«در راه آزادی فلسطین و قدس
شــریف اســتقامت الزم است،
ایســتادگی الزم اســت ،ادامه
دادن راه الزم است».

«آرزوی ما آن اســت که سرزمین
فلسطین مقدس و مسجداالقصی
از صهیونیستها پاک شود .رژیم
نژادپرســت صهیونیستی همواره
عامل تفرقه در میــان دولتهای
منطقه است».

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

حضرت امام خمینی(ره)
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یادداشت اول

نگاهی به وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)

دکتر حجت اهلل ابراهیمیان -سردبیر

امام خمینی (ره) بنیانگذار انقالب اســامی ایران ،با پیروی از قرآن
کریم و با رهبری عالمانه خود در قرن اخیر ،توانســت نمودی از وحدت
اســامی را در میان مردم جهان به نمایش گذارد .آنچه در دیدگاه امام
خمینــی (ره) به عنوان عامل اصلی وحدت مد نظر قرار گرفته ،توجه به
اصل برادری و احترام متقابل است ،چنانچه این اصل مورد اهتمام جدی
قرار گیرد ،میتوان به دور از توهین و تکفیر در جهت رفع اختالفات گام
برداشــت .امام در جایی میفرماید« :من مکرر اعالم کردهام که در اسالم
نژاد ،زبان ،قومیت و ناحیه مطرح نیست .تمام مسلمین ،چه اهل سنت و
چه شــیعی ،برادر و برابر ،و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسالمی
هســتند» .از این رو ،با عنایت به مبانی دینی و توجــه خاص امام (ره)
به این موضوع ،اصل  11قانون اساســی به صورت ذیل به تصویب ملت
ون»
رسید« :به حكم آيه كريمه «إ ِ َّن َه ِذ ِه أُ َّمت ُُك ْم أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َوأَن َا َرب ُّ ُك ْم َفا ْع ُب ُد ِ
همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است
سياست كلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و كوشش
پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم
را تحقق بخشــد» .حتی در اصل  12قانون اساسی ،با اینکه دین رسمی
ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثناعشری خوانده شده است ،اما به صراحت
این اصل ،ســایر مذاهب اسالمی در آزادی کامل به سر میبرند .این نگاه
در دیگر کلمات امام (ره) نیز به وضوح مشاهده میشود« :ما با مسلمین
اهل تسنن یکى هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم .اگر
کسى کالمى بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود ،بدانید که یا
جاهل هستند یا از کسانى هستند که میخواهند بین مسلمانان اختالف
بیاندازند .قضیه شیعه و سنى ً
اصل در کار نیست ،ما همه باهم برادریم».
امروزه با عنایت به رویدادهای جهان به خصوص در دنیای اسالم ،بازبینی
پیششرطهای تحقق وحدت اسالمی از دیدگاه امام (ره) ضروری مینماید.
به نظر میرسد با توجه به مبانی فکری امام (ره) و نیز جمالت روشن مقام
معظم رهبری بر حفظ وحدت و تقریب ،میتوان به موارد ذیل برای تقویت
این گفتمان اشاره نمود:
1ـ اهتمام بیش از پیش به خودســازی و تعمیق اخالق و ارزشهای
معنوی در زندگی خود و جامعﮥ پیرامون.
2ـ باورداشت و تعمیم سعﮥ صدر و پذیرش و تحمل اختالف سلیقهها
و دفاع از آزادی اندیشه و حمایت از تشکلهای سیاسی و فرهنگیای که
در اصول و مبانی مورد اعتقاد امت و جامعه اسالمی اتفاق نظر دارند.
3ـ اعتقاد عمیق و اعتماد به نقش و آثار معجزه آسای وحدت در حل
معضالتِ به ظاهر الینحل سیاسی و اجتماعی.
4ـ هوشیاری و توجه طرفین وحدت نسبت به نقش خ ّناسان و وسوسه
انگیزان و تذکر دائمی به کارگزاران و عموم مردم در همین رابطه.
5ـ حفظ مواضع اصولی و دفاع از معتقدات و ارزشهای منطقی غیر
قابل خدشه در عین احترام و توجه به وحدت فراگیر.
6ـ آگاهی بخشــیدن به آحاد ا ّمت اســامی برای دریافت تصویری
روشــن از ابعاد تمدن گذشته اسالم و علل سقوط و انحطاط مسلمانان
در سدههای اخیر.
 -7جهاد و تالش برای فراگیر شــدن نهضت فرهنگی جهان اسالم
براســاس ترویج روحیه خودباوری و نفی غــرب زدگی حاکم بر اغلب
جوامع اسالمی.
 -8شناسایی و معرفی دشمنان اصلی و جلوگیری از دشمن تراشیهای
فشل کننده.
 -9ترویج و تبلیغ فرهنگ جهاد و شهادت طلبی برای تضمین موفقیت
پیشگامان مبارزه با دشمنان وحدت.
10ـ تالش برای یکسان سازی قول و فعل منادیان وحدت و کارگزاران
و مسئوالن نظامی که وحدت را شعار خویش قرار دادهاند.
امید اســت در ســایه هدایت رهبر فرزانه انقالب که به یقین خلف
صالــح حضرت روح اهلل (ره) در عصر حاضر به شــمار میآیند ،حرکت
همگرایی میان مسلمانان ،با سرعت بیشتر تا رسیدن به هدف مطلوب
ادامه پیدا کند.

در دیدار هیئتی از
علمای برجسته هند
با دکتر مختاری
تاکید شد:
گسترش ارتباطات
علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی با مراکز
دانشگاهی و دینی
هندوستان صفحه 2
با حضور نماینده
شورای عالی انقالب
فرهنگی صورت گرفت؛

راه اندازی کمیته
دستگاهی برگزاری
کرسیهای
نظریهپردازی،
نقد و مناظره در
صفحه 5
دانشگاه

آیت اهلل اراکی در
آخرین جلسه درس
خارج فقه تقریب:

نماینده سیستان و
بلوچستان در مجلس
خبرگان رهبری:

رهبری از همان
ابتدا نظر مثبت
نسبت به دانشگاه
مذاهب اسالمی
داشتند

وحدت امت اسالم
هم واجب عقلی و
هم واجب شرعی
است

صفحه 4

صفحه 3

مراسمدانشآموختگی
دانشجویان آفریقایی:

دکتر فرید ایساک
قرآن پژوه برجسته
آفریقایی:

دانش آموختگان
دانشگاه سفیران
گسترش
فرهنگ تقریب
و مبارزه با
افراطگرایی
صفحه 7
هستند

دانشگاه مذاهب
اسالمی میتواند
در جهت گسترش
همگرایی مذهبی
مؤثر باشد

صفحه 7

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سفرای کشورهای اسالمی:

سیاست امروز استکبار در منطقه
ایجاد شکاف و اختالف میان
مسلمانان است

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
روز جمعه در دیدار مسئوالن نظام ،جمعی از قشرهای مختلف
مردم و سفرای کشورهای اسالمی به مناسبت عید سعید فطر،
یکــی از مهمترین عوامل و عناصر شــرافت و کرامت جامعه
اســامی و امت اسالمی را اتحاد و رفع اختالفها دانستند و با

تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی عامل اصلی ایجاد اختالف در
منطقه و در میان کشورهای اسالمی است ،گفتند :مشکل رژیم
صهیونیستی ،عدم مشروعیت است و رژیمی که بر پایه باطل
تشکیل شده باشد ،به توفیق الهی و با همت ملتهای مسلمان،
قطعاً نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت .ادامه در صفحه 8

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با انسجام:

دانشگاه مذاهب اسالمي میتواند روي عمقبخشي
آموزشي در مقابله با افراط و تکفیر متمركز شود

رئيس كميســيون فرهنگي مجلس گفت :دانشــگاه مذاهب
اسالمي بايد روي «عمقبخشي آموزشي» تمركز بيشتري داشته
باشد.
دکتر جمشــيد جعفرپور در گفتوگو با دو هفتهنامه انسجام
نشريه دانشگاه مذاهب اسالمي ،گفت :اثر عمقبخشي آموزشي در
موسم حج و در مجامع و مباحثاتي كه بين اساتيد و پژوهشگران
شيعه و ساير فرق اسالمي انجام ميشود ،حساستر ميشود چرا
كه پژوهشگران و اساتيد اين دانشگاه ميتوانند با سفر به سرزمين
وحي و در مجامع بينالمللي اســامي ديدگاههاي تقريبيشان

را بــه گونهاي تبليغ كنند كه بتواننــد بر تبليغات تكفيريها و
تندروهاي اســامي كه خاستگاه و محل توليد داعش و طالبان
است ،با قدرت استدالل و منطق غلبه كنند.
نماينده مردم الرستان در مجلس عينيتبخشي به این مهم
را از طريق چاپ و انتشــار كتب و مقــاالت پرمحتوا امكانپذير
دانســت و افزود :با نگارش و در اختيار گذاشتن كتابها و مقاالت
علمي وزين ،دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه مذاهب اسالمي
در تقويت نگاه عميق به مباحث تقريبي و احكام و دســتورات
ديني ياري ميشوند.
ادامه در صفحه 2

2

نشریه خبری ،علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 11

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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باید از مراکزی مثل دانشگاه مذاهب و مجمع تقریب که وظیفه
اصلیشان در زمینه فرق است حمايتهاي مالي و غيرمالي انجام شود

ادامه از صفحه 1

وي بــا بيان اينكه نظــام جمهوري
اســامي و بنيانگذار حكيم آن  40سال قبل با ايده «تقريب
بين مذاهب اسالمي» راه جديدي را پيشروي مسلمانان جهان
گشود ،اظهار كرد :مسلمانان جهان با رؤيت كشوري كه مبتني
بــر قواعد ،احكام و ضوابط اســامي اداره و مديريت ميشــود
چنان اعتماد نفسي در خودشان احساس كردند كه با الگو قرار
دادن جمهوري اســامي ايران ،مسير مشابهي را در كشورهاي
خودشان براي پياده كردن احكام و ضوابط اسالمي دنبال كردند.
رئيس كميســيون فرهنگي مجلس ادامه داد :در کشورهای
اســامی یک هیجان ،امید و اعتماد به نفســی شکل گرفته
است که البته اين مســئله باعث شكلگيري و تقویت انواع و
اقسام دشمنیها عليه نظام جمهوری اسالمی ایران شده است.
دشــمن با فهم اين مســئله از همان ابتدا در پي از بين بردن
يا ناكارآمد نشــان دادن اين شيوه كشورداري برآمد .دشمنان

نظام جمهوري اسالمي طي  40سال گذشته در ابعاد سياسي،
فرهنگي ،اقتصــادي ،امنيتي و اجتماعي دســت به اقداماتي
خرابكارانه و براندازانه زدند كه البته توفيق چنداني به دســت
نياوردند.
جمهوری اسالمی ایران یک الگو در زمینه همزیستی
مسالمت آمیز و توجه به فرق و مذاهب اسالمي است
جعفرپور يادآور شد :اينكه كشوري مثل ايران به عنوان يك
الگو نشان ميدهد همه فرق و مذاهب اسالمي كار ميكنند حتي
غيرمسلمانان و اقليتهاي مذهبي در جمهوري اسالمي داراي
حق و حقوق قانوني هستند .حق رأي دارند ،در مجلس نماينده
دارند و نظام آموزشي مستقل دارند .اين مسئله به خوبي الگوي
موفق جمهوري اسالمي در حكومتداري را نشان ميدهد.
این نماینده مجلس با اشــاره به جمله معروفي از بنيانگذار
جمهوري اســامي ايران ،گفت :حفظ نظام جمهوري اســامي
طبق فرمايش بنيانگذار جمهوري اسالمي از «اوجب واجبات»
اســت البته ايرادات و انتقادات نیز در جای خود مطرح میشود
كه بايد در تقويت نقاط قوت اين راه كوشــش بيشتري كنيم و
نقصها ،كاستيها و ضعفهاي آن را بر طرف كنيم.
وي در پاســخ به اين پرسش كه براي برطرف شدن ضعفها
و كاســتيها به ويژه در حوزه آموزشــي چــه اقداماتي بايد در

دستگاهها و واحدهاي آموزشي فعال در اين حوزه اتفاق بيفتد،
گفت :همه اركان نظام جمهوري اسالمي بايد موضوع مهم اتحاد
و وحدت بين فرق مسلمان را دنبال كنند البته در تقسيم كاري
كه بين دســتگاههاي مختلف وجود دارد هر دســتگاه بايد به
صورت تخصصي به وظايفش بپردازد.
باید از مراکزی مثل دانشگاه مذاهب و مجمع تقریب
که وظیفه اصلیشان در زمینه فرق است حمايتهاي مالي
و غيرمالي انجام شود
رئيس كميســيون فرهنگي مجلس بیان داشــت :نهادهای
آموزشی همچون دانشگاه مذاهب اسالمي ،جامعه المصطفي و
مجمع جهاني تقريب مذاهب كه تمركز اصليشان پرداختن به
مسئله فرق و مذاهب اسالمي و مسائل مبتالبه آنهاست باید با
حمايتهاي مالي و غيرمالي در انجام وظايفشان كمك شوند.
جعفر پور در پایان با اشاره به وضعيت بودجهاي دستگاههاي
فــوق در قانــون بودجــه  ،97گفــت :در قانــون بودجه 97
بودجههاي كمكي مازاد بر بودجه ســاالنه اين دستگاهها قطع
شد .دستگاههاي مذكور با اين بودجهها مشكالت ماليشان را
حل ميكردند كه با قطع آنها بخشــي از مشــكالت آنان باقي
ميمانــد .لذا باید برای رفع این مشــکل فکری کنیم و از این
مجموعه ها حمایت های الزم را انجام دهیم.

در دیدار هیئتی از علمای برجسته هند با دکتر مختاری تاکید شد:

گسترش ارتباطات علمی دانشگاه مذاهب اسالمی با مراکز دانشگاهی و دینی هندوستان
هیئتی از علما و اندیشــمندان اهل سنت هند که به دعوت
مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمی در ایران به سر میبرند ،از
دانشگاه مذاهب بازدید به عمل آورده و با ریاست دانشگاه دیدار
و گفت وگو کردند.
به گــزارش روابط عمومــی ،دکتر مختــاری در این دیدار
ضمن خوشامد گویی به میهمانان اظهار داشت :فلسفه وجودی
دانشگاه مذاهب اسالمی مقابله با اندیشه خشونت و افراطگری
و بیمهری گروهک های به ظاهر اســامی امروزی اســت؛ این
دانشــگاه در واقع پشتوانه علمی و نظری مجمع تقریب مذاهب
است.
وی ادامه داد:دانشــگاه مذاهب از نظر مسئولین نظام به ویژه
رهبر معظم انقالباسالمی اهمیت خاصی دارد و مدیریت آن به
صورت هیئت امنایی است ،مقام معظم رهبری و رئیس جمهور
و ســه یا چهار وزیر در هیئت امنا نماینده دارند .آیت اهلل اراکی
دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی ،رئیس هیئت امناست و
رئیس این دانشگاه نیز توسط هیئت امنا تعیین میشود.
دکتر مختاری افزود :دانشــگاه مذاهب اسالمی از آن جهت
اهمیــت دارد کــه در تقریب بین مذاهــب و تأمین امنیت در
کشور و مقابله با خشونت گرایی پیشقدم است؛ در این دانشگاه
دانشجویان همه مذاهب اعم از شافعی ،حنفی و امامی با کتابها
و اســاتید مذهب مخصوص خود ،مشغول به تحصیل هستند و
آنچه خط قرمز ماست این است که هیچ کس حق ندارد حرمت
مقدسات مذهب دیگری را زیر سؤال ببرد و همه باید بر اساس
همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم تحصیل کنند.
افزایش تنوع ملیتی دانشجویان از کشورهای مختلف
و ایجاد شعب داخلی
وی خاطر نشان کرد :دانشجویان در دانشگاه مذاهب اسالمی
که دانشــجویان خارجی نیز هستند ،در سه مقطع ،کارشناسی،
کارشناسی ارشــد و دکتری ادامه تحصیل میدهند و سیاست
ما افزایش تنوع ملیتی دانشجویان از کشورهای مختلف است.
رئیس دانشــگاه مذاهب گفت:شعبه مرکزی این دانشگاه در
تهران است و شعبههای دیگر این دانشگاه در استانهایی چون

هرمزگان ،سیســتان و بلوچســتان و کردستان فعال است و به
زودی شعب این دانشگاه در  4الی  5استان دیگر که بافت چند
مذهبی دارند فعال خواهد شــد؛ قرار است در زاهدان مجتمع
بین المللی داشته باشیم و از مرز پاکستان و افغانستان دانشجو
بگیریم و پیام واقعی دین اسالم که دین پیامبر رحمت(ص) و
دین رحمت و عطوفت است را انتقال دهیم.
فارغ التحصیالن دانشگاه مذاهب ،انسانهایی
فرهیخته ،عالم ،تقریبی و اعتدالی هستند
وی خاطر نشــان کرد کــه اکثر فارغ التحصیالن دانشــگاه
مذاهــب ،فرهیخته و عالم و تقریبی و اعتدالی بوده و هیچ گونه
تعصبی ندارند.
دکتر مختاری با بیان اینکه ،بهترین راه ایجاد گفتمان تقریب
و نهادینه کردن نگاه تقریبی در انسان ،مراکز تقریبی و پژوهشی
مانند دانشــگاه مذاهب اسالمی هســتند ،خاطر نشان کرد که
حیدر العبادی نخست وزیر عراق درخواست تأسیس مدلی مثل
دانشگاه مذاهب را در کشــور خود داده است و زمینه تأسیس
چنین دانشگاهی در عراق و لبنان و افغانستان و دیگر کشورها
فراهم است.
وی ادامه داد :ما با شخصیتهایی از حوزه و دانشگاههای هند
مالقاتهایی داشته ایم و تفاهمنامههایی نیز به امضا رساندهایم
و خواهان گســترش ارتباطات خود با مراکز علمی و دانشگاهی
هندوســتان هســتیم؛ در ســفری که ماه آینده به هندوستان
خواهیم داشــت ،در این زمینه بیشــتر گفتوگو خواهیم کرد؛
تبادل دانشجو ،ارتباطات علمی و نشستهای علمی و آکادمیک

بین دو کشور باید افزایش پیدا کند.
خواهان گسترش ارتباطات خود با مراکز علمی
و دانشگاهی هندوستان هستیم
دکتر مختاری با اشــاره به این که ما اشتراکات علمی ،ادبی
و دینی فراوانی با هندوســتان داریم ،گفــت :ما آمادگی داریم
به دانشــجویانی که قصد ادامه تحصیالت تکمیلی در دانشگاه
مذاهب دارند ،بورسیه تحصیلی اعطا کنیم.
رئیس دانشگاه مذاهب در بخش دیگر سخنان خود به نقش
مهم علما در آگاهی بخشــی به جامعه و به مســئولیت پیامبر
گونه علما اشــاره و تاکید کرد :مأموریت همه ما علما این است
که اسالم را همانگونه که هست معرفی کنیم؛ پیامبر ما رحمت
للعالمین است و تالش زیادی برای هدایت مردم به راه راست و
حقیقی و مقابله با افراطگرایی و گمراهی کرد.
وی خاطر نشــان کرد که تمام منشــورات ،آثــار ،مقاالت و
جلســات و فعالیتهای دانشــگاه مذاهب در همین راستاست و
میخواهد نشــان بدهد که اســام دین رحمت و حافظ عزت
انسانهاست.
در ادامه این جلســه« ،دکتــر جهانگیری» مدیــرکل دفتر
همکاریهــای علمــی و بینالمللی دانشــگاه نیز گزارشــی از
فعالیتهای دانشــگاه و زمینههای همکاری آن با دانشگاهها و
مراکز علمی و پژوهشــی هندوســتان ارائه داد و هیئت هندی
سؤاالتی پیرامون ادامه تحصیل و شرکت در دورههای آموزشی
دانشگاه مذاهب اســامی مطرح کردند و پیشنهاداتی نیز برای
همکاری بیشتر بین دو طرف ارائه دادند.
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آیت اهلل اراکی در آخرین جلسه درس خارج فقه تقریب:

وحدت امت اسالم هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است
بخش اول

آخرین جلسه درس خارج فقه تقریب حضرت آیت اهلل اراکی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی در ماه مبارک
رمضان با حضور اساتید و طالب برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب ،مشــروح
سخنان آیت اهلل اراکی در آخرین جلسه درس خارج فقه تقریب
به شرح ذیل میباشد:
در جلسات پیش به کبرای عقلی وجوب جلب مصلحت الزمه
معتد به اشاره کردیم؛ و اینکه هیچ
و همچنین وجوب دفع ضرر
ٌ
ضرری برتر از ضرر تفرقه و شــقاق در یک امت نیست ،و هیچ
مصلحتــی برای یک امت برتر از مصلحت وحدت و یکپارچگی
امت نیست .بر اســاس این کبرای عقلی ایجاد وحدت در امت
اسالم یک واجب عقلی است.
امــا اینجا یک صغرایی هم وجــود دارد؛ اینکه این کبری و
واجــب عقلی چگونه تحقق میدانی پیدا میکند .فهمیدیم که
وحدت امت اسالم واجب عقلی است ،و واجب شرعی هم هست
کما أشرنا سابقاً ،لکن تحقق میدانی اش که همان صغرای این
وحدت است به دو عنصر قابل تحقق است و مبتنی بر دو عنصر
اســت .در صغری هم ما به حکم عقل توجــه داریم که حکم
شــرعی هم هست ،حکم شرعی اش را ما قب ً
ال بحث کردیم .اما
صغرای عقلی آن مبتنی بر دو عنصر است:
اول؛ وجــود حاکمی که همگان وجوب طاعت او را بپذیرند،
حاکم مطاع شخص پیامبر
که در جامعه اســامی مصداق این
ِ
اکرم (ص) است و این مطلب در قرآن کریم به بیانات مختلف
آمده اســت .این نکته هم قابل توجه اســت که وجوب اطاعت
باالصل مخصوص پیامبر اکرم (ص) اســت و ائمه نائبان رسول
اکرم(ص) هستند و اطاعت مخصوص پیامبر اکرم است« .اطیعوا
اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» ،از قرائن این مطلب در
این آیه شــریفه این است که اطیعوا نسبت به اولی االمر تکرار
ٌ
جاعل
نشده اســت ،البته این از مســلمات دین ماست .و إنی
في األرض خلیفه مخصوص پیامبر اکرم اســت .بقیه جانشین
پیامبر هستند ،و لذا نسبت به نمایندگانشان و نیز منصوبینشان
میفرمایند؛ «من اطاع امیــری فقد اطاعنی ،قوله قولی و امره
امری» دال بر همین مطلب است.

بنابراین خداوند برای وحدت امت مالک و معیار مشــخص
کرده است:
َّ
َ
َو إ ِ ْذ أَخَ
ين لَما آت َْيت ُُك ْم م ِْن كِتابٍ َو حِ ْك َم ٍة
ي
ب
ن
ال
الل
ــذ
ِ
ميثاقَ
َّ
ِّ َ
قال أَ
ول ُم َصدِّقٌ ل ِما َم َع ُك ْم ل َ ُت ْؤ ِم ُن َّن ب ِ ِه َو ل َ َت ْن ُص ُرن َّ ُه َ
ثُ َّم جا َء ُك ْم َر ُس ٌ
قال َفاشْ َه ُدوا َو أن َاَ
أَ ْق َر ْرت ُْم َو أَخَ ْذت ُْم َعلى ذل ُِك ْم إ ِ ْصري قالُوا أَ ْق َر ْرنا َ
ِدين ( :81آل عمران) از همه انبیاء ما میثاق
َم َع ُك ْم م َِن الشَّ ــاه َ
گرفتیم که به رسول اکرم (ص) ایمان بیاورید و ناصر او باشید؛
ایمان بیاورید یعنی مطیع او باشید.
اینکــه در معراج پیامبر اکــرم (ص) «أم االنبیاء جمیعاً» و
حضرت امامت کردند بر همه پیامبران ،این امامت یک امامت
اعتباری مثل امام جماعتهای ماها نیست ،بلکه امامت حقیقی
اســت یعنی امام آنهاست در همه چیز و رسول اکرم ام االنبیاء
جمیعاً .معراج یک مسئله بسیار مهمی است که متأسفانه ما در
حوزهها کمتر به آنها توجه داریم؛ معراج یک سفر دو مرحلهای
اســت ،مرحله اول اسراء بود و مرحله دوم آن معراج بود .اسراء
و معراج شــرحی و گزارشی اســت از کل ما یقع در این عالم،
گزارشــی از تمام عالم تکوین و تشــریع ،چرا که او امام علی
الکل است .اســرائش من المسجد الحرام الی المسجد االقصی
تمام آنچه در عالم اسالم خواهد گذشت تا قیام امام زمان (ع)
که اعالم حکومت آن حضرت اســت از مســجد االقصی ،همه
را به پیامبر نشــان دادند که ماذا یجــری علی أمتک .و لذا در
روایات اهل ســنت این روایت بسیار وارد شده که ابن مسعود
میگوید حضرت پیامبر به من فرمودند که قرآن بخوان .گفتم
که ما از شــما قرآن را آموختیم ،حضرت فرمودند :دوست دارم
بشــنوم قرائت قرآن را  .میگوید شروع کردم به خواندن سوره
كل ّ ِ أُ َّم ِة
نساء؛ خواندم تا به این آیه رسیدمَ :ف َك ْي َف إ ِ َذا جِ ْئ َنا مِن ُ
ذين َك َف ُروا
ب ِشَ ــ ِهي ٍد َو جِ ْئ َنا ب َِك َع َ
لى َهؤ َُل ِء ش َه ً
يدا يَ ْو َم ِئ ٍذ يَ َو ُّد ال َّ َ
َّ
َ
ون الل َحديثاً
الر ُس َ
ول ل َ ْو ت َُســ َّوى ب ِ ِه ُم ال ْْر ُ
ض َو ال يَ ْكت ُُم َ
َو َع َص ُوا َّ
(41و :42نســاء) میگوید این آیه را که تالوت کردم حضرت
آنچنان گریســت که تاکنون ســابقه نداشت و متوقف شدم از
تــاوت قرآن .تــا اینجای حدیث را بخاری و مســلم هم نقل
میکنند ولــی ادامه آن را نقل نمیکنند ولی در جاهای دیگر
نقل شــده است که از حضرت پرسیدند« :لم بکیت» برای چه

برجال من
فیجاء
ٍ
گریه کردید :میفرمایند« :أکون علی الحوض ُ
اصحابي ،فیمنعون ،فأقــول :یارب أصیحابي ،أصیحابي ،فیقال:
إنک ال تدري ما أحدثوا بعدک» این یک پرده از آن چیزی است
که به پیامبر اکرم نشان داده شد ،یعنی تمام ما وقع قیامت به
حضرت نشان داده شــد ،معراج حوادث مربوط به عالم آخرت
اســت و اســراء حوادث مربوط به عالم دنیاست که همه را به
حضرت نشان دادند ،چرا که او فرمانروای کل است.
سه تفاوت کلی بین حدیث شیعی و حدیث اهل سنت وجود
دارد ،اول اینکه در حدیث اهل سنت از کتابت منع شد ،و حتی از
روایت ،در حالیکه در حدیث شیعه امر به کتابت شد .در حدیث
شــیعه امر به سؤال شده ولی در حدیث اهل سنت نهی از سؤال
آمده .در حدیث شــیعه تأکید بر اخبار ما یکون شــده است در
حالیکه در حدیث اهل سنت نهی از سؤال از عن ما یکون شده
است .یکی از علل این تفاوت این است که پیامبر تمام گزارشاتی
که به او داده شــده بود را به ائمه منتقل کردند ،و بخشی از این
گزارشــات و آنچه را که مربوط به قیام امام زمان (ع) و فتح اکبر
بود را حضــرت به حضرت زهرا(س) علی الخصوص در مصحف
فاطمه (س) ارائه دادند .که این خود نشانه این است که حضرت
غم و اندوهشــان به خاطر فدک و درد پهلو نبوده گرچه آنها هم
غصه داشت ،اما غصه اصلی که باعث شد جان از کالبد بدر آورند
این نبود ،بلکه به این دلیل بود که دیدند این زحماتی که پیامبر
اکرم در طول این سالیان دراز متحمل شدند و این آرزوی همه
انبیاء و اوصیاء دارد به فنا میرود.
پس عنصر اول این شد که برای تحقق این وحدت باید یک
حاکم مطاع علی االطالقی باشد که اطاعت او منشأ این وحدت
حقیقی شود.

با حضور رؤسای دو دانشگاه انجام شد؛

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه ادیان و مذاهب قم

با حضور رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در دانشگاه مذاهب
اســامی؛ تفاهم نامه همکاریهای علمی ،آموزشی ،پژوهشی و
فعالیت های بین المللی دو دانشــگاه به امضای حجت االسالم
والمســلمین دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و
حجت االســام و المسلمین دکتر نواب؛ رئیس دانشگاه ادیان
و مذاهب رسید.

توســعه همکاریهای آموزشی ،پژوهشی و بینالمللی میان
دانشگاه مذاهب و دانشــگاه ادیان ،بهرهبرداری از ظرفیتها و
امکانات یکدیگر ،توسعه ارتباطات علمی اساتید و دانشجویان
هر دو طرف از جمله اهداف این تفاهم نامه می باشد.
فراهم کــردن زمینــه بهرهبــرداری از ظرفیتهای هیئت
علمی و دانشــجویی دو طرف در مسائل آموزشی و پژوهشی،
اعطای بورســیه تحصیلی و فرصتهــای مطالعاتی به صورت
متقابل ،همکاری در تدوین و ترجمه منابع و متون آموزشی و
پژوهشی با توافق هر دو طرف ،همکاری در زمینه آموزشهای
تخصصی ،همــکاری در برگزاری اردوهای مشــترک علمی و
همکاری مشــترک در پشتیبانی از دانشجویان دورههای عالی
هر دو طــرف برای گذراندن دروس خــاص ،تحقیقات علمی
و پایاننامهها و تبادل دســتاوردهای آموزشــی ،پژوهشــی،
پایاننامههــا ،نرمافزارهــا و بانکهــای اطالعاتــی از جمله
محورهای این تفاهم نامه می باشد.
همچنیــن در ایــن تفاهــم نامــه همــکاری در برگزاری
کارگاههای دانشافزایی و مهارتآموزی محققان هر دو طرف،

همکاری مشــترک در اجرای طرحهای پژوهشــی بنیادی و
کاربردی مشترک ،طراحی و تأمین محتوا و برگزاری همایش
و نشست های علمی مشترک ،دعوت از اساتید و متخصصان هر
دو طرف برای ارائه مقاالت علمی و شرکت در گردهمایی های
علمی ،همکاری در دعوت از اندیشــمندان و شــخصیتهای
علمی ســایر کشــورها ،همکاری برای حضور هیئت علمی و
محققان هر دو طــرف در مجامع علمی جهانی و همکاری در
فرایند عضویت هر دو طرف در ســازمانها و نهادهای علمی-
آموزشــی بینالمللی نیز به عنوان دیگــر محورهای همکاری
تاکید شده است.
همکاری و مشارکت در نشر اندیشههای اسالمی ،همکاری
در اعزام هیئت علمی و دانشــجویان به خارج از کشور جهت
اســتفاده از بورســیههای تحصیلی و پژوهشــی ،همکاری در
تأمین محتوای سایتها و مجالت علمی هر دو طرف ،تسهیل
دسترسی اعضای هیئت علمی به کتابخانه و مراکز اطالعرسانی
هر دو طرف و همکاری در معرفی آثار و برنامههای پژوهشــی
هر دو طرف از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

4
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گفت وگو

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری :

رهبری از همان ابتدا نظر مثبت نسبت به
دانشگاه مذاهب اسالمی داشتند
همیشه از تفرق و افراطی گری بیزار بودهام

مسئله حیاتی و مهم وحدت بین مذاهب ،در شرایط کنونی،
بیش از پیش ضرورت پیدا کرده اســت و بر همین مبنا ســعی
شــده اســت در قالب مصاحبههای مختلف با شــخصیتهای
برجسته مذاهب مختلف ،بیشتر به این موضوع پرداخته شود و
بسیار امیدواریم که خروجی همه این فعالیتها ،بتواند ،نقشی در
تقریب و وحدت ایفا کند.
آنچــه در ادامه میخوانید ،خالصهای از مصاحبه ما با جناب
«مولوی نذیر احمد سالمی» نماینده محترم اهل سنت سیستان
و بلوچســتان در مجلس خبرگان رهبــری ،عضو هیئت علمی
دانشگاه مذاهب اسالمی و عالم برجسته اهل سنت است.

* ضمن تشــکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید ،در ابتدا
از شما که جزء پیشــگامان در زمینه تقریب مذاهب اسالمی
هستید ،این سؤال را دارم که در مورد نحوه شکل گیری تفکر
تقریب قبل و بعد از انقالب ،توضیح بدهید که در نهایت ،این
تفکر به شــکل گیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و
سپس دانشگاه منجر شد؟

با سالم و تشکر از شما .بنده قبل از پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران ،مدتی را در پاکستان بودم و تقریباً دو ماه قبل از
انقالب به زاهدان آمدم .در اســتان سیستان و بلوچستان ،تفکر
کمونیســتی و برخی از جریانات فکری دیگر بر مردم فشار وارد
میکرد و در همان ایام بنده از طریق صدا و ســیمای اســتان،
انتقادهایی بر دیدگاههای اقتصادی مارکسیسم داشتم و از این
طریق به روشنگری افکار عمومی میپرداختم.
مسئله وحدت و تقریب از همان ابتدا مورد تأکید امام
راحل و مقام معظم رهبری بود
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،که اوضاع اندکی آرام شد ،مسئله
وحدت و تقریب از سوی امام راحل و حضرت آقا (مدظلهالعالی)
که در آن زمان در شــورای انقالب بودند ،مطرح شــد و پیرو آن
جلســات و نشســتهای زیادی هم برگزار شد که نهایتاً به شکل
گیری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی منجر شد.
از همان اول ،نظر مقــام معظم رهبری این بود که حوزههای
علمیه اهل سنت و تشیع ،سر و سامان بگیرد و به شکل منسجم
عمــل کنند چرا کــه معتقد بودند ،محتوا و علوم تدریســی در
حوزههای آن زمان ،در پاســخگویی به مســائل روز و علمی ،با
مشــکالتی همراه هست و از اینجا بود که ایشان تصمیم گرفتند
یک مرکز علمی و دانشــگاهی با فضا و رویکرد حوزوی تشکیل
شود.
بزرگان زیادی در ایجاد و تأسیس این دانشگاه تالش کردند از
جمله مرحوم آیت اهلل واعظ زاده خراسانی که شخصیت محوری

دانشگاه بود و همچنین مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که
آن موقع رئیس مجلس بودند و مستقیماً برای تأسیس دانشگاه
اعتبار مالی دادند.
حرکت دانشگاه مذاهب اسالمی ،به سمت اهداف
تعریف شده شتاب بیشتری به خود گرفته است
آن موقع ،در مناطق مرزی و به خصوص در استان سیستان
و بلوچستان که داری قومیتهای مذهبی متعدد بود ،از طریق
عناصر تروریســتی ،سعی میشد که بین شیعه و سنی همیشه
درگیری باشد و به همین خاطر موضوع وحدت و تقریب هم یک
مسئله مهم و تأثیرگذاری بود .در بحبوحه این شرایط ،تأسیس
دانشــگاهی به نام مذاهب اســامی یک قدم مؤثر و مفید برای
وحدت بود .در ابتدای کار ،یک جهش دانشگاهی که پاسخگوی
نیازهای وقت باشد ،حرکت و رفتار دانشگاه کند بود و علی رغم
همه تالشها ،دانشگاه به مسیر خود ادامه میداد .که اکنون بعد
از روی کار آمدن دکتر مختاری ،اوضاع دانشگاه از لحاظ شکلی
و محتوایی رو به پیشرفت اســت و به نظر میرسد که حرکت
دانشگاه مذاهب اسالمی ،به سمت اهداف تعریف شده هم شتاب
بیشتری به خود گرفته است.

* به نظر شما این دانشگاه در راستای فرمایشات مقام معظم
رهبری مبنی بر مرجعیت علمی دانشــگاه مذاهب اسالمی و
روند پرورش ســفیران علمی که همواره مورد تاکید معظم له
در دیدار با مسئوالن دانشگاه بوده چه قدر موفق بوده است؟

موفقیت هایی هم در گذشــته و هــم در حال حاضر در این
زمینه به دســت آمده اســت و با حضور مدیریــت جدید هم
این امیدواری بیشــتر شــده اســت .ما باید فارغ التحصیالن و
دانشجویانی تربیت کنیم که هر کدام به عنوان سفیر و نماینده
تقریب مذاهب اســامی عمل کنند .اما یک نکته بسیار مهمی
هست و آن اینکه ،نباید کاری کنیم که خدای نکرده دانشجویی
حس کند که بین شــیعه و سنی فرق گذاشته میشود چرا که
اعتماد خدشه دار خواهد شد و نتیجه معکوس خواهد بود .البته
همواره این موضوع خط قرمز هم در میان مســئوالن رده باالی
نظام و هم مسئوالن دانشگاه بوده و ریاست محترم دانشگاه نیز
بر این مسئله تاکید جدی دارد.
به نظرم اگر در زمینه تقریب و وحدت به فرامین و رهنمودهای
مقام معظم رهبری عمل شود نتیجه خوبی خواهیم گرفت لذا باید
همه مســئوالن در جهت تقویت و حمایت از این دانشگاه تالش
کنند تا نتایج مورد نظر و تاکید حضرت آقا را محقق کنیم.

* حضرتعالی ،جزء اســاتید و علمای سرشناس در زمینه
تقریب هستید و بارها از تفرقه و افراطیگری گالیه کردهاید

و بیزاری جستید ،به نظر شما چه عاملی باعث به وجود آمدن
افراط میشود و چه توصیهای در این زمینه دارید؟

بنده از همان اوایل جوانی و زمانی که پاکستان بودم ،به چشم
خود افراطی گری ،فرقه گرایی ،تعصبات جاهالنه قومی مذهبی
را میدیدم و اثرات منفی آنها را لمس میکردم ،به همین خاطر
اســت که افراطی گری و تفرق را همیشه مذموم دانسته ام .من
جریانهایی را دیده ام که در آن ،به خاطر برداشت غلط و نادرست
از یک موضوع ،اختالفاتی پیش میآمد ،مث ً
ال در پاکستان که بودم
برخی از علما و بزرگان میگفتند که ســید مودودی به عصمت
انبیاء معتقد نیست و این حرف شبهه هایی ایجاد کرده بود .اما من
رفتم و کتاب ایشان را تهیه کردم و دیدم که سید گفته بودند که
گاهی وقتها از انبیاء در امور دنیوی نه در تشریع و احکام شریعت،
لغزشهایی ممکن است انجام شود و توضیح داده بود که من این
مسئله را مطرح میکنم که بعد از گذشت زمان ،مردم انبیاء را خدا
تلقی نکنند .درک نادرست و غلط برخی از عوام و حتی خواص،
از این موضوع باعث بروز مشــکالتی شده بود .این مثال را عرض
کردم تا یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم که جهل و ناآگاهی،
در بعضی از جاها باعث بروز اختالفات عمیق میشود و توصیه من
این است که همیشه با مطالعه دقیق و بر اساس منطق و عقالنیت
در مورد مسئلهای نظر بدهیم.

* به عنوان سؤال آخر ،چرا در جهان اسالم ،با همه برنامهها
و فعالیتهای تقریبی و وحدت ،باز شــاهد افراطی گری و فرقه
گرایی هستیم ؟ اینها از کجا نشئت میگیرد؟

تفرق و افراط همه میدانند که در ذات و وجود اسالم نیست
و دین اســام هم شدیدا ً از این مسائل نفرت و بیزاری دارد ،اما
همانطور که عرض کردم ،جهل و نا آگاهی ،تبلیغات و برنامههای
وسیع دشمنان و برخی مسائل ریز و درشت دیگر ،عامل اصلی
افراط و فرقهگرایی اســت که باید علما و بزرگان و اندیشمندان
در این زمینه کار کنند و نســبت به تنویر افکار نسل جوان به
ویژه اقدام کنند و به نظر من دانشگاه مذاهب اسالمی با اهداف
و مأموریتهای ارزشمندی که دارد با تربیت جوانان از مذاهب
مختلف اســامی با رویکردی تقریبی و بهدور از تعصب و افراط
در این زمینه بســیار مؤثر باشــد و اساساً هدف از تأسیس این
دانشــگاه همین مســئله بوده که امیدواریم با همدلی و تالش،
بیش از پیش به این هدف دست بیابد.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در موریتانی:

زمینه های خوبی برای فعالیت های تقریبی و علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در کشور موریتانی فراهم است
دکتــر عمرانی ،ســفیر محترم جمهوری اســامی ایران در
موریتانی در دیدار با دکتر گلرو معاون توســعه ،پشــتیبانی و
مدیریت منابع و دکتر جهانگیری مدیر کل دفتر همکاریهای
علمــی و بین المللی ،بر فراهم بودن زمینه فعالیتهای تقریبی
و علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در کشور موریتانی تاکید کرد.
همچنین در این دیدار مباحثی همچون اعطای بورســیه به
برخی دانشجویان موریتانیایی برای تحصیل ،برگزاری دورههای
فقه مالکی در دانشگاه مذاهب اسالمی و برگزاری دورههای کوتاه
مدت فقه مقارن برای شخصیتهای علمی و دینی موریتانی از

جمله محورهایی بود که از سوی مسئوالن دانشگاه مطرح گردید.
دکتر عمرانی نیز در این دیدار ضمن تشکر از دعوت دانشگاه
مذاهب اســامی و اعالم آمادگی برای همکاری در عرصههای
مختلــف ،از عالقه موریتانیاییها به حضــرت امام خمینی(ره)
ســخن گفت و تاکید کرد که به خاطر حضور صوفیه و سادات،
وهابیت و افراطی گری هنوز نتوانسته در این کشور نفوذ کند.
وی همچنیــن عنوان کــرد :روحیه اعتدالــی و آرام مردم
موریتانی زمینه خوبی برای فعالیتهای تقریبی در این کشور
فراهم کرده است.
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با حضور نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفت؛

راه اندازی کمیته دستگاهی برگزاری کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره در دانشگاه مذاهب اسالمی

نخســتین جلســه “کمیتــه دســتگاهی برگزاری
کرســی های نظری ه پردازی ،نقد و مناظره در دانشــگاه
مذاهب اســامی” با حضور ریاست دانشــگاه ،نماینده
محترم کمیته در شورای عالی انقالب فرهنگی و اعضای
کمیته در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
حصول نتیجه مطلــوب ،فعالیت جدی و نیز ترویج و
رونق کرســی های نظری ه پردازی ،نقد و مناظره مستلزم
همــکاری و همیاری همه جانبه دســتگاههای علمی و
مراکز آموزشــی و پژوهشی سرتاسر کشور میباشد ،که
با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری ،این مهم به کمیته
دســتگاهی برگزاری کرســی های نظریهپردازی ،نقد و
مناظره که زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی میباشد
محول شد ه است.
در این راســتا دانشگاه مذاهب اســامی به عنوان صاحب
کرسی کمیته دســتگاهی برگزاری کرسی های نظری ه پردازی،
نقد و مناظره توســط دبیرخانه کمیته انتخاب شد و برای این
مهم نخستین جلســه کمیته با حضور ریاست محترم دانشگاه
مذاهب اســامی ،نماینده محترم کمیتــه و اعضای کمیته در
تاریخ  8خردادماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلســه دکتر ابراهیمیان (دبیر کمیته دستگاهی)
نکاتی را در خصوص ضرورت ایجاد کمیته دســتگاهی ،جهت
برگزاری کرسی های نظریه پردازی طرح کرد.
دکتر اسماعیلی :راه اندازی کمیته دستگاهی برگزاری
کرسی های نظریهپردازی ،نقد و مناظره یک موفقیت
برای دانشگاه مذاهب اسالمی است
ســپس دکتر اسماعیلی (نماینده دبیرخانه هیئت حمایت از
کرسیهای نظریه پردازی شورای عالی انقالب فرهنگی) ضمن
تبریک به دانشــگاه مذاهب اســامی که بــا توجه به پیگیری
مستمر مسئوالن دانشگاه و استانداردها و ظرفیت الزم صاحب
کمیته دســتگاهی برگزاری کرســی های نظریهپردازی ،نقد
و مناظره شــد ،به بیان تعریف کمیته که متشــکل از برخی از
مســئوالن و صاحب نظران مراکز علمی پژوهشی میباشد که
برنام ه ریزی ،هماهنگی ،پیگیری و برگزاری کرسی های علمی -
ترویجی و علمی  -تخصصی را در چهارچوب قوانین و مقررات

آیت اهلل تسخیری:

مسئله قدس یکی از مسائل
بزرگ امت اسالمی است

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
معتقد اســت دولتهای اسالمی و ملتها باید قوی و متحد
باشند ،تا زمانی که کشــورها و ملتهای اسالمی به وحدت
نرسند قدرتشان افزوده نخواهد شد.

هیئت حمایت از کرســی های نظریهپردازی؛ نقد و مناظره در
مراکز تحت اشراف خود مدیریت مینماید ،پرداخت.
وی همچنین افزود :رسالت کمیته دستگاهی جهت برگزاری
کرسی های نظری ه پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاهها ،با راهبرد
ایجاد محرک و انگیزه ترویج و ترغیب محققان و صاحب نظران
به برگزاری کرســی های علمی ویژه علوم انسانی و اسالمی در
راستای منویات مقام معظم رهبری تدوین گردیدهاست.
نماینده شــورای عالی انقالب فرهنگــی در ادامه به بیان دو
سطح از کرســی ترویجی که شامل عرضه و نقد دیدگاه علمی
و مناظره علمی و کرســی تخصصی که آن نیز شامل سه سطح
نظریه پردازی ،نوآوری و نقد با حضور اساتید صاحب نظر و نقاد
و صاحب ایده میباشد ،پرداخت.
دانشگاه مذاهب اسالمی بهترین مکان علمی و
فرصت برای طرح ایده های نو و نقدهای علمی در زمینه
علوم انسانی و اسالمی
در ادامه این نشست دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب
اسالمی و رئیس کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظری ه
پردازی ،نقد و مناظره دانشــگاه مذاهب اسالمی به ایراد سخن
پرداخت و بیان داشــت :دانشــگاه مذاهب اســامی مبتنی بر
گفتمان تقریب اســت و رسالت و برنامههای کمیته دستگاهی
در دانشگاه مذاهب اسالمی با وجود اساتید نمونه و دانشجویان
پژوهشگر و عالقه مند سرآمد برنامه های ما بوده و است.
وی تصریح کرد :ایده های نو و نقدهای علمی در زمینه علوم

انســانی و اسالمی در جایی که باید بحث شود ،دانشگاه
مذاهب اسالمی است ،چون اسالم به معنای اعم با وجود
ل سنت اینجاست و از
علما و پژوهشــگران تشــیع و اه 
آنجا که دانشــگاه مذاهب اسالمی بنا بر نظر رهبری و با
نصبالعین قراردادن رهنمودها و منویات ایشان تأسیس
شــده و فعالیت میکند ،نظریهپــردازی ،نقد و مناظره
سرلوحه کار ما بوده و است و باید جهت تحقق این مهم
به سمت پژوهشمحوری و جهت دهی رسالهها و پایان
نامهها به سوی نظریهپردازی و نو آوری در راستای حل
اهم مشکالت جامعه و نظام جمهوری اسالمی ایران گام
برداریم.
دکتر مختاری ادامه داد :برای این مهم ،ســاماندهی
رســاله  ها و پایاننامه  ها ســرلوحه کار گروه های آموزشی قرار
گرفته اســت و اخیرا ً نیز در صدد برگزاری کنفرانسی در سطح
ملی با موضوع «آســیب شناسی پایان نامهنویسی» با محوریت
دانشگاه مذاهب اســامی هســتیم .رئیس کمیته دستگاهی
برگزاری کرســیهای نظریه پردازی در ادامه خاطر نشان کرد:
ما به دنبال ایدهپردازی و ایده های نو در زمینه علوم انســانی و
اســامی هستیم و این در دانشــگاه مذاهب با توجه به این که
گفتمان اســامی و مذاهب از چند نگاه مطرح است ،سرلوحه
بوده که نتیجه آن میتواند ایدههای نو در زمینه علوم اسالمی
و نقش دانشگاه مذاهب اسالمی با توجه به رسالت آن باشد.
انتصاب رئیس ،دبیر و اعضای کمیته دستگاهی
برگزاری کرسیهای نظری ه پردازی ،نقد و مناظره
دانشگاه
گفتنی اســت در پایان این نشســت حکم انتصاب دکتر
مختــاری بــه عنوان رئیــس کمیتــه دســتگاهی برگزاری
کرسی های نظریه پردازی توســط دکتر اسماعیلی (نماینده
دبیرخانه هیئت حمایت از کرســی های نظریه پردازی شورای
عالی انقالب فرهنگی) اعطا شــد و آقای دکتر ابراهیمیان ب ه
عنوان دبیــر کمیته ،آقایان دکتر صابــری ،دکتر جهانگیری،
دکتر رســتمی و خانم دکتر زرسازان نیز به «عضویت کمیته
دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره»
منصوب شدند.

آیت اهلل «محمدعلی تســخیری» در گفت وگو با خبرنگار
تقریب با بیــان این مطلب که روز قــدس روز بزرگی برای
مســلمانان اســت،گفت :روز قدس درحقیقت روز فلسطین
است و روز زنده نگه داشتن خاطره غصب فلسطین و توطئه
جهانی استکبار علیه این سرزمین.
وی بــا بیان این موضوع کــه روز قدس روز جدایی صف
سازشــگران از صف انقالبیون راســتین اســت عنوان کرد:
روز قدس روز حماســه اســامی و ایجاد روحیه مبارزه بین
توده های مســلمان اســت و روز قدس میتوانــد روز نفی
راه حل های قومی ،سوسیالیســتی ،و غیره و تاکید بر راه حل
اسالم باشد.
رئیس شــورای عالی مجمع جهانی تقریب با عنوان کردن
ایــن مطلب که روز قــدس روز اعالم نامشــروع بودن رژیم
صهیونیستی و محکومیت این رژیم توسط ملت هاست ،افزود:
این روز ،روز ایجاد رعب و وحشت در دل حکام صهيونيستي
اســت .میتوان روز قدس را روز قدرت اســامی ،روزبستن
عهد و پیمان با یکدیگر به منظور عینیت بخشــیدن به همه

آرمانهای اسالم نامید.
وی با بیان این که امام خمینی علت این که جمعه آخر ماه
مبارک رمضان را روز قدس نامگذاری کردند یادآوری وظایف
همه مسلمانان و مستضعفان نسبت به آزادی فلسطین بود،
گفت:من معتقد هســتم مسئله قدس یکی از مسائل بزرگ
امت اسالمی اســت و تمامی ادیان به این سرزمین احترام
می گذارند چرا که قبله اول مسلمین است.
وی با اشاره به این مطلب که اعالمیه بالفور یکی از عجیب
ترین اســناد بین المللی تاریخ است ،زیرا به موجب آن یک
دولت استعمارگر ،سرزمین فلسطین را که مالک آن نبود ،به
نیابت از کسانی که مالکش بودند به کسانی بخشید که اص ً
ال
استحقاق آن را نداشتند ،عنوان کرد :وعده بالفور سبب شد
15میلیون صهیونیست در این سرزمین اعالم کنند سرزمین
اسرائیل از نیل تا فرات است.
آیت اهلل محمدعلی تســخیری گفت :دولتهای اسالمی و
ملتها باید قوی باشــند ،تا زمانی که کشــورها و ملتهای
اسالمی به وحدت نرسند قدرتشان افزوده نخواهد شد.
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اخبار کوتاه:
با مشــارکت دانشگاه مذاهب اســامی و با سخنرانی
آیتاهلل اراکی و آیت اهلل تســخیری؛ دومین نشست علمی
«طالیه داران وحدت اسالمی» بررسی آراء و اندیشه های
آیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر برگزار شد.
برگزاری کارگاه دانش افزایی ســواد رسانه ای ویژه
اعضــای محترم هیئت علمی دانشــگاه به همت معاونت
پژوهشــی و فناوری با حضور دکتر منصور ساعی؛ عضو
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکران خصوصی مستند «مشتی اسماعیل» منتخب
جشنواره های متعدد داخلی و بین المللی با حضور جناب
آقای مهدی زمانپور کیاسری کارگردان مستند به همت
کانون هنر و رسانه اداره کل فرهنگی
برگزاری جشــن دانــش آموختگی دانشــجویان
بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی
برپایــی نمایشــگاه کتاب «یار مهربــان» به همت
اداره کل انتشارات،کتابخانه واسناد دانشگاه با ارائه کتب
خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نشست صمیمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
با دانشجویان خواهر با حضور مدیران کل امور پژوهشی،
کتابخانه و فناوری برگزار گردید.
دیدار معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه با معاون
آموزشــی و پژوهشی دانشــگاه اهل بیت (ع) درخصوص
همکاریهای مشترک در زمینه های گوناگون
برگزاری جلســات انس با قرآن در ایام ماه مبارک
رمضان بــا حضور دانشــجویان و کارکنان دانشــگاه در
نمازخانه دانشگاه
نهمین جلســه شــورای پژوهش با حضور اکثریت
اعضاء جهت بررسی نهایی دستورالعمل نگارش پایان نامه
و رساله های دکتری دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
انتخابــات شــورای صنفی-رفاهی دانشــجویی در
واحد مرکزی برگزار و آقایان “محمد صابر تاتار”“ ،سجاد
زکی” و “محمد بنائیان” به عنوان اعضای اصلی و محسن
محمدی نیا به عنوان علی البدل انتخاب شدند.
برگزاری جلسات هیئت تحریریه مجالت مطالعات
تقریبی مذاهب اسالمی و فقه مقارن
برگزاری دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه
در این جلسه مباحثی همچون طرح پژوهشی «تحلیل
دیدگاه ســیوطی در موضوع وجوه و نظایر با تاکید بر اراء
عالمه طباطبایی» و طرح پژوهشی«نظریه اسالمی رشد
و اســتکمال اخالقی انســان» مورد بحث و بررسی قرار
گرافت.
دیدار سرپرســت واحــد زاهدان و جنــاب مولوی
ســامی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری با استاندار
استان
برگــزاری اردوی فرهنگی زیارتی مشــهدمقدس
دانشــجویان برادر شیعه و سنی دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد سنندج
حضــور کارکنان و دانشــجویان دانشــگاه مذاهب
اســامی واحد بندرعباس در تشییع پیکر مطهر دومین
شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی “همایش آسیب
شناســی پایان نامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در حوزه علوم انسانی اسالمی”
تســلیت دانشــگاه مذاهب اســامی به مناسبت
درگذشــت حجت االسالم والمســلمین دکتر احمدی از
اساتید سابق دانشگاه /اندیشمندی که نماد وحدت حوزه
و دانشگاه بود

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس
از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی

سکوت حکام کشورهای اسالمی در برابر صهیونیستها خیانت در حق مسلمانان است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی گفت:
آنچه امروز در فلسطین درحال انجام
است اعمال ضد بشری و ضد موازین
بین المللی و یک جنایت آشــکار و
دهن کجی به مسلمانان است و سکوت
مدعیان دروغین حقوق بشر و حکام
کشــورهای اســامی خیانتی بزرگ
می باشد.
حجــت االســام والمســلمین دکتــر
محمدحســین مختاری؛ رئیس دانشــگاه
مذاهب اسالمی و استاد سطوح عالی حوزه
و دانشــگاه ضمن محکومیت انتقال ســفارت آمریکا به بیت
المقدس و جنایات وحشــیانه و ضد بشری صهیونیستها در
کشــتار مردم بی گناه و بی دفاع فلسطین از سکوت مدعیان
دروغین حقوق بشــر و کشورهای مرتجع اسالمی و عربی در
قبال این اتفاقات انتقاد کرد.
بی تفاوتی طرفداران و مدعیان حقوق بشر در برابر
جنایات صهیونیست ها جای تاسف دارد
وی با اشاره به این که آنچه در روزهای اخیر توسط رژیم
غاصب ،جنایتکار و کودک کش صهیونیســتی رخ داد ،قلوب
همه مسلمین جهان را جریحه دار ساخت ،گفت :البته از یک
رژیم منحوس ،ظالم و نامشروع چنین حوادث و رویدادهای
ضد انسانی و ضد حقوق بشری دور از انتظار نیست.
دکتر مختاری افزود :متأسفانه با این که ده ها تن از مردم
مسلمان ،کودک و پیر ،زن و مرد توسط رژیم غاصب به خاک
و خون کشــیده اما طرفداران و مدعیان حقوق بشر سکوت
کردند و جای تعجب و تأســف دارد که چگونه نسبت به این
فاجعه انسانی که اتفاق افتاد بی تفاوت ماندند.
سکوت حکام کشورهای اسالمی و عرب منطقه در
برابر جنایات صهیونیست ها خیانت در حق مسلمانان
و مردم فلسطین
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی سکوت حکام کشورهای
اســامی و عرب منطقه در برابر ایــن جنایات را خیانت در
حق مسلمانان و مردم فلســطین عنوان کرد و بیان داشت:
حکام کشورهای اسالمی منطقه جوری نسبت به این قضیه
مهم و فاجعه بار که دل هر انسانی را به درد می آورد ،سکوت
اختیار کردند که انگار هیچ حادثه ای رخ نداده و یادشان رفته
اســت که این مردم مظلوم برای دفاع از حیات ملی و دینی
خودشان قیام کردند و حق دفاع از قلمرو سرزمینی خودشان
را دارند و در برابر صهیونیست های غارتگر و متجاوز ایستادند
و مطالبه بازگشت به سرزمین خود را دارند.
حکام کشورهای اسالمی در مقابل جنایات رژیم
صهیونیستی نشان داد از مسیر کتاب و سنت و
قوانین مسلم اسالمی عدول کرده اند
استاد حوزه و دانشگاه خطاب به حکام کشورهای اسالمی
تصریح کــرد :چه جــرم و خیانت و جنایتــی باالتر از این
اعمال ضد انســانی که در روزهای اخیــر از رژیم منهوس و
کودک کش مشاهده کردیم .پس چرا در برابر آن بی تفاوت
هســتید؟ این اقدام شما نشان می دهد که در این جنایت با
رژیم صهیونیستی شریک هستند و در راستای تامین منافع
استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل حرکت می کنند و از
مسیر کتاب و سنت و قوانین مسلم اسالمی عدول کرده اند
و با نادیده گرفتن آیات جهاد و دفاع از مظلومین و محرومین

که در قرآن به صراحت آمده و ایســتادگی در برابر ظالمان
نشان دادند که اعتقادی به این مبانی دینی و اسالمی ندارند.
اتفاقات اخیر در بیت المقدس پیروزی نزدیک
فلسطینیان را نوید می دهد
دکتر مختاری یاد آور شــد :البته اتفاقات اخیر برای مردم
مسلمان و مقاوم فلسطین یک پیروزی است و نصرت نزدیک
فلســطینیان را نوید می دهد و نشان از سقوط و اضمحالل
پایه های حاکمیت تجاوز و غارت و اشــغالگری اســت که به
لطف الهی پرچم اســام ،آزادی و الالــه اال اهلل به زودی در
سرزمین های اشغالی به اهتزار درخواهد آمد.
تجمع دانشجویان و استادان دانشگاه مذاهب
اسالمی در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به
بیت المقدس

آیت اهلل اشکوری :بهترین عمل در مقابله با دسیسه های
دشمنان همدلی ،انسجام و حفظ وحدت است.

تجمع دانشجویان ،اســاتید و کارمندان دانشگاه مذاهب
اسالمی در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس
با همکاری بســیج دانشجویی دانشــگاه و با سخنرانی آیت
اهلل اشــکوری عضو مجلس خبرگان رهبری و اعالم انزجار از
توطئه های استکبار جهانی برگزار شد.
آیت اهلل سید علی حسینی اشکوری؛ عضو مجلس خبرگان
رهبری و از اساتید دانشــگاه مذاهب اسالمی طی سخنانی
درجمع دانشجویان تجمع کننده ضمن تقبیح انتقال سفارت
آمریکا به بیت المقدس بد عهدی آمریکا در مســاله برجام و
اعالم انزجار از استکبار جهانی بر حفظ اتحاد و انسجام ملی
و اسالمی در برابر این توطئه ها تاکید کرد.
وی ضمــن محکوم کردن سیاســت های خصمانه آمریکا
و زیاده خواهی های این کشــور ،بــد عهدی های متعدد این
دولت را از جمله در قضیه برجام متذکر شــد و تاکید کرد:
دشمنی این افراد با نظام جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند
و از بین نخواهد رفت.
عضــو مجلس خبرگان رهبری بیان داشــت :هرچقدر ما
عقب نشــینی کنیم آنها پیشروی خواهند کرد لذا وظیفه ما
دوری از پراکندگی ،تفرق و اختالف است و بهترین عمل ما
در مقابلــه و مبارزه با آنها ،اتحــاد و همدلی و حفظ وحدت
میان تک تک افراد ملت مســلمان ،چه شــیعه و چه سنی
است.
در ادامه این مراســم بیانیه بســیج دانشــجویی دانشگاه
مذاهب خطاب به دولت آمریکا و سیاســت های ناجوانمرادنه
شان قرائت شد.
در پایان این مراســم نیز دانشجویان پرچم آمریکا و رژیم
صهیونیستی را به آتش کشــیده و نسبت به انتقال سفارت
آمریکا به بیت المقدس اعالم انزجار کردند.
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در مراسم دانش آموختگی دانشجویان آفریقایی دانشگاه عنوان شد:

دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسالمی سفیران گسترش
فرهنگ تقریب و مبارزه با افراط گرایی هستند

آنچه در ایران در زمینه تقریب و همزیستی مسالمتآمیز دیدید را منتقل کنید

رئیس دانشگاه مذاهب اســامی در مراسم دانش آموختگی
دانشــجویان آفریقایی دانشگاه گفت :شــما میتوانید سفیران
خوبی برای دستاوردهای حقیقی و اصیل انقالب و واقعیتهای
موجــود در ایران که یکــی از آنها بحث وحدت و تقریب واقعی
پیروان مذاهب و اقوام است ،در کشورهای خود باشید.
مراســم دانــش آموختگی جمعــی از اولیــن ورودیهای
دانشــجویان آفریقایی دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور حجت
االسالم والمسلمین دکتر محمدحسین مختاری ریاست دانشگاه
برگزار شد.
به دنبال تنوع ملیتی در جذب دانشجویان بین المللی
هستیم
دکتر مختاری در این مراســم ضمن تبریک به دانشــجویان
آفریقایی و آرزوی موفقیت برای این دانشــجویان بیان داشت:
امروز از اینکه شــاهد موفقیت شــما دانشــجویان بین المللی
در دانشــگاه مذاهب اسالمی هســتیم خوشحال هستیم که به
چهرههای علمی و تقریبی بین المللی افزوده شــده و این یکی
از افتخارات دانشــگاه اســت و امیدواریم این روند ادامه یابد و
در سطح بین الملل دانشــجویان با بنیه تقریبی تربیت شده و
فعالیتهای دینی و اجتماعی داشته باشند.
وی افزود :از جمله ماموریتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی
همین فعالیت در عرصه بینالمللی اســت و بنابراین داریم که
تنوع ملیتها در جذب دانشــجو را بر اساس وعدهای که دادیم
عمل کنیم و بتوانیم از بیشتر کشورها دانشجو داشته باشیم که
این کمک بزرگی به مباحث تقریبی است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با بیان این که انشاهلل در سال
آینده بتوانیم این تنوع ملیتی دانشــجویان را در دانشگاه شاهد
باشیم بر آمادگی دانشگاه درخصوص ادامه تحصیل دانشجویان
بین الملل در مقاطع تحصیالت تکمیلی تاکید کرد.
دکتر مختاری همچنین گفت :اکنون که شما فارغ التحصیل
شــده اید آنچه از فرهنگ ایران و ملــت و منویات مقام معظم
رهبری یاد گرفتید به مردم و کشــور خــود منتقل کنید زیرا

سطح توقعات از شما بیشتر است شما در ایران اسالمی تحصیل
کردهاید در محیطی تقریبی بزرگ شده اید لذا مانع بروز و ظهور
خشونت و افراط گری در کشورتان خواهید شد.
نگاه نرم دینی و ضد خشونت و افراطی را به
کشورهای خود منتقل کنید
وی با اشــاره به این که شــما دانش آموختگان دانشــگاه
مذاهب اســامی باید نگاه نرم دینی و ضد خشونت و افراطی
را به کشورهای خود منتقل کنید ،تصریح کرد :آنچه در ایران
در زمینه تقریب و وحدت و همزیســتی مسالمتآمیز دیدید
را منتقل کنید زیرا شــما از نزدیک متوجه شدید که دشمنی
دشــمنان با ملت ایــران چقدر زیاد اســت و تالش میکنند
چهره ای منحط ،خشــن و عقب افتاده از ایران را معرفی کنند
اما شما دیدید که این گونه نیست .کشور ما در حال پیشرفت

اما مستقل است.
آنچه در ایران در زمینه تقریب و همزیستی
مسالمتآمیز دیدید را منتقل کنید
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی تاکید کرد :شما میتوانید
ســفیران خوبی برای دســتاوردهای حقیقی و اصیل انقالب و
واقعیتهای موجود در ایران که یکی از آنها همین بحث وحدت
و تقریب واقعی پیروان مذاهب و اقوام است در کشورهای خود
باشید .شما میتوانید مکتب و روش تعلیمی دانشگاه را به عنوان
یک الگو در کشور خود معرفی کنید.
دکتر مختاری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان
آفریقایی بر ســامان دهی امور دانــش آموختگان داخلی و بین
المللی دانشــگاه با انتصاب اخیر «نماینده رئیس در امور دانش
آموختگان دانشگاه» ابراز امیدواری کرد.

دکتر فرید ایساک قرآن پژوه برجسته آفریقایی:

دانشگاه مذاهب اسالمی می تواند در جهت گسرتش هم گرایی مذهبی مؤثر باشد
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر به آفریقای جنوبی
با دکتر فرید ایساک قرآن پژوه و مبارز برجسته ضد نژادپرستی در
آفریقای جنوبی دیدار و از خدمات ایشان تقدیر کرد.
در این دیدار دکتر مختاری به معرفی و بیان فلسفه تأسیس
دانشــگاه مذاهب اســامی ،مأموریتها و اهداف آن پرداخت و
گزارشی در خصوص فعالیتهای دانشگاه در عرصه بین المللی
ارائه کرد.
دکتر مختاری در این دیدار تاکید کرد :دانشگاه مذاهب اسالمی
یکی از دانشگاههای حاکمیتی ایران است که دانش آموختگان
آن مبلغین وحدت و تقریب در کشورهای خودشان هستند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی گسترش فعالیتهای مشترک
بین المللی با دانشــگاههای مختلف جهان را از اولویتهای این
نهاد علمی دانست.
دکتر ایســاک نیز ضمن اعالم آمادگــی برای همکاریهای
مشــترک ،از وجود دانشگاه مذاهب اســامی که میتواند در
جهت گســترش همگرایی مذهبی مؤثر باشد قدردانی و ابراز
خرسندی کرد.
نویســنده کتاب “قرآن ،آزادی و پلورالیسم؛ یک چشم انداز

اسالمی همبســتگی بین مذهبی علیه بیداد” ابراز امیدواری
کرد برنامههای علمی مشترک اندیشمندان کشورهای مختلف
با دانشــگاه مذاهب اسالمی سبب انســجام روزافزون جوامع
مسلمان بشود.
در پایان ایــن دیدار لوح و تندیس یادبود دانشــگاه مذاهب
اسالمی توسط دکتر مختاری ریاست دانشگاه به پروفسور ایساک
اهدا شد.
گفتنی است دكتر فرید ایساك مبارز برجسته ضد نژادپرستی

در آفریقای جنوبی است كه در عرصه قرآنپژوهی به تحقیقات
دامنهداری پرداخته است .ایساك تحصیالت آكادمیك خود را از
یك مركز علمی پاكستان كه به نام جمعیت علمیه اسالمیه در
كراچی فعالیت داشت شروع كرد و پس از فراغت از تحصیل در
رشته فقه و الهیات اسالمی به علوم قرآن عالقهمند شده و موفق
شــد با درجه فوق لیسانس از جمعیت ابوبكر همان شهر ،راهی
دانشــگاه بیرمنگام در انگلستان شود و دكتری خود را در زمینه
هرمنوتیك قرآنی از این دانشگاه اخذ نماید .در سال  ۱۹۹۴او به
عنوان پژوهشگر هرمنوتیك كتاب مقدس ،در یكی از مؤسسات
تحقیقاتی فرانكفورت مشغول به کار شد.
انتشارات وان وردآكسفورد از فاصله سالهای  ۱۹۹۷تا ۲۰۰۲
اقدام به طبع كتب این محقق كرده است كه عبارتاند از« :قرآن،
آزادی وپلورالیســم؛ یك چشمانداز اســامی همبستگی بین
مذهبی علیه بیداد»؛ « در مسیر مسلمان شدن :یافتن یك معبر
مذهبی به جهان امروز»؛ مقدمه كوتاهی به قرآن؛ «اما موسی به
سوی فرعون رفت» و «مبارزه» .فرید ایساك عالوه بر آثار مذكور،
مقاالت متعددی پیرامون موضوعات اسالمی ،سیاسی و اجتماعی
نیز به رشته تحریر درآورده است.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار سفرای کشورهای اسالمی:

رژیم صهیونیستی با وحدت و
همت ملتهای مسلمان قطع ًا نابود
ادامه از صفحه  1خواهد شد

رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست امروز استکبار در منطقه
را ایجاد شــکاف و اختالف میان مسلمانان و در میان آحاد مردم
کشــورهای اســامی ،دانســتند و افزودند :تنها راه مقابله با این
ِ
سیاست امریکای جنایتکار و صهیونیستها ،شناخت طراحی دشمن
و ایستادگی در مقابل آن است.
ایجاد اختالف و مســئله ســازی در میان ملتهای مسلمان از
اهداف اصلی تأسیس رژیم اشغالگر
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،مســئولیت دولتهای اســامی و
ُزبدگان سیاسی ،دینی و فرهنگی امت اسالمی را برای ایستادگی
ملتها در مقابل سیاستهای استکبار ،خطیر برشمردند و با اشاره
به اهداف ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه تصریح کردند:
یکی از اهداف اصلی تأســیس این رژیم ،ایجاد اختالف و مسئله
سازی در میان ملتهای مسلمان است اما همه تجربههای تاریخی
نشــان میدهد رژیم صهیونیستی که با مشکل مشروعیت مواجه
است ،ماندگار نخواهد بود.
ایشــان ،با تأکید بر اینکه برقراری روابط دیپلماتیک آشکار یا
پنهان برخی کشورهای سستعنص ِر منطقه با این رژیم اشغالگر و
یا اقدام امریکا در انتقال سفارت خود به بیت المقدس ،مشکل رژیم
صهیونیستی را حل نخواهد کرد ،افزودند :این رژیم بر مبنای زور و
تهدید و کشتار و اخراج یک ملت از سرزمین خود شکل گرفته و
به همین علت ،عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی در دل ملتهای
اسالمی حک شده اســت و نمیتوان نقشه فلسطین را از حافظه
تاریخی جغرافیای جهان حذف کرد.
ِ
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر لزوم برگزاری همهپرسی
در میان فلســطینیان واقعی اعم از مســلمان ،مسیحی و یهودی
و شــکلگیری نظام حکومتی فلسطین بر مبنای این همهپرسی،
خاطرنشان کردند :برگزاری چنین همهپرسی و تشکیل حکومت
فلســطین براساس آراء فلسطینی ،در واقع به معنای نابودی رژیم
جعلی صهیونیستی است که بهطور قطعی در آینده نه چندان دور
محقق خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای در پایان سخنان خود تأکید کردند:
با نابودی رژیم صهیونیســتی ،امت اسالمی وحدت و عزت خود را
به دست خواهد آورد.

اطالعیه مهم دانشگاه مذاهب اسالمی
درخصوص زمان و جزئیات مصاحبه از پذیرفته
شدگان اولیه دکتری در رشته های (فقه و
حقوق ،علوم قرآن و تاریخ )

به اطالع معرفی شــدگان اولیــه دوره دکتری آزمون
سراسری سال  97که از ســوی سازمان سنجش آموزش
کشــور به دانشگاه مذاهب اســامی جهت انجام مصاحبه
معرفی شــده اند می رســاند با رعایت شــرایط عمومی و
اختصاصی دانشگاه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و
بر اساس برنامه زمانبندی ذکر شده جهت انجام مصاحبه
بــه آدرس «تهران  -خیابــان انقالب اســامی -خیابان
ابوریحان  -خیابان روانمهر  -پالک  -3دانشــگاه مذاهب
اسالمی» مراجعه نمایند.
جزئیات مورد نیاز در مصاحبه طی اطالعیه ای در سایت
دانشگاه به نشانی  www.mazaheb.ac.irدرج شده
است.

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاراناینشماره:هادیفرهنگزاد،افشینضیائیان،لیلیاسکندرپور
زیر نظر :روابط عمومی

آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی

کد پستی۱۳۱۵۸ - ۹۵۹۱۱ :
تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
نمابر+98 21 - 66461838 :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

مدیر کل دفتر همکاریهای بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی
در «همایش تقارب فرهنگها در سایه قرآن کریم» قرقیزستان:

ی نمونه عینی
دانشگاه مذاهب اسالم 
و علمیتقارب مذهبی و فرهنگی در
سایه تمسک به قرآن است

همایش «تقارب فرهنگها در ســایه قرآن کریم و تأثیر آن در
ایران و آسیای مرکزی» در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان در
خرداد ماه  1397برگزار شد.
در این همایش که اندیشــمندان و پژوهشــگرانی از کشورهای
جمهوری اســامیایران ترکیه و قرقیزســتان حضور داشــتند
سخنرانان در سخنانی به نقش قرآن در تمدن اسالمیو تاثیر آن
در پایه گذاری سبک زندگی پرداختند.
تأکید بر آرا و اندیشــههای علمای اســامی ،تقارب فرهنگی و
اجتماعی مردمان ایران و آسیای مرکزی و گفتوگوی فرهنگها
در قرآن برخی از موضوعات ســخنرانان ایــن همایش بود .این
همایش به همت دانشگاه بینالمللی قرقیزستان و رایزنی فرهنگی
ایران در بیشکک برگزار شد.
حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری ،مدیر کل دفتر همکاریهای
ی در این همایش ،دانشگاه مذاهب
بینالملل دانشگاه مذاهب اسالم 
اسالمیرا نمونه عینی و علمیتقارب مذهبی و فرهنگی در سایه
تمسک به قرآن دانست .حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری در
ی در ایجاد صلح جهانی
مقالهای باعنوان نقش تقارب فرهنگی بوم 
گفت :خداوند در قرآن به وحدت خلقت انسانها اشاره میکند و
درباره وجود تفاوتهای ظاهری خلقت انسانها این حکمت را بیان
میکند که انسانها یکدیگر را بشناسند و بدانند بهترین آنها کسی
است که تقوای الهی را پیشه کند .وی افزود :قرآن باالتر از بحث

وحدت میان مســلمانان ،وحدت میان مؤمنان به خدا را مطرح
میکند .ایمان به خداوند نه تنها عامل تنش و خشــنونت نیست
بلکه عامل وحدت و تقارب است.
وی اظهارکرد :کلید موفقیت تقارب فرهنگها پذیرش تســاوی
طرفهای گفتوگو در کرامت انســانی است .پیش فرض در هر
گفتوگوی بین فرهنگی به رسمیت شناختن و احترام گذاشتن به
اشکال متنوع دانش و نحوه بیان آنها ،آداب و سنتهای طرفهای
گفتوگــو و تالش برای ایجاد یک فضای بیطرف فرهنگی برای
گفتوگوســت تا جوامع مختلف بتوانند آزادانه در این فضای بی
طرف خود را ابراز کنند .تصور اینکه یکســان ســازی فرهنگی
همبســتگی به دنبال دارد به همان اندازه ساده انگارانه است که
تصور کنید تنوع فرهنگی نزاع و جنگ به وجود میآورد .گفتنی
است درپایان و به همت گروه ایرانی حاضر در همایش دوره اسالم
شناسی در دانشگاه بین الملل بیشکک برگزار شد.
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه در حاشیه
این همایش دیدارهایی نیز با شخصیتهای علمی قرقیزستان از
جمله دیدار با رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر قرقیزستان ،دیدار با
رئیس ،رئیس دپارتمان الهیات و معاون بین الملل دانشگاه دولتی
قرقیزســتان به همراه رایزن فرهنگی ایران ،دیدار با معاون بین
الملل دانشگاه پزشکی روسیه جهت بررسی زمینههای همکاری و
عملیاتی سازی تفاهم نامههای امضا شده داشت.

با مقاالتی از پژوهشگران شیعه و اهل سنت؛

شماره جدید مجله علمی -پژوهشی «فقه مقارن» و مجله
علمی -ترویجی «مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی» منتشر شد

شماره  10مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن  »دانشگاه مذاهب
اسالمی به عنوان نخستین مجله تخصصی در زمینه فقه مقارن
چاپ و روانه باز نشر شد.
دهمین شــماره دو فصلنامه علمی -پژوهشی «فقه مقارن» با
مقاالتی از اســاتید و صاحبنظران حوزه و دانشــگاه در زمینه
مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی چاپ و
منتشر شد .سرمقاله این شماره از دکتر عابدین مومنی با موضوع
«اختالف حرام و مجاز در فقه مقارن» میباشد.
همچنین مقاالتی از جمله؛ قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب
اسالمی از بیژن عباسی ،سید مجتبی حسینی الموسوی ،مبانی
حکــم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب
اسالمی از حمید مسجدسرائی ،اعظم نظری ،تأثير رابطه رشوه و
هديه در حكم اخذ هديه توسط قاضي در فقه مذاهب اسالمي از
عابدین مؤمنی و علی شیعه علی چاپ شده است.
مقاالت تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اســامی
از علــی اکبر فرحزادی ،نرگس فهیــم ،تبری از عیوب مبیع در
فقه اســامی و حقوق مدنی ایران از عبدالجبار زرگوش نسب و
بازکاوي تطبيقي جمع دو سوره در نماز واجب از محمد امامی،
سید علی دلبری نیز آمده است.
شــماره  47مجله علمی -ترویجی «مطالعات تقریبی مذاهب
اســامی» دانشگاه مذاهب اســامی جدیدترین شماره خود را

عرضه کرد.
مجله «مطالعــات تقریبی مذاهب
اســامی» که بــا درجــه علمی ـ
ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات
علمی کشور از سوی دانشگاه مذاهب
اسالمی منتشر میشود و در پایگاه
اســتنادی علوم جهان اسالم ()ISC
نیز نمایــه میگــردد ،.جدیدترین
شماره خود را عرضه کرد.
در شــماره جدیــد( )47این مجله
که به صورت دو فصلنامه منتشــر میشــود مقاالتی همچون؛
«علــل درگیریهای مذهبی در بغــداد دوره آل بویه» از مهدی
خزائی« ،مناســبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه» از محمد
دهقانی«،قاعــده تقدم مصلحت عام بر خــاص و تطبیق آن با
موضوع قاچاق کاال و ارز» از محمد جمالی و «بررسی سلفی گری
در رویکرد کالمی ابن کثیر و آلوســی با محوریت مبحث لوازم
توحید» از محمد مولوی و حمید ایماندار ارائه گردیده است.
همچنین در این شماره مقاالت دیگری از جمله؛ «واکاوی انگاره
انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی» از احمد مرتاضی و
محمد اسدی «واکاوی داللت صیغه امر از منظر ادبیات عرب و
اصول فقه» از داود زرین پور و راضیه امینی به چاپ رسیده است.

