


پارسا
نوشتن )2(

آموزش زبان فارسی _ مهارت نوشتاری

علی فاطمی منش، محمد سعيدنيا، شهره مختاری
کوچکی کرمانی، طيبه ابراهيمی، زهرا  معصومه 

مرکز بين المللی

ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟



سخن ناشر

با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در عصر جهانی شدن ارتباطات، پرسش ها و چالش های نوینی در 
از مسئولیت دشوار حکومت در  که برخاسته  گرفت  ی اندیشمندان مسلمان قرار  حوزه علوم انسانی فرارو
کشورها بسیار چالش برانگیز  که پای بندی به دین و سنت در مدیریت همه جانبه  این عصر است؛ دورانی 
اساس  بر  دین،  حوزه  در  کاربردی  و  منسجم  جامع،  به روز،  پژوهش های  و  مطالعات  ازاین رو  می نماید. 
معیارهای معتبر جهانی و اندیشه های ناب و ژرف، بایسته و ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و 
تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم و مورد عنایت بنیان گذاران این شجره طّیبه، به ویژه معمار بزرگ انقالب 

اسالمی، امام خمینی؟هر؟ و مقام معظم رهبری؟دم؟ می باشد.
که  دارد  اقتضا  ارتباطی  و  فرهنگی  رسانه های  سایه  در  غرب  فرهنگی   سلطه  گسترش  و  جهانی شدن 
دانش پژوهان و عالقه مندان به این مباحث، با اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و این مهم با 
ایجاد رشته های تخصصی، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموزش  و تربیت سازمان یافته دانشجویان 
گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف  به سرانجام خواهد رسید. این فرایند 

می شود و گاه در نگارش بحث های  علمی، اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می رسد. 
و  متن ها  در  بازنگری  پویاست.  و  قانونمند  منسجم،  آموزشی  نظام  گرو  در  آموزشی  کز  مرا بالندگی 
کز  و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مرا نیز این انسجام  آنها  کردن  به روز  و  شیوه های آموزشی و پژوهشی 

آموزشی و پژوهشی را در پی دارد.
تربیت  و  تعلیم  بزرگ  که رسالت  این مجموعه  از  به عنوان بخشی  العالمیة«  المصطفی؟ص؟  »جامعة 
طالب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تالش خود قرار داده و تدوین و نشر 

گون علوم دینی، حاصل این فرایند است. گونا متون درسی در موضوعات 
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