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پیام ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷
با ســپاس از الطاف ایزد یکتا و در آستانه آغاز سال تحصیلی  ،۹۶ -۹۷حضور شما دانشجویان محترم را مغتنم شمرده و
شروع بالندگی و پویایی شما عزیزان را تبریک گفته و مقدمتان را به ساحت مقدس دانشگاه گرامی میداریم.
خرسندیم که عزم راسخ تان به ثمر نشست و با تالش بی وقفه ،گامی دیگر به اهداف علمی خود نزدیکتر شده و توفیق خدمت به کشور اسالمی را کسب
کردهاید .حال دیگر ،در پرتو تجارب ارزشمند سالها ممارست ،با گام هایی استوارتر و اطمینان بخش تر ،به سوی افقهای نوین دانش بشری ،هماهنگ
با پیشگامان و نام آوران جهان امروز ،حرکت خواهید کرد.
اینک که با باورهای متفاوت به خاطر کسب مهارت های مختلف به حوزه دانشگاه قدم می گذارید ،بدانید که همگی دارای ایده آلی واحدید .همه در
جستجوی طرق اعتالء و بالندگی کشورید .در زمینه های بسیاری از جمله تکنولوژی ،اقتصاد ،علوم انسانی و مدیریت و سایر موضوعات علمی ،نیازمند
دستیابی به استاندارد های بینالمللی و کسب اعتبار جهانی هستیم .لذا در این برهه از زمان ،درک مسئولیت در قبال جامعه از اولویت برخوردار است.
جامعه ایران؛ سرافرازی این مرز و بوم و آبادی آن را از شما می طلبد .بی تردید راهی که در آغاز آنید به پویندگانی سرشار از امید و آرزو نیاز دارد .اگر از
پس آن به خوبی برآیید دستاوردهای گران سنگی را برای خود ،دانشگاه و جامعه به ارمغان خواهید آورد.
دانشگاه مذاهب اسالمی نیز با افتخار ورود تان به این سنگر مقدس را تبریک گفته و ضمن تالش روز افزون و حمایت های بی وقفه ،در این راه یار و
یاورتان خواهد بود و موفقیت و سربلندی شما آیندگان کشور را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.
دکتر محمد حسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

ویژه آغاز سال تحصیلی 96-97
فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار
هیئت امنای دانشگاهمذاهب اسالمی با معظم له
در تاریخ :87/1/19
ایــن دانشــگاه از لحــاظ قــوت علمــی ،اســتحکام مبانــی علمــی و جایــگاه دانشــگاهی بایســتی در ســطح بهتریــن دانشــگاه هــای دنیــای اســام
ظاهــر شــود.
از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.
نفس تشکیل این دانشگاه حرکت الزمی بود.
هدف فقط این نیست که یک دانشگاه علوم انسانی تأسیس شود.
ایــن دانشــگاه از لحــاظ قــوت علمــی ،اســتحکام مبانــی علمــی و جایــگاه دانشــگاهی در ســطح بهتریــن دانشــگاههای دنیــای اســام ظاهر شــود.
ایــن کار خیلی ســخت اســت.
اعضــای هیــات امنــاء و مدیــران بایــد فکــر کننــد تــا ســطح و پایــه علمــی ایــن دانشــگاه در دنیــای اســام جاذبــه پیــدا کنــد و افــراد را جــذب
نما ید .
ســطح ایــن دانشــگاه را بــا دیگــر دانشــگاه هــای علــوم انســانی داخــل کشــور مقایســه کنیــد و واقعــ ًا ببینیــد کــه شــما بهتــر هســتید یــا آن
دانشــگاهها و یــا برابــر هســتید .بــه ایــن قانــع نشــوید کــه درســهای خوبــی گذاشــتید و چنــد صــد نفــر هــم دانشــجو از چنــد کشــور در ایــن جــا
درس مــی خواننــد ایــن کافــی نیســت.
بایــد ســطح دانشــگاه همــان طــوری شــود کــه ســطح علمــی ماســت .مــا االن در دنیــای اســام از لحــاظ تفکــر و پایــه فقهــی  ،علــم اصــول و
فلســفه از همــه باالتــر هســتیم و ایــن قابــل انــکار نیســت.
اگــر مــا در فنــاوری و در بعضــی از علــوم از دنیــا فاصلــه زیــادی داریــم امــا در ایــن چیزهــا از دنیــای مرتبــط بــا خودمــان خیلــی جلوتــر هســتیم و
ایــن بایــد در دانشــگاه تبلــور پیــدا کنــد و دانشــگاه بایــد ســطح علمــی مــا را در فقــه  ،فلســفه و کالم نشــان بدهــد.
نظریــه پــردازی بــه عنــوان مثــال در زمینــه تقریــب ،مطــرح شــود شــما بایــد تقریــب کــه معنــای قــوی و صحیحــی دارد را منطقی کنیــد و تحقق
آن در خــال ایــن کتابهــا امــکان پذیــر اســت  .از افــراد مــا ،وارد و صاحــب نظــر دعــوت کنیــد تــا بنشــینند و کتاب بنویســند...

در این شماره می خوانید ...
به مناسبت  ۲۶شهریور سالروز شهادت
استاد شهید دانشگاه مذاهب اسالمی
«شهید ماموستا شیخ االسالم» پیشگام
تقریب مذاهب اسالمی

مرحوم آیت اهلل واعظ زاده خراسانی(رضوان اهلل علیه)؛

واکاوی دیدگا ه اهلسنت درباره قیام امام حسین(ع)

بازخوانی گفت وگویی از آیتاهلل تسخیری درباره شهید
آیتاهلل حکیم؛ استاد شهید دانشگاه مذاهب اسالمی

قسمت اول

دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند منشأ تحوالت بسیار زیادی در
جهان اسالم شود.

مقام معظم رهبری فرمودند دانشگاه مجمع تقریب ،از خود مجمع هم مهمتر است
مرحوم آیتاهلل محمد واعظزاده خراســانی اولین دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و موسس این مجمع و دانشگاه مذاهب اسالمی به پیشنهاد و
دستور مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) بود .او از علمای بنام مشهد بود که سابقه تحصیل در حوزه علمیه نجف و قم را داشت و در سالهای آغازین
نهضت امام خمینی(ره) از نزدیک شاهد تحوالت ایران بود و در دوران حیاتش به روایت خاطرات خود در «مرکز اسناد انقالب اسالمی» پرداخت .در
ادامه بخشی از خاطرات ایشان را میخوانید.
نگاهی به ز ندگینامه آیتاهلل واعظ زاده خراسانی
آیتاهلل محمد واعظ زاده خراسانی در اول فروردین  1304در مشهد به دنیا آمد .پدرش حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی از خطبای به نام مشهد به شمار
میرفت .وی از  5سالگی به فراگیری قرآن در مکتبخانه پرداخت و تا  14سالگی به یادگیری دروس مقدماتی ادامه داد .در این دوران وی به همراه پدر به
تهران عزیمت کرده و پس از سه ماه عازم عتبات شده و در مدت سه سال و نیم اقامت در کشور عراق ،مقدمات وسطوح ابتدائی فقه واصول را فرا گرفت.

در اواخر تابستان  1328وی عازم قم شده و تا سال  1339در حوزه علمیه قم از محضر اساتیدی چون آیت اهلل بروجردی ،آیت اهلل سید محمد حجت،
آیت اهلل سید صدر الدین صدر ،آیت اهلل گلپایگانی ،آیت اهلل اراکی و حضرت امام خمینی(ره) بهره برد .وی در این باره میگوید« :سال  28آخر تابستان
رفتم قم که همان هفتهای که ما رفتیم همین آقای آقا سید علی سیستانی که حاال مرجع کل شده او هم همان وقت آمد که در قم او را دیدم با هم
مباحثه میکردیم در قم در آنجا درسهای مختلف [را گذراندم] درس آیتاهلل بروجردی ،درس امام خمینی(ره) یک درس ،درس مرحوم گلپایگانی تمام
این  11سالی که قم بودم درس او میرفتم ،درس آقای اراکی یک سال درس آقا صدر پدر امام موسی صدر یک سال تقریب ًا».
آیتاهلل واعظ زاده از سال  1339تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد را آغاز کرد و در زمینههای تفسیر قرآن ،فقه ،فقه الحدیث ،تاریخ تفسیر ،تاریخ حدیث،
تاریخ علوم عقلی ،تاریخ فقه ،تاریخ علوم اسالمی ،تاریخ اسالم و فلسفه و کالم به تدریس و ارشاد دانشجویان همت گماشت.
آیتاهلل محمد واعظ زاده خراسانی اولین دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و موسس دانشگاه مذاهب اسالمی و از اعضای شورای عالی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی بود.
تشکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به دستور مقام معظم رهبری
ظ زاده خراسانی در بخشی از خاطرات خود در رابطه با نحوه تشکیل مجمع تقریب میگوید :مقام معظم رهبری دستور دادند یک مجمعی
آیتاهلل واع 
به نام مجمع اهلبیت در تهران تأسیس شد که در جلسة اولیهای که علما جمع شده بودند من هم آنجا سخنرانی کردم در همان جلسه صحبت شد که
خوب است یک جایی هم برای تقریب درست کنیم ،همین قدر صحبت شد بعد یک روز با آیتاهلل تسخیری خدمت مقام معظم رهبری بودیم ،به ایشان
گفتیم که در جلسهای که مجمع اهلبیت تشکیل شده بود صحبت این شد که یک جایی هم برای تقریب درست کنیم ایشان فرمودند خیلی خوب است
ظ زاده .این بود که مقام
این را تأسیس کنید بعد ایشان به آقای تسخیری فرمودند که خوب این را به عهده چه کسی بگذاریم و وی گفت که آقای واع 
معظم رهبری یک نامهای به من نوشتند که آن را دارم؛ فرمان ایشان است که شما مؤسسهای را به نام تقریب تأسیس کنید.
خاطره آیت اهلل واعظ زاده از تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در محضر رهبرمعظم انقالب؛
ظ زاده خراسانی درباره اهمیت دانشگاه مذاهب اسالمی در نظر مقام معظم رهبری میگوید :بعدها به فکر افتادیم که یک دانشگاه تقریب
آیتاهلل واع 
درست کنیم در هیچ جا چنین چیزی نبود حتی در االزهر هم که گفته میشد که همین کسانی که طرفدار تقریب بودند میخواستند یک رشته تقریبی
در آنجا تأسیس کنند ولی نشد؛ فقط استادانشان فکر تقریبی داشتند یعنی وقتی درس فقه میگفتند آراء فقهی شیعه را هم در درسشان میگفتند اما یک
رشتهای به نام فقه شیعه در آنجا نبود .
یک روز رفته بودیم خدمت مقام معظم رهبری؛ گفتیم به فکر افتادیم یک دانشگاهی تأسیس کنیم با مذاهب اربعه سنی و مذهب شیعه دانشجو بگیریم
و افکار شیعه و سنی همه را برایشان درس بدهیم .ایشان گوش دادند و سپس فرمودند این دانشگاه از خود مجمع مهمتر است و انصاف ًا همین است.
هر مذهبی باید یک رشته داشته باشد و فقها و استادان خودشان بیایند ،شاگردها هم از خودشان بیایند یا از دیگر مذاهب بیایند مث ً
ال حنفیها بیایند فقه
شافعی را بخوانند ،بیایند گوش بدهند ،فقه شیعه را بیایند گوش بدهند .ولی هر یک از اینها جدا .ایشان فرمودند این دانشگاه از خود مجمع هم مهمتر
است .علتش هم واضح است؛ برای اینکه مجمع آدم تربیت نمیکند حاال تبلیغ میکنیم واعظ ،منبر ،اما اینجا دانشجو تربیت میکند 3 ،سال 4 ،سال اینها
میآیند اینجا با هم ارتباط دارند ،شیعه و سنی هم با هم رفیق هستند با هم ارتباط دارند.

با اسـتناد به قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران که همه مسـلمانان را امت واحده دانسـته و با ایمان به اینکه مذاهب اسلامی ،مدارس علمی
به شـمار می روند و این میراث علمی باعث پیشـرفت و توسـعه علمی و فکری و فقهی و قانونی جامعه اسلامی شـده اسـت ،و با اعتقاد به اینکه
رهبـران جمهـوری اسلامی ایـران و علمای آن نقش بررسـی علمی و موضوعـی مذاهب و میراث اسلامی در تقریب میان پیـروان مذاهب را موثر
مـی داننـد .پـس از تأسـیس مجمـع جای دانشـگاهی کـه بدیل نقش االزهر باشـد خالـی مینمود .لذا بـا رهنمود مقـام معظـم رهبریمدظلهالعالی و
بـا همـکاری بزرگانـی همچـون آیتاهلل واعظ زاده خراسـانی و ...دانشـگاه مذاهب اسلامیبـه منظور پاسـداری از مواریث علمـیو فرهنگی جهان
اسلام تاسـیس گردیـد و اساسـنامهی ایـن دانشـگاه در سـال  ۱۳۷۱بـه تصویـب شـورای عالـی انقالب فرهنگی رسـید و بـا مجـوز وزارت علوم و
تحقیقـات و فنـاوری در دوره هـای کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتری از داخل و خارج از کشـور دانشـجو مـی پذیرد و عضو اتحادیه دانشـگاه
های جهان اسلام محسـوب مـی گردد.
در رأس دانشـگاه هیئـت امنایـی متشـکل از دبیـر کل محتـرم مجمع جهانـی تقریب مذاهب اسلامی ،رییسجمهور یـا نماینده ایشـان ،وزیر علوم،
تحقیقات و فنآوری یا نماینده ایشـان ،وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی یا نماینده ایشـان ،وزیر آموزشوپرورش یا نماینده ایشـان ،رییس دانشـگاه
و اعضـای حقیقی دارای سـوابق ممتاز علمی و فرهنگی قـرار دارد.
دانشـگاه مذاهـب اسلامی کـه هـم اکنـون ریاسـت آن را «حجت االسلام و المسـلمین دکتر محمد حسـین مختاری» بر عهـده دارد بنابـر اذعان
برخـی از علمـای اهلسـنت جهـان اسلام ،یکـی از دسـتآوردهای جمهـوری اسلامی ایـران و از بهتریـن دالیـل بر صـدق اثبات مدعـای ایران
اسلامی درخصـوص اندیشـۀ اتحـاد امـت اسلامی اسـت .افتتاح کرسـی فقـه مذاهـب مختلف اسلامی ،راهاندازی کرسـی فقـه مقـارن در مقطع
دکتـری تخصصـی ،دعـوت از اسـتادان مذاهـب مختلـف در داخل و خارج از کشـور جهت تدریس در ایـن زمینه ،ارتباط با دانشـگاه های مهم جهان
اسلام همچـون؛ األزهـر مصـر و الزیتونـه تونس؛ دانشـگاه اسلامی لبنان ،دانشـگاه هـای اندونزی و ...برگزاری سلسـله نشسـتهای هماندیشـی
دانشـگاههای مهـم جهـان اسلام و ...نمونـهای از اقدامات این دانشـگاه میباشـد.
دانشـگاه مذاهب اسلامی توانسـته اسـت در این مدت با تأسـیس واحد های دانشـگاه در سـنندج ،بندرعباس و زاهدان ،در سـه مقطع کارشناسـی،
کارشناسـی ارشـد و دکتـری تخصصـی چنـد نسـل از دانشآموختـگان بـا روحیـه تقریبـی را به جهان اسلام تحویـل نماید کـه بسـیاری از آنها
هماکنـون کرسـیهای اسـتادی دانشـگاههای جهـان اسلام را در اختیـار دارنـد و بسـیاری نیـز از مدیـران ارشـد و متخصصـان علمـی و فرهنگی
جمهـوری اسلامی ایـران محسـوب میشـوند و برخـی نیز سـمتهای مهم دانشـگاه را بـر عهـده گرفتهاند.
ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران ،خیابان انقالب ،خیابان ابوریحان ،خیابان شهید روانمهر پالک  ۳واقع شده است.

عاشورا و قیام حسینی عاملی در جهت
رسیدن به وحدت و تقریب

موسس فقید دانشگاه مذاهب اسالمی

وی در سال  1321همراه پدر به ایران بازگشت و در حوزه علمیه مشهد تحصیالت حوزوی را تا سال  1328ادامه داد .آیتاهلل واعظ زاده درباره بازگشت
به ایران و ادامه دروس حوزوی میگوید« :در سال [ 1321به ایران] برگشتیم و در مدرسه سلیمان خان اتاق گرفتیم و درس بقیة مقدمات و ادبیات را
پیش افراد مختلف خواندم بعد هم درس شرح لمعه حاج میرزا احمد ،درس کفایة مرحوم آقا شیخ هاشم قزوینی ،درس خارج او و درس خارج آقا شیخ
مجتبی قزوینی و حاج میرزا احمد آقازاده را تا سال [ 28گذراندم]».

معرفی تاریخچه ،اهداف و رسالتهایدانشگاه:

به مناسبت  7شهریور سالروز شهادت
شخصیت برجسته و پیشگام تقریب؛
آیت اهلل سید محمد باقر حکیم(ره)

آیتاهلل اراکی در دیدار با رئیس و مسئوالن دانشگاه :
با پیشکسوتان تقریب

شماره 1

جلســه صمیمــی و دیــدار رئیــس و مســئوالن دانشــگاه مذاهــب اســامی بــا حضــرت آیــت اهلل اراکــی؛ دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب
اســامی و رئیــس محتــرم هیئــت امنــای دانشــگاه مذاهــب برگــزار شــد کــه در این دیــدار ،ایشــان ضمــن اســتماع گزارشــی از فعالیتهــای انجام
شــده در چنــد مــاه اخیــر توســط مســئوالن دانشــگاه ،بیــان داشــت :ابتــدا بایــد از زحمــات و تــاش هــای جنــاب آقــای دکتــر مختــاری ریاســت
دانشــگاه کــه تمــام وقــت و نیــروی خــود را در راه فعــال ســازی و مدیریــت دانشــگاه بــه کار گرفتــه اســت ،قدردانــی کنیــم.
دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند به یک مرجع علمی عمومی در جهان اسالم تبدیل گردد
آیــت اهلل محســن اراکــی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه مــا بــه حضــور قــوی علمــی در جهــان اســام نیــاز داریــم ،تصریــح کــرد :اگــر بتوانیــم از
لحــاظ بنیــه علمــی ،دانشــگاه مذاهــب اســامی را ارتقــا دهیــم ،ایــن دانشــگاه میتوانــد بــه یــک مرجــع علمــی عمومــی در جهــان اســام تبدیل
گــردد و ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از مجامــع علمــی دارای مرجعیــت ،هویــت ســابق خــود را از دســت دادهانــد و اکنــون ایــن فرصــت
بــرای دانشــگاه مذاهــب اســامی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک مرجعیــت علمــی در دنیــای اســام فراهــم اســت.
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی بــه برخــی از اولویتهایــی کــه ضــرورت دارد در دســتور کار مســئوالن دانشــگاه مذاهــب
اســامی قــرار گیــرد اشــاره کــرد و گفــت :اولویــت اول شناســایی برخــی از کشــورهای اســامی و غیــر اســامی اســت کــه از ظرفیــت و بســتر
فوقالعــادهای بــرای همکاریهــای علمــی برخــوردار هســتند .بــه عنــوان مثــال در کشــورهای اســامی منطقــه روســیه کــه اخیــرا نیــز قــرارداد
خوبــی بــا شــورای مفتیــان روســیه منعقــد شــده اســت ،بســتر فــوق العــادهای وجــود دارد و زمینــه همکاریهــای علمــی و جــذب دانشــجو از ایــن
کشــورها بســیار زیــاد اســت.
وی همچنیــن افــزود :در کشــورهای آســیای میانــه ،ســوریه ،عــراق ،شــبه قــاره و شــرق آســیا نیــز زمینههــای خوبــی بــرای جــذب دانشــجو
و تعامــات علمــی و دانشــگاهی وجــود دارد لــذا بایــد کار متمرکــزی روی آنهــا انجــام دهیــم و ســال آینــده بتوانیــم تعــدادی دانشــجو از ایــن
کشــورها جــذب کنیــم و حتــی مــا حاضــر هســتیم آنهــا را بــورس کــرده و هزینــه آنهــا را بپردازیــم و ایــن کمکی بــرای دانشــگاه مذاهب اســامی
خواهــد بــود.
باید بر روی تعمیق علمی دانشگاه مذاهب اسالمی کار کنیم
آیــت اهلل اراکــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در داخــل کشــور نیــز بایــد بــر روی تعمیــق علمــی دانشــگاه مذاهــب اســامی کار کنیــم ،اظهــار داشــت:
اگــر در داخــل نیــز ســطح علمــی دانشــگاه مذاهــب اســامی را بــاال ببریــم دارای مرجعیــت و مــورد توجــه تمامــی مذاهــب قــرار میگیــرد و
میتوانیــم دانشــجویان بــا اســتعداد را بــه دانشــگاه جــذب نمائیــم .بنابرایــن بایــد بــه نحــوی دانشــجوی خــوب و قــوی تربیــت کنیــد که اســتادان
حــوزه و دانشــگاه و علمــای شــیعه و اهــل ســنت از فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه باشــند .البتــه بایــد اســتادان و علمــای اهل ســنت و شــیعه را
از حوزههــا و مــدارس علــوم دینــی شناســایی و از آنهــا اســتفاده کنیــد تــا حضورشــان بــه دانشــگاه اعتبــار ببخشــد.
جهتگیــری دانشــگاه مذاهــب اســامی در تاســیس رشــته هــای جدیــد نیــز بایــد بــه ســمت علــوم اســامی
مقــارن باشــد
وی خاطرنشــان کــرد :نکتــه مهــم دیگــر دربــاره ایــن دانشــگاه ایــن اســت کــه اساســا جهتگیــری دانشــگاه مذاهــب اســامی بایــد بــه ســمت
علــوم اســامی مقــارن باشــد و ایــن مســأله بایــد در تاســیس و راه انــدازی رشــته هــای جدیــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .عرفــان ،فلســفه و علــم
کالم و ســایر رشــتهها را بایــد بــه صــورت مقــارن ارائــه داد؛ اینهــا بــه دانشــگاه مذاهــب اســامی امتیــاز میدهــد و آن را متمایــز میکنــد.
رئیــس محتــرم هیــأت امنــای دانشــگاه مذاهــب اســامی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ایجــاد رشــته هــای جدیــد بــا توجــه بــه نیــاز روز در ایــن

دانشــگاه ،گفــت :رشــتههای دیگــری همچــون ارتباطــات اســامی کــه مقولــه بســیار مهــم و پرکاربــرد اســت یــا علــوم سیاســی اســامی ،اقتصاد
اســامی و ...در رشــته هــای تفســیر و علــوم قــرآن نیــز بایــد در ایــن دانشــگاه بیشــتر کار شــود و ایــن دانشــگاه تبدیــل بــه قطــب دانــش قرآنــی
کشــور گــردد زیــرا عمــق دانــش تفســیر ایرانیهــا خیلــی بهتــر از ســایر کشورهاســت و ایــن تــوان علمــی بایــد در دانشــگاه مذاهــب اســامی
خــود را نشــان دهــد.
آیــت اهلل اراکــی توجــه و کار ویــژه بیــش از پیــش در خصــوص پایــان نامههــای دانشــجویی از لحــاظ کیفــی را از دیگــر مطالبــات و ضــرورت هــا
در دانشــگاه عنــوان کــرد و افــزود :بایــد بــه نحــوی برنامهریــزی ویــژهای در ایــن خصــوص شــود هــم در موضوعــات و هــم روش ارائــه مطالــب
کار کنیــد و ســخت گیــری بیشــتری داشــته باشــید و در ایــن زمینــه هرچقــدر هزینــه کنیــم یــک ســرمایهگذاری اســت .البتــه بــه اعتقــاد بنــده
هرچــه بــرای دانشــگاه مذاهــب اســامی هزینــه کنیــم ،هزینــه نیســت بلکــه یــک نــوع ســرمایه گــذاری اســت.
دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی یــادآور شــد :ارتبــاط بــا دانشــگاه هــای دنیــا و تبــادل اســتاد و دانشــجو نیــز یــک موضــوع
مهمــی اســت کــه البتــه بایــد تبدیــل بــه یــک ارتبــاط علمی و همــکاری مســتمر گــردد و تامیــن اســتادان برجســته بــرای دانشــگاه هــای آنها در
رشــتههای مختلــف و دعــوت از اســتادان و دانشــجویان آنهــا بــرای حضــور در ایــران پیگیــری شــود .مســئله بانــوان نیــز مهــم اســت و میتوانیــم
از ایــن نیــروی عظیــم بانــوان کــه فراغــت خوبــی بــرای کارهــای علمــی و فکــری دارنــد اســتفاده کنیــم و بتوانیــم بانــوان دانشــمند تقریبــی را
بــه دنیــا معرفــی نمائیم.
دانشجوی دانشگاه مذاهب اسالمی حداقل باید به یک یا دو زبان غیر فارسی مسلط شود
وی برنامــه ریــزی و توجــه بــه مســأله آمــوزش زبــان بــه دانشــجویان دانشــگاه مذاهــب اســامی را یکــی از مهمتریــن و اثرگذارتریــن اقدامــات
عنــوان و تصریــح کــرد :دانشــجوی ایــن دانشــگاه حداقــل بایــد بــه یــک یــا دو زبــان غیــر فارســی مســلط شــود و بایــد حداقــل بــه زبــان عربــی
و انگلیســی مســلط باشــد و ایــن کار بــا تشــکیل دوره هــای ویــژه امــکان پذیــر اســت .ایــن یکــی از کمبودهــای مــا حتــی در حوزههــای علمیــه
اســت کــه بایــد برطــرف شــود .اگــر دانشــجوی دانشــگاه مذاهــب اســامی ایــن ویژگــی را پیــدا کنــد یــک امتیــاز بــرای دانشــگاه اســت کــه این
امتیــاز هــا خــود بــه خــود باعــث جــذب بیشــتر دانشــجو خواهــد شــد.
آیــتاهلل محســن اراکــی همچنیــن بیــان داشــت :در خصــوص رشــته ادبیــات عــرب نیــز جــا دارد دانشــگاه مذاهــب اســامی بــه یــک مرکــز
برجســته در جهــان اســام درموضــوع ادبیــات عــرب تبدیــل شــود].
در ابتــدای ایــن دیــدار حجــت االســام والمســلمین دکتــر محمــد حســین مختــاری؛ رئیــس دانشــگاه مذاهــب
اســامی بــا قدردانــی و تشــکر از حمایتهــای حضــرت آیــت اهلل اراکــی از تیــم جدیــد مدیریتــی دانشــگاه گزارشــی
از فعالیتهــای چندمــاه اخیــر و برنامههــای پیــشرو ارائــه داد.
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افراطی اسالمی و غیر اسالمی در نقاط مختلف جهان به ویژه در میانمار و لزوم دشمن شناسی موثر
در مبارزه بی امان با اهداف پلید قدرتهای استکباری تأکید کرد.

در بخشی از این یادداشت آمده است:
تراژدی کشتار وحشیانۀ مسلمانان مظلوم میانمار توسط بودائیان متعصب  ،که با چراغ سبز دولت جنایتکار میانمار و حمایت های قدرت های استکباری
به ویژه آمریکا صورت می گیرد ،آنچنان دهشتناک است که قلب و روح همۀ انسان های آزاده را در جوامع بشری به شدت جریحه دار کرده است؛ لیکن
قتل عام و مسلمان کشی آشکار ،توسط بوداییان تندرو که ابتدایی ترین اصول و قواعد انسانی را به کما فرستاده اند در حقیقت ماهیت پوچ و توخالی
مدعیان حقوق بشر را بیش از پیش برای جهانیان نمایان کرده است.

رایزنی های علمی و دانشگاهی با دانشـ ــگاه های مهم کش ـ ـ ــور
قرقیزستان

شکست خفت بار گروه های تروریستی تکفیری در عراق و سوریه ،استیصال روز افزون قدرت های استکباری را موجب شده است .لیکن توطئه های
حامیان اصلی تروریســم پایانی ندارد و در تازه ترین آن بحران ســازی از سوی داعشیان بودائی در تکمیل پازل اسالم ستیزی و ایجاد افراط گرایی از
جنس بودائیسم که در جنایت کم از داعش ندارد در دستور کار قدرت های شیطانی قرار گرفته است.
لذا باید بر ضرورت اتحاد جهان اسالم در مقابله با موج اسالم ستیزی گروه های افراطی اسالمی و غیر اسالمی در نقاط مختلف جهان به ویژه در میانمار
تأکید کرد و لزوم دشمن شناسی موثر در مبارزه بی امان با اهداف پلید قدرتهای استکباری به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ویژه در منطقۀ جنوب
شرقی آسیا را خواستار شد ،که در صورت تحقق این مهم می توان در راستای احقاق حقوق مسلمانان مظلوم میانمار و برون رفت از بحران سازی های
قدرت های شیطانی گام نهاد.

دشمن شناسی مهمترین راه حل مقابله با توطئههای
تهدید کننده امت اسالم

سفر هیأت دانشگاه مذاهب اسالمی به کشور قرقیزستان به منظور تعمیق و توسعه روابط علمی و آکادمیک با مجموعه کشورهای مسلمان روسی زبان
صورت گرفت که براســاس تأکیدات دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی و رئیس هیأت امنای دانشگاه در دستور کار این دانشگاه
قرار دارد و کشور جمهوری قرقیزستان به عنوان یکی از این کشورها با وجود اشترکات فراوان دینی و فرهنگی در حوزۀ آسیانۀ میانه از اهمیت بسزایی
برخوردار است.

دیدار با رئیس دانشگاه اسالمی قرقیزستان با بیش از  8هزار دانشجو /اعالم آمادگی برای همکاری های علمی و پژوهشی
با دانشگاه مذاهب اسالمی ایران
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و هیئت همراه در دیدار با رئیس دانشگاه اسالمی قرقیزستان ضمن معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی آن را یکی از
دانشگاههای مهم ومورد حمایت همه علمای مذاهب اسالمی برشمرد و گفت :مقابله با اندیشه افراط گرایی و خشونت و نشان دادن چهره واقعی اسالم
و نهادینه کردن فرهنگ تقریب و زندگی مسالمت آمیز در این دانشگاه برای ما اولویت است.
رئیس دانشگاه اسالمی قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین دانشگاهی در ایران تاکید کرد :ما آماده همکاری های علمی و
پژوهشی با دانشگاه مذاهب اسالمی هستیم و در رابطه با رشته تاریخ و ایجاد فرصتهای مطالعاتی در مقطع ارشد آمادگی خود را اعالم میکنیم .ما در
حال تاسیس رشته الهیات و به دنبال جذب دانشجو در این رشته هستیم و در این زمینه میتوانیم همکاریهای مشترک داشته باشیم.

چکیده:

در موضوع قیام حسینی غالب اهلسنت جزء موافقان و تأیید کنندگان قیام حسینی هستند و بر این باورند که قیام امام حسین (ع) و خاندان و یارانش
بر حق و صحیح بوده است .از بین قدمای این گروه میتوان به ابنعماد ،تفتازانی ،ابنجوزی و ...و در سده اخیر به نواندیشان اهلسنت اشاره کرد .البته
میتوان عده ای دیگر که راه میانه در پیش گرفتهاند را تحت عنوان میانهروها یا موافقان محتاط دانســت که ضمن بر حق دانســتن امام حسین (ع) و
قیامش ،مقصر بودن یزید و نکوهش او را نمیپذیرند .هر دو گروه برای نظرگاه خود دالیلی دارند که در این مجال به بررسی و تحلیل نظر گروه اول که
نظر اکثر اهل سنت است ،پرداخته میشود.
کلیدواژگان :حسینبنعلی (ع)؛ اهلسنت؛ قیام حسینی؛ میانهروان؛ موافقان و نواندیشان

اصل مقاله طرح مسئله

درباره انگیزه و هدف انقالب کربال و مسائل آن ،نظرات و دیدگاههای فراوانی از سوی دانشمندان اهلسنت طرح شده است اما آنچه بین اهلسنت در
مواجهه با فاجعه کربالی حسینی در سال  61قمری مطرح و مشهور است ،داشتن دو نوع تفکر و دیدگاه تحت عناوین :موافقان قیام؛ و میانهروها یا
موافقان محتاط است .در این مقاله سعی شده است تا آراء و اندیشههای گروه اول و برخی عبارات و جمالت ایشان بیان گردد تا با تحلیل آنها بتوان به
این نتیجه که عاشورا و قیام حسینی میتواند به عنوان عاملی در جهت رسیدن به وحدت و تقریب شیعه و اهلسنت منجر شود ،دست یافت.
قبل از ورود به مبحث اصلی ،شناخت معنا و مفهوم اهلسنت و جماعت که در قرون متمادی در جهان اسالم کاربرد دارد ،ضروری است.

معنا و مفهوم اهلسنت و جماعت

این اصطالح در گروهبندیهای مذهبی مسلمانان ،ناظر به گرایش مذهبی اکثریت مسلمانان بوده و به اختصار به صورت «سنی» به کار میرود( .موسوی
بجنوردی  ،1380ج  ،10ص )474
اهلسنت و جماعت ،آن گروه از مسلمانان هستند که اذعان دارند ،پس از قرآن ،از روش ،طریقت ،اقوال و افعال پیامبر (ص) و خلفای راشدین پیروی
میکنند .علمای اهلسنت معتقدند :هر کس به سنت رسولاهلل (ص) و سیره صحابه عمل کند ،سنی است .این اصطالح در برابر اهل بدعت به کار
میرود که گفته میشود اصول ،قواعد و رسوم نوظهور ایجاد و در دین اضافه و کم کردهاند همچنین در مقابل شیعه نیز کاربرد دارد( .صدر حاجسیدجوادی،
 ،1384ج  ،2ص )614
در واقع داشتن قید سنت به معنای عدم وجود فرقه بدعتگذار و داشتن قید جماعت به معنای عدم مذاهب اهل خروج است .امروزه گروههایی از شمول
اهلسنت و جماعت خارج هستند که عبارتند از شیعه و اباضیه .امروزه مرزبندی بین اهلسنت و گروههای دیگر ،در عمل بر مبنای دیدگاه مذاهب نسبت
به خلفای نخستین است .اهلسنت بر مشروع بودن خالفت چهار خلیفه نخستین اعتقاد دارند ،در حالی که شیعیان به خالفت بالفصل علی (ع) پس از
پیامبر معتقدند( .همان ،ج  ،10ص )475

مولوی نذیر احمد سالمی” نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری و استاد دانشگاه مذاهب اسالمی در مورد هدف دشمنان اسالم از ایجاد فتنه و
آشوب در کشورهای اسالمی معتقد است :امت اسالمی باید با وحدت و همبستگی و اتحاد و آگاهی از توطئه دشمنان با فتنه های موجود در کشورهای
اسالمی مقابله کند.
ما هم دشمنان خارجی و هم دشمنان داخلی داریم و این فتنه ها تا حدی معلول ساده لوحی خود مسلمانان است و هدف آنان نابودی امت اسالمی و به
ضعف کشاندن آن است؛ بنابراین امت اسالمی باید با وحدت و همبستگی و اتحاد و آگاهی از توطئه دشمنان با این فتنه ها مقابله کنند.
تقویت وحدت و همبستگی امت اسالمی تنها راه مقابله با توطئه دشمنان اسالم است و تنها در این صورت میتوان چهره حقیقی اسالم را به مردم دنیا
نشان داد .اگر وحدت نباشد امنیت دنیای اسالم به خطر میافتد لذا نقش علما و بزرگان دین در تقویت وحدت میان مسلمانان بسیار کلیدی است ،چرا که
علما و روحانیون جزو افرادی هستند که همواره مورد احترام مردم هستند لذا میتوانند با گفتار مناسب مردم را به سوی وحدت هدایت کنند.
آنچه که در این مرحله خیلی حائز اهمیت است ،دشمن شناسی است .کلیه مسائل و مشکالتی که امروز امت اسالم با آن دست و پنجه نرم می کند به
نا آگاهی و عدم شناخت مسلمانان از دشمنان امت اسالم بر می گردد .بنابراین امت اسالم امروز باید دشمن شناس باشد و در مورد توطئه های دشمن
آگاهی داشته باشد تا بتواند از دام آنها نجات پیدا کند و تا زمانی که دشمن را نشناخته باشیم نمی توان از مکر و فریب آنها در امان بود.
نقش نخبگان و مؤسسات اسالمی و به طور کلی نقش مسلمانان از هر فرقه و گروهی که باشند در مقابله با جریان ها و تفکرات افراطی و تکفیری بسیار
موثر است .بنابراین ما باید نه تنها در برابر داعش بلکه در برابر هر گروهی که حرکات غیر اسالمی انجام میدهند و علیه اهداف و مبانی اسالم در حال
حرکت هستند ،خود را با ابزار آن گروه مسلح کنیم تا بتوانیم پاسخ دندان شکنی به آنان دهیم.

بازدید از دانشگاه بین المللی قرقیزستان با  11هزار دانشجو /پیشنهاد تأسیس دانشکده الهیات دانشگاه مذاهب اسالمی
ایران در دانشگاه بین المللی قرقیزستان
بازید از دانشگاه بین المللی قرقیزستان از دیگر برنامههای هیئت ایرانی بود .این دانشگاه  ۱۱هزار دانشجو دارد که  ۳۰۰۰دانشجوی آن خارجی است
و به زبان انگلیسی در دانشگاه تدریس میشود .همکاری و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و داشتن مرکز قوی
زبان از ویژگیهای این دانشگاه است و از جمله دانشگاه های معتبر و مورد تایید بسیاری از مراکز علمی و آکادمیک قرقیزستان می باشد و حدود ۳۴
سال قدمت آموزشی دارد.
مسووالن این دانشگاه عالقمندی خود را برای همکاری در رشته الهیات با دانشگاه مذاهب اسالمی ایران اعالم کرده و پیشنهاد تأسیس دانشکده الهیات
توسط دانشگاه مذاهب اسالمی ایران در انشگاه بین المللی قرقیزستان را مطرح کردند.

واکاوی دیدگاه اهلسنت درباره قیام امام حسین(ع)/قسمت اول* /حسین سرمدمحمدی

ایجاد افراط گرایی از جنس بودائیسم در دستور کار قدرت های شیطانی

مولوی نذیر احمد سالمی؛ استاد دانشگاه مذاهب اسالمی:
در جریان سفر هیئت دانشگاهی ایران صورت گرفت؛

عاشورا و قیام حسینی عاملی در جهت رسیدن به وحدت و تقریب

به مناسبت  7شهریور سالروز شهادت شخصیت برجسته و پیشگام
تقریب؛ آیت اهلل سید محمد باقر حکیم(ره)
بازخوانی گفتوگوییاز آیتاهللتسخیریدربارهشهیدآیتاهللحکیم؛استادشهیددانشگاهمذاهباسالمی

نظریههای اهلسنت در مواجهه با قیام حسینی
در ادامه به نظر موافقان قیام و همچنین نواندیشی و نوگرایی میان معاصران اهل سنت میپردازیم:
 .1موافقان قیام
اغلب دانشمندان اهلسنت از زوایای مختلف و با عبارات مختلف ،ضمن تأیید حرکت امام حسین (ع) به حمایت و طرفداری از حقانیت و قیام کربال
پرداخته و یزید را با عبارات گوناگونی چون :ظالم،بزهکار و قاتل امام حسین (ع) مورد نکوهش و مذمت قرار دادهاند .این گروه ،گناه یزید را به خصوص
در شهادت امام حسین (ع) نابخشودنی و هرگونه توجیه و عذری را بیمورد دانستهاند .دستهای از اینان که اکثریت قریب به اتفاق اهلسنت هستند .اکثر
رهبران این گروه همانند شیعیان ،جنایت کربال را متوجه یزید و کارگزاران وی دانسته و شدت آن را به حدی عمیق میدانند که هرگز قابل بخشش
نیســت .دســته ای از این گروه نیز با اشاره به صفات و برجستگیهای انسانی و اسالمی امام حسین (ع) و بیان شهادت او و همراهانش ،به طور غیر
مستقیم این دیدگاه را مورد تأیید و تأکید قرار دادهاند .نظریه موافقان قیام به صورتی شفاف و قوی از پشتوانه قرآنی و حدیثی برخوردار است و مورد توافق
دانشمندان اسالمی است؛ و مخالفان آن اقلیت بسیار کم و غیرقابل اعتنایی است .موافقان منحصر به منطقه ،دوره یا مذهب خاصی نیستند .آنها از شام
پایتخت حکومت امویان -تا سرزمینهای عربی ،ایران ،هند و ماوراءالنهر را در بر میگیرند و دارای زبانهای گوناگونی نظیر :فارسی ،عربی ،اردو وترکی هستند و از سویی دارای مذاهب مختلفی چون :شافعی ،حنفی ،حنبلی و مالکی و از سوی دیگر :در رشته های حدیث ،علوم قرآن ،عرفان ،فقه و
فلسفه تخصص داشتهاند( .ناصری داوودی ،1386 ،ص )320
از گفتههای این گروه به دست میآید که حمایت از قیام حسینی ،یک اندیشه مقطعی ،فرقهای یا سیاسی نیست ،بلکه یک اصل اعتقادی است و در
نتیجه آن بوده است که اهلسنت همانند شیعیان ،ایام محرم به ویژه تاسوعا و عاشورا را گرامی میداشته و به سوگواری ،اطعام و نذورات به طور گسترده
میپرداختهاند .این وضع تا زمان به قدرت رسیدن صفویان (پایان قرن نهم) تداوم داشته است و علت کمرنگ شدن تدریجی عزاداری اهلسنت بر اثر
اقدامات و سیاستهای صفویان بوده است که در واقع یک واکنش سیاسی از طرف اهلسنت بوده است .برای ذکر شاهدی بر این مدعا میتوان؛ باقی
ماندن مراسم سوگواری امام حسین (ع) در نقاط دور افتاده و به دور از تنشهای سیاسی اهلسنت نظیر :هند ،پاکستان ،جنوب شرق آسیا و افغانستان
را یاد کرد.
* کارشناس ارشد رشته عرفان و تصوف

جلسه هیئت امناء دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور شهید حکیم
ارتباط دیگر ما با شهید حکیم ارتباط درسی بود که در محضر آیات عظام صدر و خوئی بودیم و در آنجا با هم ارتباط درسی داشتیم .ولی ارتباط قوی و
محکم ما در ایران نضج گرفت و در اینجا برای مبارزه با رژیم عراق با ارتباط داشتیم و همکاری میکردیم؛ قویتر از آن وقتی صورت گرفت که مجمع
جهانی اهلبیت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شدند و هر دوی ما عضو شورایعالی این دو مجمع بودیم
و مرحوم آقای حکیم ،هم رئیس مجمع شورایعالی مجمعالتقریب بودند و هم نائب رئیس شورایعالی مجمع جهانی اهلبیت و بنده نیز دبیرکل مجمع
جهانی اهلبیت و دبیرکل مجمع جهانی تقریب بودم و بهطور طبیعی ارتباط کاریمان بسیار قوی بود و با هم در راه خدمت به پیروان اهلبیت در سطح
جهانی همکاری میکردیم و نیز در مجمع تقریب هم در کنفرانسهای گوناگون همکاری کردیم ،از جمله کنفرانسهای اندیشه اسالمی که مرحوم
شهید حکیم یکی از سخنرانان ثابت این اجالس بودند و بنده دبیرکل آن بودم و نیز در کنفرانسهای وحدت اسالمی که ایشان باز سخنران ثابت این
اجالس بودند و در مجلههای گوناگون دو مجمع مطالبی را مینوشتند؛ لذا با تأسیس این دو مجمع همکاری ما نزدیکتر و قویتر شد و طی این دوران
ایشان را شخصیتی وارسته دیدم.
دیدگاه شهید حکیم در باره مذاهب مختلف و وحدت امت اسالمی چگونه بود؟

امضای تفاهم نامه مهم همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی ودانشگاه آرابایف قرقیزستان
در جریان سفر رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه به کشور قرقیزستان که دیدارها و بازدیدهای مختلفی از مراکز علمی و دانشگاهی این
کشور صورت گرفت ،در یکی از این دیدارها با حضور رایزن محترم جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه آرابایف ،تفاهم نامه همکاریهای مشترک علمی
و آموزشی میان طرفین منعقد و به امضای حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و دکتر طالب بیگ
عبدالرحمن اف؛ رئیس دانشگاه آرابایف رسید.
امکان جذب و پذیرش دانشجو ،تبادل استاد و دانشجو ،چاپ و انتشار مجالت مشترک علمی ،ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای دانشجویان و استادان،
برگزاری اردوهای مشترک جهت بازدید از دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران و استفاده از تجارب طرفین و ...ازسوی رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
مطرح شد.

حضور جمعی از حبائب (سادات) شیعه و سنی کشور اندونزی در دانشگاه

شهید حکیم در باره محبت به اهلبیت(ع) و خدمت به پیروان اهلبیت(ع) مرتبه واالیی داشت .او ًال همه افرادی که در عراق بودند میدانستند ایشان
در محافل والیی در صدر بودند .در ایام عاشورا بهترین فردی که مقتل اباعبداهلل(ع) را میخواندند ایشان بودند که با عاطفه کامل میخواندند .باز در این
زمینه خطبههای زیادی دارند و راجع به امور مربوط به اهلبیت(ع) چند کتاب بسیار عالی نوشتند که یکی نام «اهلالبیت و نقش آنها در دفاع از اسالم»
و دیگری نقش اهلبیت(ع) در ساختن جماعت و جامعه صالح که در دو جلد چاپ شده که زندگی اهلبیت(ع) را با دید جامعی نگریسته و یکی دیگر از
کتابهای ایشان انقالب امام حسین(ع) که شامل مجموعه سخنرانیهای ایشان که جمعآوری شده که همه اینها حاکی از والی کامل این شخصیت
به اهلبیت(ع) است ،اما به نظرم در زمینه تقریب مذاهب و وحدت اسالمی مرحوم آقای حکیم یکی از طالیهداران مسئله وحدت و تقریب مذاهب است.
سخنرانیهای زیادی در ایران ،سوریه ،لبنان ،کویت و حتی اروپا راجع به تقریب مذاهب کردند و همان طور که گفتم یکی از سخنرانان ثابت کنفرانسهای
وحدت اسالمی بودند که به چهارده کنفرانس رسید .ایدههای تقریبی ایشان مشخص بود و در ترسیم استراتژی تقریب سهیم بودند و در این زمینه کتاب
«الوحده االسالمیه» و چند کتاب دیگر را نوشتند که کتابهای ایشان بسیار پرمغز و مفید است و در مجموع آقای حکیم هم در والی به اهلبیت(ع) از
شاخصها بودند و هم در زمینه وحدت اسالمی از شخصیتهای بزرگ .یکی از نکاتی که نباید از آن غفلت کرد نقش ایشان در هیئت امنای دانشگاه
تقریب مذاهب است که ایشان عضو هیئت مذکور بودند و به فعالیتهای مختلف در این زمینه میپرداختند...

 7شــهریور ماه مصادف با سالروز شهادت یک شخصیت برجســته ،طالیه دار و پیشگام تقریب و وحدت امت اسالمی
ششمین شهید محراب و یکی از استادان برجسته دانشگاه مذاهب اسالمی آیت اهلل سید محمد باقر حکیم(ره) است که
سالهای سال در این راه خطیر و ارزشمند زحمات فراوانی برای تعلیم و تربیت شاگردان و دانشجویان جهت ترویج و تعمیق
اندیشه تقریب کشیدند و در همین راه نیز به فیض شهادت نائل آمدند.
ضمن بزرگداشت یاد و خاطره آن شهید واال مقام و استاد فقید و فرزانه دانشگاه مذاهب اسالمی از طرف دانشجویان ،دانش آموختگان ،اساتید ،کارکنان
دانشــگاه از خداوند متعال مسئلت داریم روح مطهر ایشــان را قرین رحمت خود نموده و علو درجات ایشان و توفیق ادامه راه شهدای تقریب را برای
مجموعه دانشگاه خواهانیم.

جمعی از حبائب (سادات) شیعه و سنی کشور اندونزی با حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی با دکتر مختاری ریاست دانشگاه دیدار و گفتگو کرده و ایده
رهبر معظم انقالب برای معرفی اسالم ناب محمدی در تاسیس و راه اندازی این دانشگاه را ستودند.
آقای ابوبکر آرسال استاد دانشگاه و مشاور سابق ریاست جمهوری اندونزی در این دیدار گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی از نگاه ما یک مکان مقدس است
که برای وحدت اسالمی تالش می کند و باید این دانشگاه و هدف مقدس وحدت اسالمی را به مردم به ویژه نسل جوان در کشورهای مختلف به ویژه
اندونزی انتقال دهیم و از تجربیات آن استفاده کنیم.

واکنش دانشگاه مذاهب اسالمی به کشتار مسلمانان مظلوم در میانمار؛

هولوکاست مسلمانان میانمار؛ ارمغان اومانیسم
در افراط گرایی و اسالم ستیزی
لزوم محکومیت عامالن کشتار و هولوکاست مسلمانان مظلوم میانمار از سوی همۀ دولت های بین المللی به ویژه جوامع اسالمی هم چنین ضرورت
حمایت همه جانبه جوامع بشری به ویژه دولت ها و ملت های اسالمی از مسلمانان مظلوم میانمار برای برون رفت از یک فاجعۀ عظیم انسانی بسیار
حیاتی است.
دانشگاه مذاهب اسالمی با انتشار یادداشتی از دکتر مختاری ریاست دانشگاه ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان مظلوم
میانمار و جنایت علیه انســانیت در این کشور بر ضرورت اتحاد جهان اســام در مقابله با موج اسالم ستیزی گروه های

به این مناسبت گفتوگویی از آیت اهلل محمدعلی تسخیری دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ریاست محترم هیئت امنای دانشگاه در
زمان حیات شهید حکیم و تدریس ایشان و عضویت در هیئت امناء این دانشگاه را مرور میکنیم .شخصی که همواره در مکانها ،مجامع و صحنه های
مختلف همراه شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر حکیم بوده و ضمن ارتباط تنگاتنگ با خاندان حکیم ،بارها به همین دلیل در تیررس رژیم جنایت پیشه بعث
عراق قرار گرفته و به زندان و شکنجه محکوم شده است.
آیت اهلل تسخیری دراين گفت وشنود از شهید آیت اهلل حکیم به عنوان شخصیتی متواضع ،پرکار و محب اهل بیت(ع) یاد میکند که در سراسر عمر با
برکت خود به ترویج دین و تحکیم پایه های اسالم ناب پرداخت.
با توجه به آشــنایی دیرینهای که حضرتعالی با شهید آیت اهلل ســیدمحمدباقر حکیم داشتید ،ابتدا قدری راجع به سابقه
آشناییتان با ایشان و خاطراتی که از این شهید دارید ،بفرمایید.
ابتدائ ًا به امام زمان(عج) ،حوزههای علمیه ،مقام معظم رهبری و همه دلسوزان جهان اسالم فاجعه بزرگ شهادت آیتاهلل حکیم را تسلیت میگویم و از
خداوند متعال میخواهم ما و همه همفکرانش را در این خط ثابتقدم نگه دارد تا بتوانیم اهداف این شهید بزرگوار را دنبال کنیم.
آشنایی بنده با مرحوم شهید حکیم چند بخش است؛ یکی از طریق آشنایی حوزوی بود که ایشان فرزند مرجع ما بود و در حوزه علمیه نجف پناه بزرگمان
مرحوم آیتاهللالعظمی سید محسن حکیم بودند .پدر ایشان و خود آیتاهلل سید محمدباقر حکیم از شاخصهای بیت مرحوم آیتاهللالعظمی سید محسن
حکیم بودند و ما با این مرجعیت ارتباط قوی داشتیم و از یک طرف بنده تا مدتی نماینده ایشان در یکی از مناطق بعقوبه و نماینده ایشان در اداره یکی
از مراکز مهم آموزشــی در کویت بودم .خالصه در چهارچوب فعالیتهای اســامی این مرجعیت آگاه و پیشرو در آن زمان بودیم و طبیعت ًا آقای سید
محمدباقر یکی از خدمتگزاران این مرجعیت قوی و فعال بود .بخش دیگر آشنایی ما با شهید حکیم از طریق فعالیتهای سیاسیـاسالمی ما بود که در
عراق مرحوم آقای سید باقر ،مرحوم آقای سید مهدی و مرحوم آیتاهللالعظمی سید محمدباقر صدر هدایتکننده حرکت اسالمیـسیاسی بودند که از
این طریق هم با آن شهید ارتباط داشتیم.

در پایان اگر نکته ای در باره منش فردي شهید آیت اهلل سید محمدباقر حکیم در ذهن دارید ،بفرمایید.
آنچه از ایشان به خاطر دارم ویژگیهای زیبای ایشان است .آیتاهلل حکیم از حیث شخصیتی دائمالذکر ،پرکار ،متواضع و به فکر مردم بود .از لحاظ وال
محب اهلبیت(ع) و امام و عاشق انقالب اسالمی و آیتاهلل سید محمدباقر صدر بود که به نظرم تفکر شهید آیتاهلل حکیم برگرفته از شهید صدر است.
ایشان عاشق وحدت اسالمی ،مدیر و دارای تفکر تشکیالتی و در مجموع شخصیتی بود که عاش سعیدا و مات سعیدا؛ شهادت ایشان هم در روز اول
ماه مبارک رجب ،در جوار حرم حضرت امیر(ع) و بعد از اقامه نماز جمعه رخ داد ،لذا ایشان زیبا زیست و زیبا شهید شد.

برگــزاری «دوره آموزشــی تکمیلــی طــاب مــدارس علــوم دینــی اهــل
ســنت» در دانشــگاه مذاهــب اســامی
«شهید ماموستا شیخ االسالم» پیشگام تقریب مذاهب اسالمی
به مناسبت  ۲۶شهریور سالروز شهادت استاد شهید دانشگاه مذاهب اسالمی
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دوره آموزشی تکمیلی طالب مدارس علوم دینی اهل سنت» با حضور بیش از  100شرکت کننده از طالب سطوح عالی مدارس علوم دینی اهل سنت
به همت دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت و با همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
این دوره با حضور بیش از  100شرکت کننده از طالب سطوح عالی مدارس علوم دینی اهل سنت از  19تیرماه آغاز شد و تا  5مرداد ماه ادامه داشت.
شرکت کنندگان در این دوره از استانهای مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،فارس ،بوشهر ،کردستان ،آذربایجان غربی ،خراسان،
و گلستان در این دوره حضور داشتند.

دیدارهــا و رایزنیهــای رئیــس دانشــگاه مذاهــب اســامی بــا رؤســای
دانشــگاههای لبنــان و امضــای تفاهــم نامــه هــای همــکاری

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر به لبنان دیدارها و رایزنیهای مهمی با مراکز علمی و دانشگاهی این کشور داشته و ضمن دیدار با رؤسای
چند دانشگاه مهم همچون دانشگاه اسالمی ،جامعه المعارف ،دانشکده و مجمع دعوت اسالمی و ...تفاهم نامههای همکاری با برخی از این مراکز علمی
و آکادمیک به امضاء رسید.
تبادل تجارب علمی فیما بین از طریق اجرای پژوهشها و مطالعات علمی و تالیف کتابهای مشترک ،تبادل نتایج پژوهش واقدام در جهت نشر آن به
صورت مجالت علمی مشترک ،همکاری سازنده در عرصه آموزشهای تخصصی و توسعه برنامههای آموزشی ،نظارت مشترک بر رسالههای کارشناسی
ارشد و دکتری از جمله بندهای این تفاهم نامهها میباشد.
همچنین انتشار فصلنامههای ویژه مشترک در عرصههای علمی با رویکرد مشترک ،برگزاری کنفرانسها ،نشستها وکارگاههای آموزشی مشترک حول
مسائل مهم جهان اسالم ،نظامدهی فعالیتهای مشترک واجرای برنامههای سالیانه بازدید دانشجویان دو مجموعه از مراکز علمی و آموزشی یکدیگر و
سفرهای علمی با هدف تامین نیاز های علمی از دیگر بندهای مورد توافق طرفین بود.

حضور هیئتیاز علماواندیشمندانبرجستهمسلماناروپاییدر دانشگاه

ویژه آغاز سال تحصیلی 96-97
«شهید ماموستا سید محمد شیخاالسالم» استاد شهید دانشگاه مذاهب اسالمی و روحانی برجسته اهل سنت کردستان را میتوان مصداق بارز شهیدی
بیدار دانست که با گذشت چند سال از شهادتش هنوز هم میتوان ندای اسالمخواهی و وحدتطلبی او را شنید.
شهید «ماموستا سید محمد شیخاالسالم» یکی از دو روحانی شهیدی است که در رمضان سال  ۸۸توسط گروههای تندرو و مزدور بیگانه به فیض
شــهادت نایل آمد .این شــهید بزرگوار به مدت قریب  ۲۰سال در شهرستان سقز و حدود  ۶ســال در دانشگاه مذاهب اسالمی فقه و اصول فقه را بر
اساس مذهب امام شافعی و دیگر دانشگاهها تدریس کرد و شاگردان زیادی تحویل جامعه داد .او سرانجام پس از یک عمر فعالیتهای علمی ،دینی و
فرهنگی و تالشهای خستگیناپذیرش در راه اعتالی وحدت کلمه و دین اسالم هدف کینهتوزان و دشمنان اسالم قرار گرفت و در  ۲۷رمضان (شب
قدر) مصادف با  ۲۶شهریور ماه سال  ۱۳۸۸بعد از اقامه نماز مغرب در مقابل مسجد سیدقطب سنندج بهدست عوامل مزدور به فیض شهادت نایل آمد
و «شهید منادی وحدت» لقب گرفت.
به این مناسبت بخشی از زندگینامه این روحانی برجسته اهل سنت و شهید منادی وحدت را مرور می کنیم:
«سید محمد شیخاالسالم» سوم فروردینماه سال  ۱۳۱۵هجری شمسی در خانوادهای کام ً
ال مذهبی در یکی از روستاهای شهرستان بانه از توابع استان
کردســتان چشــم به جهان گشود .او تحت تعالیم محمد شیخاالسالم پدرش قرار گرفت و در فضایی پرورش یافت که  ۱۳نسل پیش از او در راستای
رسالت و آموزههای دینی به فعالیت مشغول بودند که این مسئله بهصورت مکتوب هشت تا نسل پیش از ایشان موجود است.
وی در محضر علمای بزرگ کردستان به تحصیل علوم اسالمی پرداخت تا اینکه در سال  ۱۳۳۶از سوی عالم و استاد بزرگ منطقه ،مالباقر مدرس
مجاز و ب ه عنوان مفتی اعظم مذهب شافعی در منطقه شناخته شد .پشتکار وی در طلب علم زبانزد خاص و عام بود بهطوریکه جهت یادگیری مطلبی
تا ساعتها روی پاهایش میایستاد.
شــهید ماموســتا شیخاالسالم قریب به  ۵۰سال از عمر خود را به تدریس و تربیت طالبان علم پرداخت که نتیجه آن را میتوان در تربیت روحانیان و
ماموستاهایی دید که همگی آنها از الگوها و نمونههای منطقه هستند.
تربیت طالب و فضالی حوزوی و دانشگاهی
وی نزدیک به  ۲۰سال در سقز و بانه بهصورت سنتی در حجره طالب و هم در مدارس رسمی علوم دینی و کالسیک به امر تدریس ،تحقیق و تفحص
پرداخت و حدود  ۳۰ســال نیز در ســنندج همزمان که سمت امام جماعت مسجد «سید قطب» را برعهده داشت به امر تدریس ،تحقیق و پژوهش در
مدارس دینی ،آموزش و پرورش و دانشگاههای استان مشغول بود.
شیخاالســام در این مدت شــش سال در دانشــگاه مذاهب اسالمی تهران ،حدود  ۲۰سال در دانشکده الهیات دانشــگاه تهران و حدود  ۱۰سال در
دانشگاههای آزاد اسالمی واحدهای تهران ،سنندج و سقز و سایر دانشگاههای سطح استان به تربیت طالب علوم دینی و دانشجویان مشغول بود .او در
فلسفه ،فقه ،اصول ،تفسیر و سایر علوم اسالمی تبحر و مهارت خاصی داشت بهطوریکه در انجمنهای علمی علوم اسالمی عضو فعالی بود.
یکی از جمالتی که همیشه ورد زبان او بود جمله «عاقبت به خیر شویم» بود بهطوری که در دعاهای بعد از نمازهای یومیه ،همیشه این جمله را بیان
میکرد.
دلدادگی به نظام و والیت ویژگی برجسته شهید ماموستا شیخ االسالم
این انسان وارسته همیشه مردم را متوجه عملکرد مثبت نظام جمهوری اسالمی ایران میکرد و میگفت :از نعمات بزرگ خداوند به مردم منطقه ارزانی
داشــتن جمهوری اســامی است .وی عالوه بر فعالیتهای دینی و فرهنگی ،در دورههای سوم و چهارم بهعنوان نماینده مردم کردستان در مجلس
خبرگان رهبری انتخاب شد و همچنین در شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی بهعنوان عضو فعالیت داشت.
شهید ماموستا همواره از عظمت و بزرگی مرحوم مالاحمد نودشه یاد میکرد و بارها میگفت :وقتی از کنار قبرستان شیخ محمدباقر غیاثی میگذرم
بهخاطر دفن جسد مبارک مالاحمد نودشه در این مکان احساس خاصی به من دست میدهد و آرزو دارم که در جوار ایشان دفن شوم که عاقبت تحقق
یافت.
ماموستا شیخ االسالم منادی وحدت بود
اگر در جایی از منطقه بین مذاهب ،فرق و اقوام مختلف مشکل و یا اختالفی پیش میآمد قدم پیش میگذاشت و باعث ایجاد وحدت و انسجام دوباره
بین مردم میشد .وی تمام عمر خود را در راه ایجاد تقریب مذاهب اسالمی در منطقه صرف کرد تا جاییکه در این راه شهید شد و شهادتش بزرگترین
سند این ادعا میباشد.
به گفته همسر و خانواده و آشنایانش ،ماموستا شیخاالسالم هیچوقت از خواندن نماز شب نمیگذشت و حتی در اواخر عمرش نیز با وجود کهولت سن،
اقدام به برگزاری کالسهای تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان میکرد که شهرت ویژهای پیدا کرده بود .شهید ماموستا شیخاالسالم از لحاظ علمی و
اخالقی در سطح باالیی قرار داشت و این باعث شده بود که به شخصیتی ملی و بینالمللی تبدیل شده و محبوبیت بسیار زیادی داشته باشد.
شهید موستا شیخاالسالم انسانی صاحبنظر ،فرهیخته و اندیشمند بود و در سطح ملی منادی وحدت بود و همیشه برای رفع مشکالت ملی و منطقهای
تالش میکرد و اثرگذار بود.
رهبر معظم انقالب :فقدان این عالم شهید(ماموستا شیخ االسالم) حقیقتاً خسارتی هم برای کردستان ،هم برای ما بود
همان زمان حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی درپی حادث ه خونین تروریستی در کردستان ،در پیامی شهادت ماموستا شیخ االسالم
نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

حضور هیئتی از علما و شیوخ برجسته استان دیاله عراق و بازدید
از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه

اخبار واحدهای دانشگاه :
به همت واحد سنندج؛
نشســت «انقالب اســامی و تأثیــرات آن بر جهان اســام؛ فرصتها و
چالشها» برگزار شد

نشســت استادان دانشــگاه ها و فرهنگیان استان کردستان با موضوع «انقالب اسالمی مردم ایران و تأثیرات آن بر جهان اسالم؛ فرصت ها و چالش
ها» با حضور آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده محترم ولی فقیه در استان و به همت و همکاری واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
سرپرست واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی در ابتدای این نشست که نمایندگانی از استادان دانشگاه ها و فرهنگیان استان کردستان حضور داشتند،
اهداف برگزاری این نشست را تبیین و افزود :با نظر مساعد نماینده محترم ولی فقیه این نشست ها با محور های مختلف و با هدف نقش آفرینی هرچه
بیشتر جامعه دانشگاهی و فرهنگی استان در راستای تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی در منطقه برگزار خواهد شد .در ادامه  9نفر از حاضران به
نمایندگی از اساتید و فرهنگیان استان نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوع بیان کردند و در ادامه آیتاهلل حسینی شاهرودی به سخنرانی پرداخت.

برتری دانشــجویان واحد بندرعباس در مرحله اســتانی ششمین دوره
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

این مناظرات با شرکت  40تیم دانشجویی از دانشگاه های استان هرمزگان و در قالب تیم های موافق و مخالف آغاز شد و  3تیم از واحد برادران و 3
تیم از واحد خواهران دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه بندرعباس در این مسابقات شرکت داشتند که  5تیم از آن ها توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند.
مرحله دوم مسابقات با حضور  20تیم راه یافته به دور دوم در دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس برگزار گردید و دو تیم «تدبیر» و « فانوس» از دانشگاه
مذاهب اسالمی توانستد با کسب امتیاز بیشتر از تیم مقابل پیروز شوند و به مرحله سوم راه پیدا کنند.

دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در این دیدار با تبریک پیروزی رزمندگان اسالم در عراق و سوریه و سقوط داعش در این کشور تاکید کرد:
امروز پس از سقوط داعش نوبت بعدی این است که برای مبارزه افراط گرایی تالش همگانی در جهان اسالم انجام شود.
وی با اشاره به فلسفه تأسیس و فعالیت دانشگاه مذاهب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد :ما در این دانشگاه به دنبال ترویج اسالم حقیقی
و نبوی و معتدل به نسل جوان هستیم که امروز در جهان اسالم خالء آن احساس میشود .ما به دنبال تربیت نیروهایی هستیم که شیوه تقریبی ،اعتدال
و همزیستی را به جوانان یاد بدهیم تا سفیران تقریب و دعوت کنندگان به وحدت و همبستگی اسالمی در نقاط مختلف دنیا باشند.
در ابتدای این دیدار دکتر زهیری عضو هیئت عراقی از دانشگاه مذاهب اسالمی درخواست کرد تا با ارائه اندیشه های صحیح اسالم واقعی در ریشه کن
کردن اندیشه های داعشی و تکفیری نقش آفرین باشد.

راهیابــی دانشــجویان شــعبه زاهــدان دانشــگاه بــه مرحلــه منطق ـهای
مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

امضــای تفاهم نامه های مهم علمی ،پژوهشــی میان دانشــگاه های
اندونزی و مذاهب اسالمی
افتتاح «نمایشگاه دائمی انتشارات دانشگاه»
هیئتی ازعلمای دینی و تعدادی از اساتید و روسای دانشگاه های کشور اندونزی با حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی ایران ضمن بازدید از بخش های
مختلف این دانشگاه که در عرصه مذاهب اسالمی فعالیت میکند ،چند تفاهم نامه و سند همکاری در عرصه های علمی ،آموزشی و پژوهشی ،کنفرانس
و مجالت وکتب مشترک و ...به امضاء رساندند.

شماره 1

با اعالم نتایج رشتههای بخش شفاهی سی و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و دانشگاه خلیج فارس بوشهر (میزبان مرحله منطقهای)« ،آقای عبد الرحیم اسماعیل زهی» در رشته «قرائت تحقیق» و «آقای نظام الدین رئیسی»
در رشته «قرائت ترتیل» از دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان ضمن کسب امتیازات الزم در میان برگزیدگان مرحله دانشگاهی ،موفق
شدند به مرحله منطقهای این مسابقات راه یابند.

نمایشگاه دائمی انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه و معاونین آموزش و تحصیالت تکمیلی ،پژوهش و
فناوری ،توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع روز شنبه  11شهریور ماه افتتاح گردید.
در این نمایشگاه عالوه بر آثار منتشره دانشگاه مذاهب اسالمی ،آثار مرتبط با تقریب مذاهب اسالمی عرضه می گردد .همچنین اخذ نمایندگی پخش
کتب و آثار مجامع تقریبی نیز در برنامه این مرکز می باشد.
نمایشگاه دائمی انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی در خیابان انقالب اسالمی ،نرسیده به چهارراه ولیعصر ،ابتدای خیابان شهیدان مظفر ،ساختمان شماره 3دانشگاه
واقع شده و بازدید برای عموم آزاد می باشد.

برگــزاری اولیــن جلســه «کمیتــه بازنگــری و تعریــف رشــته هــای جدید
تحصیلی» دانشگاه مذاهب اسالمی
در دیدار سفیر استرالیا در ایران با رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی مطرح شد:

تاکید بر خطرات افراط گرایی و تکفیر و لزوم مبارزه فکری با این پدیده
در تمامی کشورها
سفیر کشور استرالیا در ایران ضمن حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی و دیدار با دکتر مختاری رئیس دانشگاه مدل و تجربه همزیستی مسالمت آمیز
ادیان و مذاهب در ایران را نمونه و الگویی برای دیگر کشورها توصیف کرد.

معرفی هیئت رئیسه دانشگاه:

دانشگاه مذاهب اسالمی ميزبان سفیر استرالیا در کشورمان بود که این دیدار با استقبال حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدحسین مختاری رئیس
دانشگاه از آقای ایان بیگز آغاز شد و طرفین به تبادل نظر در خصوص مسائل مذهبی و اجتماعی پرداختند.

«حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر محمد حسین مختاری» «ریاست محترم دانشگاه»
«معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع»
«جناب آقای دکتر محمدرضا گلرو»
«معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی»
«جناب آقای دکتر رضا صابری»
«معاون پژوهش و فناوری اطالعات»
«جناب آقای دکترحجتاهلل ابراهیمیان»
«معاون دانشجویی و فرهنگی»
«حجت االسالم و المسلمین روح اله اسدی»
«مدیرکل دفتر همکاریهای علمیبین المللی»
«حجتاالسالم و المسلمین دکتر یحیی جهانگیری»
«نماینده ریاست دانشگاه در تمشیت امور دانشجویان خواهر»
«سرکار خانم دکتر افتخار دانشپور»
«مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و دبیر هیئت رئیسه»
«جناب آقای محمد حسین مروی»

معرفی سرپرستان واحدهای دانشگاه:
حجت االسالم والمسمین دکتر عبدالصمد علی آبادی
جناب آقای سیدکامران فتح الهی
جناب آقای علیرضا اردشیرنیا

سرپرست واحد بندرعباس
سرپرست واحد سنندج
سرپرست واحد زاهدان

اولین جلسه «کمیته بازنگری و تعریف رشته های جدید تحصیلی» دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور ریاست محترم دانشگاه ،معاونان ،مشاوران حقوقی
و حوزوی و آموزش عالی ریاست ،اعضای هیات علمی و مدعوینی از وزارت علوم برگزار شد.
در این جلسه دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه با تاکید بر این که دانشگاه مذاهب اسالمی باید به رسالت خود در بحث تمدن نوین اسالمی و برآورده
نمودن انتظارات مقام معظم رهبری و نظام اسالمی عمل نماید به اهمیت و وظیفه خطیر کمیته مذکور اشاره و اهداف کالن علمی ،آموزشی و فرهنگی
که این کمیته باید در بعد داخلی و بین المللی بدان بپرازد را تشریح کرد.
در این جلسه همچنین وضعیت موجود رشته های تحصیلی ،آمار دانشجویان مقاطع مختلف ،آسیب ها ،موانع و مشکالت جذب دانشجو ،تبیین راهبردها،
اهداف کالن و چشم انداز آینده دانشگاه جهت ایجاد رشته های جدید و راه های رسیدن به وضعیت مطلوب و جایگاه شایسته دانشگاه توسط اعضا مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
جلسات این کمیته با پیگیری و دبیری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تا رسیدن به نتایج مورد نظر به صورت مستمر و هماهنگ ادامه خواهد داشت.

افتتاح ساختمانهای جدید اداری و خوابگاهی و سلف دانشجویان با واحدهای دانشگاه :
حضور حضرت آیت اهلل اراکی
با توجه به وسعت جغرافیایی و سرزمینی جمهوری اسالمی ایران و تنوع مذاهب در سراسر کشور ،این دانشگاه از آغاز به دنبال تأسیس واحدهای استانی
بوده است .براین اساس تاکنون یک واحد در تهران و سه واحد در استانهای سیستان و بلوچستان ،کردستان و هرمزگان تأسیس نموده است.

واحد استان کردستان:
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این واحد در جریان سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری(م ّد ظلّه العالی) به استان کردستان و تأکید معظم له و بر اساس مصوبات هیأت دولت در
سفرهای استانی از سال  1389در شهرستان سنندج راه اندازی و آغاز به کار نمود و هم اکنون مورد اقبال جوانان در غرب کشور به ویژه کردستان قرار
گرفته است .این واحد در سه رشته فقه و حقوق امامیه ،فقه و حقوق شافعی و علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

ویژه آغاز سال تحصیلی 96-97
با حضور حضرت آیت اهلل اراکی؛ دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ریاست هیئت امنای دانشگاه مذاهب
اسالمی و اعضای محترم هیئت امنا ساختمان جدید اداری ،خوابگاهی و سلف جدید دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی
سه شنبه  28شهریور ماه افتتاح شد.
همزمان با برگزاری نشست ماهانه هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی مراسم افتتاح ساختمان های جدید اداری ،خوابگاهی و سلف جدید دانشجویان
دانشگاه حضور حضرت آیت اهلل اراکی؛ دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ریاست هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی  ،دکتر
مختاری ریاست دانشگاه و اعضای محترم هیئت امنا برگزار شد.
دکتر محمدرضا گلرو «معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع» دانشگاه در این باره گفت :در راستای کاهش و مدیریت هزینه ها و بهبود خدمات اداری
و به منظور رعایت مولفه های اقتصاد مقاومتی ،دانشگاه مذاهب اسالمی اصالح ساختار فیزیکی بخش های اداری ،آموزشی و ..را در اولویت کاری خود
قرار داده است .لذا در این راستا همزمان با ایام تعطیالت تابستانی دانشگاه طرحی مبنی بر جابه جایی بخش های اداری و خوابگاهی و تجمیع آنها تهیه
شد که براساس آن کلیه بخش های اداری در یکی از ساختمان های موجود تجمیع می گردد.
وی افزود :براســاس این طرح و با این هدف ،کار ســاخت و تعمیر و بازسازی ساختمان های مذکور به فوریت و با تالش شبانه روزی کلیه همکاران
عملیاتی شد و روز سه شنبه  28شهریورماه همزمان با برگزاری نشست ماهانه هیئت امنای دانشگاه به دست مبارک حضرت آیت اهلل اراکی؛ دبیرکل
محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و ریاست هیئت امنای دانشگاه و اعضای محترم هیئت امنا ساختمان های جدید اداری ،مجموعه متمرکز
خوابگاه پسران و سلف سرویس اختصاصی دانشجویان افتتاح گردید.
دکتر گلرو ضمن قدر دانی از حمایت ها و رهنمودهای دکتر مختاری ریاست دانشگاه و زحمات و همکاری کلیه همکاران در
اجرای این طرح خاطرنشان کرد :برنامه اصالح ساختار فیزیکی دانشگاه همچنان در حال اجراست و سازماندهی فیزیکی
واحدهای انتظامات ،رفاهی و گروه های آموزشی نیز در برنامه های جاری در حال پیگیری است.

شناسنامه

واحد استان هرمزگان :

این واحد در سال  1391در شهرستان بندرعباس بنا به نیاز منطقه و درخواست علما و اندیمشندان و جوانان استان تأسیس گردید و در دو رشته فقه و
حقوق امامیه و فقه و حقوق شافعی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

واحد استان سیستان و بلوچستان :

این واحد در سال  1390در شهر زاهدان بنا به نیاز منطقه و درخواست مکرر علما ،دانشمندان و جوانان استان بطور رسمی شروع به فعالیت نمود و از بین
داوطلبان خواهر و برادر در سه رشته فقه و حقوق امامیه ،فقه و حقوق حنفی و علوم قرآن وحدیث در مقطع کارشناسی دانشجو میپذیرد.

دانشجویان غیر ایرانی :

دانشــگاه مذاهب اسالمی در راستای رســالت جهانی خود و با رویکرد هرچه بینالمللتر نمودن فعالیتهایش طی سالهای گذشته اقدام به پذیرش
دانشجویان بینالمللی از کشورهای مختلف نموده است و تاکنون پذیرای دانشجویانی از کشورهای مختلف جهان بوده است.
توسعه واحدهای داخلی و خارجی از برنامهها و اهداف پیش روی دانشگاه مذاهب اسالمی میباشد که با فراهم شدن مقدمات و حصول توافقات در آینده
شعب دانشگاه در کشورهای مورد نظر راه اندازی گردد.

پذیرفته شــدن تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه در آزمون کارشناســی
ارشد 96
این موفقیت را خدمت اســتادان محترم ،مســئوالن گرامی ،دانشجویان عزیز و جامعه بزرگ دانشگاه مذاهب اسالمی تبریک عرض نموده و توفیقات
روزافزون را برای دانشجویان دانشگاه مسئلت می نمائیم.
اسامی تعدادی از دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه مذاهب اسالمی(ورودی  )91.92در مقطع کارشناسی ارشد سال 96در
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد:

برادران:
علوم قرآن و حدیث
محمد نژادتیموری /دانشگاه علوم و معارف (اوقاف)/جواد مظفری/دانشگاه علوم و معارف (اوقاف)/محمد امیر خانی/دانشگاه علوم و معارف (اوقاف)
سید محسن سید پور/دانشگاه علوم و معارف (اوقاف)/رضا ادهمی/دانشگاه شیراز/امیر حسین شیرین زاد /دانشگاه مذاهب اسالمی
مجموعه حقوق
مهران آبشیرینی  /دانشگاه علوم قضایی/مهدی جعفری/دانشگاه شاهد/سجاد کاوه ای/دانشگاه آیتاهلل بروجردی
فلسفه و عرفان
مهدی خالصی  /دانشگاه شاهد
فقه و حقوق
صالح عالئی/بابلسر/حسن زین العابدینی /عالمه طباطبایی/هاشم مهدوی/بین المللی قزوین/محمد شریف /پژوهشکده امام خمینی
فرشاد خشنودی /بینالمللی قزوین/سعید قربانی/پژوهشکده امام خمینی
ادیان و عرفان
رضا کریمی/دانشگاه کاشان/محمدرضا گلپرور/دانشگاه مذاهب اسالمی

خواهران:
گروه تاریخ
فرشته نیازی (دانشگاه شهید بهشتی)/سمیه حیدری (الزهرا)/فریبا جمشیدی (الزهرا)/فائزه سادات موسوی(الزهرا)/نفیسه علیزاده(بین المللی قزوین )
مهین جمالی (مذاهب اسالمی)
گروه علوم قرآن
مونا عسگرپور(الزهرا)/سمانه ابراهیمی (الزهرا)/سمیه محمدی(دانشگاه علوم و معارف قم)/زهرا سعادت نژاد (مذاهب اسالمی)/سپیده حسینی (مذاهب
اسالمی )
گروه فقه و حقوق
مرضیه زارع زردینی(دانشگاه فردوسی مشهد)/شیوا بیاتون عسگری(دانشگاه شهید مطهری )/زهرا شهاوند(مذاهب اسالمی)/نسرین قیداریان(پژوهشکده
امام خمینی «ره»)/اسری حکمتی (دانشگاه مذاهب اسالمی )/شقایق شمسی (دانشگاه قم )
گروه ادیان و مذاهب
سیده زینب موسوی(دانشگاه کاشان)
گروه فلسفه و عرفان
مهسا پوست فروش(دانشگاه تهران)/مهدیه پالنگ (پژوهشکده امام خمینی «ره»)

شماره 1

آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهــران ،خیابــان انقــاب ،خیابــان فلســطین جنوبــی  ،خیابــان شــهید
روانمهــر ،دانشــگاه مذاهــب اســامی
کد پستی۱۳۱۵۸-۹۵۹۱۱ :
صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
تلفن+۹۸۲۱ - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
زیر نظر  :روابط عمومی
نمابر+۹۸۲۱ - ۶۶۴۶۱۸۳۸ :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال تلگرامی@mazahebnews :

