســلطه فرهنگــی  غــرب در ســایه رســانه های فرهنگــی و ارتباطــی، اقتضــا  جهانی شــدن و 
ارزش هــای  و  بلنــد  اندیشــه های  بــا  مباحــث،  ایــن  بــه  عاقه منــدان  و  دانش پژوهــان  کــه  دارد 
ــد و غنــی،  ــا ایجــاد رشــته های تخصصــی، تولیــد متــون جدی ــی آشــنا شــوند و ایــن مهــم، ب متعال
گســترش دامنــه آمــوزش  و تربیــت ســازمان یافته دانشــجویان بــه ســرانجام خواهــد رســید. ایــن 
گاه  گاه در پرداختــن بــه مباحــث بنیادیــن و تدویــن متــون تخصصــی تعریــف می شــود و  فراینــد، 

در نــگارش بحث هــای  علمــی، امــا نه چنــدان پیچیــده و تخصصــی بــه ظهــور می رســد. 
گــرو نظــام آموزشــی منســجم، قانونمنــد و پویاســت. بازنگــری در  کــز آموزشــی، در  بالندگــی مرا
کــردن آنهــا نیــز ایــن انســجام و پویایــی و در  متن هــا و شــیوه های آموزشــی و پژوهشــی و بــه روز 

کــز آموزشــی و پژوهشــی را در پــی دارد. نتیجــه، نشــاط علمــی مرا
کــه رســالت بــزرگ تعلیــم  »جامعــة المصطفــی؟ص؟ العالمیــة« به عنــوان بخشــی از ایــن مجموعــه، 
ــر عهــده دارد، تألیــف متــون درســی مناســب را ســرلوحه تــاش  و تربیــت طــاب غیــر ایرانــی را ب
گــون علــوم دینــی، حاصــل ایــن  گونا خــود قــرار داده و تدویــن و نشــر متــون درســی در موضوعــات 

فراینــد اســت.

مرکز بین المللی      
      ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟
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