«امروز هر حرکتی که به اتّحاد ا ّمت
اسالمی بینجامد مبارک است ،یک
حسنه است؛ ّنیت دشمنان اسالم
مؤمنین
ایجاد تفرقه است؛ ّنیت ما
ِ
به اسالم بایستی ایجاد وحدت در
دنیای اسالم و میان ا ّمت اسالمی
و تعارف گروهها و فرقههای ا ّمت
اسالمی با یکدیگر باشد» .مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

«اگر مسلمین آن عزت و عظمتی
که در صدر اسالم داشتند ،بازیابند،
به اسالم و وحدت کلمه روی آورند،
آن اتفاق بر محور اسالم بود که آن
قدرت و شجاعت مافوق الطبیعه را
به وجود آورد».
حضرت امام خمینی(ره)
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یادداشت اول

تحقق وحدت اسالمی در پرتو دیپلماسی علمی

دکتر محمد حسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

استراتژی تقریب برای تحقق وحدت  ،باید بر مدار تقویت دیپلماسی
علمی متمرکز شود،ایده نزدیکی اندیشههای کشورهای اسالمی به معنای
تجدید یــک عرصه فرهنگی مبتنی بر گفتگو میان حوزههای مختلف
دینی است .این امر باعث افزایش توانمندی ما در تعامل بیرون از جهان
اسالم خواهد شد.
در وهلۀنخست باید گفت دیپلماســی هدایت روابط خارجی میان
کشــورها از طریق فعالیتها و روشهای رســمی سیاسی است و در
نگاههای جدیدتر دیپلماســی عبارت اســت از روندی کلی که در آن
کشــورها تالش میکنند با یکدیگر ارتباط داشــته باشند و یکدیگر را
تحت تأثیر قراردهند مفهوم دیپلماســی علمی نیز در ادبیات مربوط به
سیاســتگذاری علم و فناوری و نیز در حیطۀ دیپلماسی عمومی رواج
فزایندهای یافته است و مفهوم دیپلمات علمی نیز بر همین اساس مطرح
شده است .با اینکه از نظر ارائۀ تعریفی جامع و مانع هنوز دیپلماسی علمی
مفهوم قابل بحثی دارد ،در مجموع میتوان آن را در چارچوب وسیعتر
قدرت نرم تحلیل کرد.
تعمیق دیپلماسی علمی ایران با کشورهای اسالمی ،به ارتقای میزان
رشــد و تولید علم و تقویت جایگاه علمی کشــورهای اسالمی خواهد
انجامید و تحقق تولید گرایی و بومی ســازی علوم اعم از علوم انسانی
و فنــی  ،به عنوان اهرم بازدارنده در مقابل تهدید فزایندۀ بازتولید غرب
در برخی کشورهای اسالمی عمل خواهد کرد و بر چالش تقلید گرایی
و مصرف زدگی از مدرنیسم در جوامع اسالمی فائق خواهدآمد .به عنوان
نمونه ایران و جهان عرب همواره در طول تاریخ گذشته جرئی از پیکرۀ
امت اسالمی بوده و دوران طالیی تمدن اسالمی از تعامل ایرانیان و اعراب
نشــأت گرفته است ،به نحوی که روابط ایران و عرب طی قرون و اعصار
مختلف در بین ملل اسالمی  ،دارای مشترکات و عناصر مشترک بوده و
هماهنگی و تعامل میان آنها برقرار بوده است.
لیکن با کاهش سطح تعامالت و افول دوره طالیی تمدن اسالمی ؛ در
سایه سیطره سنگین جهانی شدن بر جهان اسالم ،ضرورت بهره گیری
از ظرفیتهای علمی ایران و جهان عرب در افقهای تازه برای پیشرفت
و توسعۀ علمی کشورهای اســامی بیش از پیش احساس میشود .از
این رو با عنایت به ســند چشم انداز  1404که ایران را کشوری توسعه
یافته با جایگاه نخست علم و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامالت
سازنده و موثر در روابط بین الملل در نظر گرفته و همچنین در راستای
دیپلماســی علم و فناوری در نظام منطقه ای ،ضرورت مهیا کردن زیر
ساخت الزم برای همکاریهای علمی به ویژه با کشورهای اسالمی انکار
ناپذیر اســت؛لذا تعامالت مراکز علمی ایران و جوامع عربی پیامدهای
مثبت فراوانی همچون گسترش مهارتهای ارتباطی بین فرهنگی ،انتقال
تکنولوژی ،افزایــش زمینههای مطالعاتی ،تقویت تحقیقات و تولیدات
علمی ،بهره وری اقتصادی و منافع مالی  ،ارتقای وحدت امت اسالمی و
توسعۀ همه جانبۀ جوامع اسالمی را به همراه خواهد داشت .لذا اشتراکات
علمی ،مذهبی ،فرهنگی و تاریخی ایران و کشورهای عربی را باید نقطۀ
شروع توســعۀ علوم در جهان اسالم به شمار آورد که پیش فرضهای
اندیشۀ توسعۀ علوم اسالمی از آن نشأت میگیرد  ،به ویژه بازتولید فکری
و نظری ،دوران درخشــان تمدن اسالمی از قرن دوم تا هفتم هجری ،
به عنوان نقشــۀ راه توسعۀ علوم در جهان اسالم  ،نوید بخش تعامالت
نوین علمی ایران و جهان عرب قلمداد میشود که در قالب بهره گیری
دانشگاهیان ،نخبگان و اندیشمندان ایران وکشورهای عربی از روشهای
روزآمــد برای تقریب دیدگاهها و تحکیم و تعمیق مورد توافق دو طرف
در عرصههای اندیشه ورزی ،عقاید و فقه ،و پایه ریزی نظام مطالعاتی و
پژوهش مشترک و نشر میراث مشترک به کار گرفته میشود .لذا آثار بی
بدیل همکاری و هم گرایی علمی میان مذاهب اسالمی به عنوان نقطه
تماس و محور توسعۀ علمی جهان اسالم ؛ در راستای ترسیم دقیق نقشه
علمی حوزههای مختلف علم در کشــورهای اسالمی و ارائۀ راهکارهای
موثر در راســتای تولید کمی و کیفی مؤلفههای مختلف تولید علم در
سطح جوامع اسالمی است.

با سخنرانی
شخصیتهای علمی و
دینی از دانشگاههای
اندونزی و ایران؛

سمینار بینالمللی
شاخصهای تمدن
نوین اسالمی
برگزار شد

صفحه 2

سفیر اندونزی در ایران
در سمینار دانشگاه
مذاهب اسالمی:

جمهوری اسالمی
ایران به موضوع
تمدن نوین اسالمی
توجه ویژهای دارد
صفحه 5

ارائه پیشنهاد
تاسیس دانشگاه
مذاهب اسالمی در
سوریه به بشار اسد

صفحه 3

ماموستا قادری:

با تمام وجود از
تاسیس دانشگاه
مذاهب اسالمی
در استان کرمانشاه
استقبال میکنیم

صفحه 6

آیت اهلل صفایی
بوشهری در گفت وگو با
انسجام:

باید از ظرفیتهای
وحدتآفرین
دانشگاه
مذاهب اسالمی
استفاده کنیم

صفحه 4

نماينده مردم تهران
در مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با
انسجام:

تقریب مذاهب از
اولویتهای نظام
مقدس جمهوری
اسالمی ایران است

صفحه 3

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در مراسم بزرگداشت روز استاد:

فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی در عرصه
بینالملل خوب و امیدوار کننده است

دکتر “حســین ســاالر آملی”
قائم مقام وزیر علــوم در امور بین
الملل در مراســم تجلیــل از مقام
واالی اســتاد که صبح چهارشنبه
( 5اردیبهشــت) در دانشــگاه
مذاهب اسالمی برگزار شد ،ضمن
خرسندی از دعوت دانشگاه ،گفت:
ابتدا جــا دارد از جناب آقای دکتر
مختاری ریاســت دانشگاه بخاطر
درایتشــان کــه این دانشــگاه را
مدیریت و به پیش میبرند ،تشکر
و قدردانی کنم .مدتهای طوالنی
اســت کــه از زمــان تحصیل در
انگلستان من ایشان را میشناسم
و همین حرکتی که برای تجلیل از
مقام استاد امروز برگزار کردند این
حرکت از کسانی برمی آید که درک دست و مناسبی از جامعه
نخبگان ما داشــته باشند لذا این حرکت را دست کم نگیریم و
قدر بدانیم و یادی از استاد بزرگ شهید مطهری داشته باشیم
که بسیار درسها به ما آموختند.
دکتر ساالر آملی در ادامه با اشــاره به فعالیتهای دانشگاه
مذاهب اســامی به ویــژه در عرصه بین الملــل ،تصریح کرد:
دانشــگاه در بخش بین الملل فعال است و عمده حرکتش هم
در این مســیر هدف گذاری شده اســت و این که اعالم شد 5
درصد دانشــجویان دانشگاه بین المللی هســتند آمار خوب و
امیدوارکننده است.
وی بیان داشت :در شرایط کنونی شرایط خاصی حاکم است
که نخبگان جامعه باید توجه کنند تحوالت بسیار سریع است و
تحلیلها را زیر و رو میکند.
قائم مقام وزیر علــوم در امور بین الملل با بیان این که نگاه
برونمرزی و بین المللی از زاویه عزتمندی را مالک عمل قرار

دهیم ،گفت :ما احتیاج به کسانی داریم که در سطح بینالمللی
فعال باشند اما پایهها و ریشه هایشان در داخل و فرهنگ خودمان
باشد یعنی هرجا که هستند و فعالیت میکنند ،ریشههایشان در
داخل کشور باشد و ما این را یک جهاد میدانیم.
وی تاکیــد کرد :مجدد از تالشهــای عزیزان و فعالیتهای
مقدس دانشگاه تشکر میکنم و آرزوی موفقیت دارم و این روز
را به همه اساتید عزیز تبریک عرض میکنم.
دکتر آملی در ادامه با بزرگداشــت مقام استاد بزرگ ،شهید
مطهری ،خاطرنشــان کرد :در این  40ســال پــس از پیروزی
انقالب اسالمی ،مملکت ما شــرایط ویژهای داشته است اما در
حال حاضر ویژگی خاصی وجود دارد که باید نخبگان جامعه به
آن توجه بیشتری داشته باشند.
وی با طرح این ســوال کلی که تکنولوژی با بشریت چه کرده
است و بشر با این تکنولوژی به سعادت میرسد یا شقاوت ،افزود:
ادامه در صفحه 8
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دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 10

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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با سخنرانی شخصیتهای علمی و دینی از دانشگاههای اندونزی و ایران؛

سمینار بینالمللی شاخص های تمدن
نوین اسالمی برگزار شد
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت :به عقیده ما هیچ
تمدنی نمیتواند با تمدن نوین اسالمی مقابله کند به همین
دلیل وظیفه مسلمانان برای شکل دهی و ایجاد تمدن نوین
بسیار حائز اهمیت است.
حجتاالسالم والمســلمین محمدحســن اختری ،دبیرکل
مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،در سمینار بین المللی شاخصهای
تمدن نوین اسالمی که با حضور اندیشمندان ایرانی و اندونزیایی
در دانشگاه مذاهب اســامی تهران برگزار شد ،اهتمام به علم و
دانشــگاه را بزرگترین افتخار اسالم دانست و گفت :ایجاد ارتباط
میان دانشگاههای ایران و اندونزی کار بابرکت و خیری است.

رهبر معظم انقالب پرچم تمدن نوین اسالمی
را برافراشته اند

وی در ادامه سخنان خود تمدن نوین اسالمی را مورد بحث قرار
داد و تأکید کرد :تمدن اســامی در برابر تمدنهای پیش و پس از
اسالم تمدن نوینی به شمار میآید .به عقیده ما هیچ تمدنی نمیتواند
با تمدن نوین اسالمی مقابله کند به همین دلیل وظیفه مسلمانان
برای شکل دهی و ایجاد تمدن نوین بسیار حائز اهمیت است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد :اسالم را خداوند
به عنوان آیین و شــریعت مردم انتخاب کرد ،به همین دلیل یکی
از اوصاف نبی اکرم(ص) ،خاتم االنبیاء بودنشان است که در ادیان
مختلف نیز به آن اشاره شد .اسالم شریعت و تمدن پایانی برای رشد
و سعادت انسان است که خدا آن را برگزید.
حجتاالســام والمســلمین اختری با بیان این که خداوند
با بعثت انبیاء بر مردم منت گذاشــته اســت ،تصریح کرد :نبی
اکــرم(ص) در روز غدیــر میفرمایند امروز دین کامل شــد.
به همین دلیل اســام دین کاملی اســت که خداوند قرار داد.
صاحبان و رهبران این دنیا وارث تمام زمین خواهند شد.
وی افزود :حضرت محمد(ص) تحول بزرگ و رســتاخیزی
جدیدی قرار دادند که نتیجه این تحول در قالب درک و تالش
ما ،انقالب اسالمی ایران بود .رهبر کبیر انقالب نمونه جدیدی
از حکومــت را مطرح کردند که شــباهتی بــه هیچ حکومت
ســلطنتی و غیر سلطنتی نداشت .در این تحول سیاستگذاری
خاصی به عنوان سیاستگذاری اسالمی مطرح شد که معادالت
بیــن المللی را بر هم ریختــه و معادالت جدید را مطرح کرد.
انقالب اســامی کار نوین و جدیدی است که صورت گرفته و
آثار آن همه روزه مشخص است.
حجتاالسالم والمسلمین اختری با اشاره به این که تمدن نوین
اسالمی نیازمند امکانات و عناصری است که بتواند این تمدن را زنده
کند و مسلمانان باید بتوانند این زمینه را فراهم کنند ،افزود :تمدن

نوین میتواند با تالش صورت گیرد و رهبر معظم انقالب پرچم این
تمدن را برافراشته و از همه مسلمانان خواسته به سوی این تمدن
حرکت کنند که جمهوری اسالمی ایران و اندونزی میتوانند نقش
بسیار ویژهای برای زمینه سازی این تمدن را ایجاد کنند.
وی تصریــح کرد :امروزه هیچ دولتی نمیتواند بگوید رشــد
کشور در عرصههای مختلف همانند علمی مدیون ما است بلکه
این کار تنها به وسیله رهبری داهیانه مقام معظم رهبری صورت
گرفته است.
حجتاالسالم والمســلمین اختری در پایان سخنان خود بر
نقش مهم دانشگاهیان ،حوزویان و نخبگان در تمدن سازی نوین
اسالمی تأکید کرد.

تمدن اسالمی در سایه عمل به اسالم محمدی
به وجود میآید

سمینار علمی "شــاخصهای تمدن نوین اسالمی" با حضور
اســاتید و اندیشمندان کشــورهای ایران و اندونزی و با سخنرانی
دکتر مختاری ریاست دانشــگاه ،آیت اهلل اختری دبیرکل مجمع
جهانی اهل بیت(ع) ،سفیر اندونزی در ایران و تعدادی از اساتید و
اعضای هیئت علمی دانشگاه ،روز (یکشنبه  26فروردین) در دانشگاه
مذاهب اسالمی برگزار شد.
دکتر "حجت اهلل ابراهیمیان" معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
مذاهب اسالمی و رایزن ســابق فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در اندونزی ،با اشــاره به سابقه تاریخی کشور اندونزی خاطرنشان
کرد :کشور بزرگ اندونزی در سال  1945میالدی توسط سوکارنو
اعالم اســتقالل کرد و از هلند جدا و مستقل شد .این کشور کامال
دمکراتیک و جمهوری است و از جمعیت  260میلیونی این کشور،
 200میلیون نفر مسلمان شافعی مذهب هستند.
وی افزود :وزارت دین اندونزی بیش از  700دانشــگاه اسالمی
اعم از دولتی و خصوصی را تحت پوشــش خود دارد که حدود 57
دانشــگاه آن دولتی اسالمی هستند و از این میان  17دانشگاه به
عنوان دانشگاه جامع اسالمی اندونزی مشغول به کار هستند.

ابراهیمیان ادامه داد :رویکرد این دانشــگاهها که علوم مختلف
از جمله پزشــکی در آن تدریس میشود ،رویکرد دینی است و در
سمینار علمی امروز نیز اساتید دانشگاه جامع رادن فتح اندونزی واقع
در استان سوماترای جنوبی برای هم اندیشی در زمینه تمدن نوین
اسالمی حضور پیدا کرده اند.
معاون پژوهشی دانشــگاه مذاهب اسالمی با بیان اینکه عنوان
تمدن نوین اسالمی در کشور اندونزی از اهمیت بسیاری برخوردار
است اظهار کرد که علما و اساتید دانشگاههای اندونزی با شرکت در
اینگونه سمینارها تالش میکنند تا از تجربیات جمهوری اسالمی
ایران در این زمینه بهره الزم را ببرند.
دکتر نور هدی ،رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه سوماترای اندونزی ،در سمینار بین المللی شاخصهای
تمدن نوین اســامی که پیش از ظهر امروز در دانشــگاه مذاهب
اسالمی تهران برگزار شد ،گفت :ما وجود اسالم در اندونزی را مدیون
ایرانیها هستیم .ایرانیان بودند که اسالم و تصوف را به اندونزی وارد
کردند.
وی در ادامه ســخنان خود به تالش دشمنان و وهابیت برای از
بین بردن فرهنگ اسالم در اندونزی خبر داد و تأکید کرد :از بین
بردن فرهنگیهای بومی اسالمی اندونزی سبب از بین رفتن تمدن
نوین اسالمی میشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :این که گفته میشود اسالم باید
همانند اسالم وهابیت باشد فهم غلطی است .اسالم یعنی با فرهنگ
و فطرت ســازگاری داشته باشد چون دین رحمت برای تمام عالم
است .وظیفه ما نیز آگاه کردن مردم اندونزی است تا بتوانیم وحدت
را ایجاد کرده و تفرقه را از بین ببریم.

در ادامه مراسم پرفسور رملی ،رئیس دانشکده حقوق و
شریعت دانشگاه رادن فتح اندونزی در سخنانی با تأکید بر
این که تمدن نوین اسالمی با وحدت امت اسالمی محقق میشود،
عنوان کرد :تمدن اســامی در پوشــش اسالم محمدی به وجود
میآید.
وی همچنین نقش اقتصاد را در تحقق تمدن نوین اسالمی بسیار
مهم عنوان کرد و گفت :متأسفانه ما بانک شریعت نداریم ،البته به
اسم بانک شریعت داریم ولی در حقیقت اسالمی نیستند.
پرفسور رسان روســلی ،رئیس دانشکده روانشناسی
دانشگاه اسالمی پلمبنگ اندونزی به عنوان سخنران سوم
از تالشهای جمهوری اسالمی ایران در تحقق تمدن نوین اسالمی
تقدیر کرد و یادآور شد :نمیتوان دنیای بدون اختالف نظر داشت،
مسلما همه مثل هم فکر نمیکنند و درباره موضوعات اختالفات
فراوانی وجود دارد ولی باید بتوان با این اختالفات کنار آمد.
وی خاطرنشــان کرد :برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی نیز
نمیتوان تمامی اختالفات میان انسانها را حل کرد ولی میتوان
این اختالفات را کنترل کرده و با یک دیگر کنار آمد.
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نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با انسجام:

تقریب مذاهب از اولویتهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است
دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی
نقشی ویژه و مهم در راه علمی تقریب دارد

خدامحوری ،دینباوری و اصالت خداوند مهمترین موضوع
در تمدن نوین اسالمی
دکتر محمود ویســی ،عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی ،خدامحوری ،دین باوری و اصالت خداوند را مهم ترین موضوع
در تمدن نوین اسالمی نیز برشمرد و تأکید کرد :دین به مثابه هوا باید
جای خود را در زندگی فردی و اجتماعی باز کند.
وی افزود :اخالق محوری و ارتقا بخشــیدن به معنویت انسانها از
دیگر موارد تمدن نوین اسالمی اســت .برای به منصه ظهور رسیدن
تمدن اســامی باید محوریت اخالقی ،معنوی و شکوفایی اسالم را در
نظر بگیریم که ادعای تمدن سازی را دارد.
ویسی ،اصالح مداری و ظلم ستیزی را از دیگر محورهای تمدن نوین
اسالمی عنوان کرد و گفت :باید نشان دهیم مسلمانان در طول تاریخ
نه جنگ طلب بوده اند و نخواهند بود .البته در برابر ظلم ایســتادگی
میکنند.
بازخوانی سیره نبوی راهکار رسیدن به تمدن نوین اسالمی
دکتر افتخار دانشپور ،عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی نیز با بیان این که تمدن رشد و بالندگی را در پی دارد ،اظهار
کرد :نبی اکرم(ص) با بعثت خویش تمدنی را ایجاد کردند که سعادت
دنیوی و اخروی انسانها را بر عهده دارد .این تمدن میتواند آشفتگی
انسان کنونی را به سمت ثبات سوق دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی تهران افزود :احیا ،واکاوی
و معرفی تمدن نوین اســامی به عنوان یک ایده جدید میتواند برای
جهان اسالم افق روشنی داشته باشد.

دکتر دانشــپور یکی از چالشهای جهان اسالم در عدم شکوفایی
تمدن نوین اســامی را نبود وحدت میان کشورهای اسالمی دانست
و تأکید کرد :از این اختالف تنها دشــمن سود میبرد به همین دلیل
کشورهای اســامی باید به یک همگرایی برسند چرا که عزت جهان
اسالم در وحدت است.
این استاد دانشگاه ،بازخوانی سیره نبوی را راهکار دیگر رسیدن به
تمدن نوین اسالمی برشمرد و گفت :این بازخوانی میتواند بشر امروزی
را از بن بست گرفتار شده در آن نجات دهد.
وی اضافه کرد :سیره نبوی میتواند در جهان با سیرههای انحرافی
مقابله کند .تمدن نوین اســامی به دنبال استعمار ملتها و دولتها
نیســت بلکه به دنبال جذب حقیقی به وسیله انتخاب آگاهانه توسط
خود مردم است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی تهران تأکید کرد :تمدن
نوین اسالمی میتواند در زمینههای مختلف فرهنگی ،علمی ،اجتماعی
و ...نقش آفرینی کند .البته فرهنگ و تمدن برخواسته از اندیشه اسالمی
هر چند در طول تاریخ سیر نزولی داشته ولی با تکیه بر دین ،عقالنیت،
علم و اخالق به دست فراموشی سپرده نشد .تمسک به این تمدن تنها
چاره خارج شدن از بن بستهای دنیای کنونی است.

نايــب رييس فراكســيون قرآن و عتــرت مجلس گفت:
موضوع تقریب مذاهب از اولویتهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است كه همواره مورد تأیید مقام معظم رهبری
قرار داشــته و تأکید بر حمایتهای معنــوی از این جریان
داشتهاند.
سيده فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با دو هفتهنامه انسجام
دانشــگاه مذاهب اســامي ،به ضرورت وحدت اشاره کرد و
بیان داشــت :امروز وحدت میان امت اسالمی اعم از ملتها و
دولتهای اسالمی از ضروریترین نیازهای مسلمانان در برابر
دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم
بینالملل است.
نماينده مردم تهران در مجلــس ادامه داد :هم اینک در
کشورهای اسالمی وحشتناکترین و تأسفبارترین توطئهها
علیه مردم بیدفاع به دســت مــزدوران تکفیری در جریان
است که برخواسته از مقابله و ترس از موج بیداری اسالمی
است که رهبران مذهبی و عالمان دینی و در راس آنان امام
امت (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی در طول چهار
دهه بعد از انقالب اهتمام خود را برای تحقق آرمان وحدت
امت اسالمی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته است.
برای ایجاد صلح و مدارا میان مسلمانان و وحدت
و همبستگی میان امت اسالمی باید تالش کرد
وی خاطرنشــان کرد :به شکرانه الهی این تالشها ثمرات
ارزشــمند فراوانی حاصل شده که از جمله برکات آن نفرت
جهان اسالم از قدرتهای استکباری و نهضت بیداری اسالمی
در منطقه كه مشــهودترين برکت آن وحدت کلمه و اتحاد
مسلمانان که مایه افتخار و مباهات جهان اسالم است.
ذوالقدر با تاكيد بر ضــرورت تقويت وحدت و تقريب بين
مذاهب اســامي ،تصریح كرد :با توجه بــه تفرقه افکنیها
و ناســازگاریهای فرقهها و مذاهب اســامی امروز با توجه
به شرایط منطقه و جهان اســام« ،وحدت مذاهب» اولیتر
از «وحدت ادیان» اســت که برای ایجــاد صلح و مدارا میان
مسلمانان و وحدت و همبستگی میان امت اسالمی باید تالش
کرد كه البته این مهم به معنای نفی نقد و انتقاد نیست.
نايب رييس فراكســيون قرآن و عترت مجلس شناخت و

آگاهيبخشی را اصلیترین وظیفهای دانست که دستگاههاي
فعال در حوزه تقریب باید در صدر برنامههای سالجاری خود
قرار دهند.
دانشگاه مذاهب اســامی به عنوان یک مرکز
علمی و پژوهشی نقشــی ویژه و مهم در راه علمی
تقریب دارد
ذوالقدر به اشــاره به نقش موثر دانشگاه مذاهب اسالمي
در تقويت آگاهيبخشــي ،گفت :با توجه به چالشهایی که
همه روزه توسط استکبار جهانی و هم پيمانان منطقهاي اش
علیه امت اسالمی ساخته و پرداخته میشود دستگاههای
مســئول بیش از هر چیــزی باید به موضوع شــناخت و
آگاهســازی تمرکز يافتــه و بر مبنای پژوهشــهای بهروز،
شناخت اخالق مذاهب و شیوه استدالل و میزان استحکام
ادلــه آنان و موضوع شــناخت اصطالحات و آرای مذاهب
و مقایســه آنها را انجام دهند تــا راه علمی تقریب آراء در
مســایل مورد اختالف شناخته شود .در این راستا دانشگاه
مذاهب اســامی بــه عنوان یک مرکز علمی و پژوهشــی
نقشی ویژه و مهم داراست.
نماينــده مردم تهران در مجلس يادآور شــد :با توجه به
اینکه موضوع تقریــب مذاهب از اولویتهــای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است ،همواره مورد تأیید مقام معظم
رهبری قرار داشــته و تأکید بــر حمایتهای معنوی در این
راســتا داشــته اند و در الیحه بودجه  1397نيز تخصیص
تالش کردیم بودجه نهادهای تقریبی افزایش داشــته باشد
و این اتفاق نیز افتاد.

تعمیق و تقویت ارتباطات و همکاریهای مشترک دانشگاه
مذاهب اسالمی و حوزههای علمیه
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با آیت اهلل اعرافی مدیر
حوزههای علمیه کشــور دیــدار و درخصوص ارتباطات
بیشازپیش گفتوگو کرد.
در این دیدار که مشــاور ارتباطات حوزوی دانشگاه
نیــز حضور داشــت دکترمختاری بر تعمیــق و تقویت
ارتباطات بیش از پیش و همکاریهای مشــترک دانشگاه
مذاهب اســامی و حوزههای علمیــه تاکید نمود .آیت
اهلل اعرافــی نیز بــا ابراز خرســندی و رضایت مندی از
فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی رهنمودهایی ارائه
دادند.همچنین دکتر مختاری از مدیر محترم حوزههای

علمیه برای بازدید از دانشگاه مذاهب اسالمی دعوت به
عمل آورد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

4
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به بهانه استقبال از تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در استان بوشهر؛

آیت اهلل صفایی بوشهری در گفت وگوی تفصیلی با انسجام:

باید از ظرفیتهای وحدتآفرین دانشگاه
مذاهب اسالمی استفاده کنیم
دانشگاه و حوزهای که انقالبی نباشند از زمان و جامعه عقب میمانند
استان بوشهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همسایگی با حدود
 5کشور حوزه خلیج فارس و همچنین با داشتن تنوع جمعیتی از
اقوام و مذاهب مختلف ،یکی از استانهای مهم و حساس در رابطه
با تقریب مذاهب اسالمی به شمار میرود که توجه و برنامه ریزی
در این امر ،بسیار حائز اهمیت هست.
به همین منظور و پس از درخواستهای مکرر در راستای ضرورت
ایجــاد وحدت بیشــتر و دانش افزایی مذاهــب مختلف در این
استان ،پیشنهاد تأسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی ،از سوی
روحانیون و مســئولین این استان داده شد و پس از بررسیهای
اولیه این تصمیم مورد موافقت قرار گرفت و کارهای اولیه تأسیس
این دانشگاه در حال انجام هست.
به همین بهانــه ،دیدار و گفتگویی با حضــرت آیت اهلل صفائی
بوشهری ،امام جمعه محترم بوشهر و نماینده معزز ولی فقیه در
استان انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:

اینکه عرض کردم تفرق از دسیسهها و برنامههای استکبار جهانی
است که آنها برنامههای گستردهای روی این موضوع دارند .یکی
از راهکارهــای آنها ،ایجاد برخی از مذاهب جعلی و غیر واقعی در
جهان اسالم بوده که تمام پشتوانه فکری آن دست خودشان است.
در واقع آن مذهب نه اسالمی بلکه یک مکتب و فرقه استکباری
اســت که اهداف آنها را دنبــال و موضوعات غیر واقعی را مطرح
میکند.
موضــوع دیگر هم بر میگردد به جهل ،نــا آگاهی و کم آگاهی
بین برخی از پیروان و حتی پیشــروان مذاهب که ضرورت ایجاد
و تأسیس مراکز علمی و دانشگاهی در همین جا بیش از پیش به
چشم میآید .بسیاری از افراد ،از آیات و روایات دینی برداشتهای
غلط دارند و حتی بر اساس همان برداشت غلط ،به تکفیر مذهب
دیگری حکم میدهند .البته به همه این مســائل باید تعصبات
جاهالنه قومی و مذهبی را هم اضافه کرد.
در کل این نکته را باید یاد آور شوم که تفرق بین مذاهب اگر مهار
و کنترل نشــود ،به بحران بزرگ در جامعه اسالمی منجر خواهد
شد .اگر تاریخ را مطالعه کنیم ،همین تفرق در بین مردم و حتی
بزرگان دینی ،باعث فروپاشی امپراطوری عظیم عثمانی میشود.

در منابع اسالمی ،هیچ موضوعی به اندازه وحدت در
جغرافیای جهان اسالم تأکید نشده است
یکی از اصول اساســی در فقه حکومتی اســام و از سیاستهای
راهبــردی در نظام اســامی ،همین وحدت و انســجام مذاهب
اسالمی اســت .در این رابطه آیات و روایات زیادی هم در متون
دینی موجود هســت و میتوان گفت که در منابع اسالمی ،هیچ
موضوعی به اندازه وحدت در جغرافیای جهان اسالم تأکید نشده
است.
طبق تأکید اکید قرآن مبین ،وحدت جمیع مسلمین ،حول محور
ریسمان الهی ،واجب و تفرق از آن ممنوع و مذموم است .در باب
حساس و مهم بودن وحدت همین نکته کافی است که میبینیم
تمام دشمنان اسالم و استکبار جهانی ،وحدت مسلمین را نشانه
گرفته اند و تفرق و اختالف را در برنامههای خود قرار دادند و به
خوبــی میدانند که با این کار بهتر و بیشــتر از راههای دیگر به
اهداف شوم و پلید خود خواهند رسید که البته این آرزو را به گور
خواهند برد ،لذا به فرموده قرآن ،اگر وحدت حاکم باشــد ،ابهت
جامعه اسالمی حفظ خواهد شد.
امام راحل و رهبری معظم انقالب هم طبق همین اســاس ،یک
مدل و الگویی از جامعه اسالمی را پایه ریزی کرده اند که در آن،
تمام مذاهب اســامی ،تحت رهبری و زعامت یک رهبر مدبر و
حکیم به عنوان ولی فقیه همه مسلمین ،از تفرق و جدایی مذاهب
اسالمی جلوگیری کنند و به نظرم همین دستاورد یکی از برکات
انقالب اسالمی است.

استان بوشهر یک الگوی خوب در زمینه زندگی مسالمت
آمیز ،وحدت و همدلی میتواند معرفی شود

به عنوان اولین سؤال ،ابتدا در مورد ضرورت وحدت در بین
مذاهب اسالمی به خصوص با توجه به ظهور جریانهای تکفیری
که به نام دین دست به انواع جنایات میزنند و به نظر میرسد
ماموریتشان هم ایجاد اختالف مذهبی است بفرمائید.

ایجاد برخی از مذاهب جعلی و غیر واقعی ،سوء استفاده
از جهل و تعصبات جاهالنه قومی و مذهبی از برنامههای
استکبار جهانی برای ایجاد اختالف و تفرقه است

با این اوصاف مشــکل تفرق در جهان اسالم از کجا نشأت
میگیرد؟ با توجه بــه اینکه خیلی از بزرگان و پیروان مذاهب،
به آیات و احادیث اشرافیت دارند و در همه آنها به وحدت تأکید
شده است چرا باز شاهد تفرق در جامعه اسالمی هستیم؟

ســؤال بسیار زیبایی بود ،این اتفاق از چند بعد بروز مییابد یکی

با توجه به اینکه حضرتعالی ،مســئله وحدت و برادری بین
مذاهب اسالمی را بسیار مهم و حساس ارزیابی کردید ،در استان
بوشهر شرایط چگونه است؟ آیا مذاهب اسالمی در این استان به
آن شکلی که فرمودید ،دارای وحدت و همدلی هستند؟

استان بوشهر به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایی
و همسایگی با حدود  5کشــور حوزه خلیج فارس و از طرفی با
دارا بودن  8درصد از جمعیت کل اســتان به عنوان برادران اهل
تسنن ،از استانهای مهم و شاخص کشور در زمینه وحدت مذاهب
اسالمی است .در این استان فضای بسیار صمیمی و برادرانه بین
مذاهب حاکم هســت و میتوانم بگویم که استان بوشهر در این
زمینه یک الگو میتواند معرفی شود.
ما هیچ موردی از تنازع قومی و مذهبی در این اســتان شــاهد
نبوده ایم و حتی برادران اهل تسنن در مراسمهای مذهبی برادران
تشیع حضور مییابند .آنها تابعیت از ولی فقیه را واجب میدانند
و به طور مطلق در مسیر انقالب قرار دارند.
دانشگاه مذاهب اسالمی از پیشروان مسیر ایجاد علم
و آگاهی برای تحقق وحدت امت اسالمی
و یک جریان موفقی است

در صحبت هایتان به اهمیت و اثرگذاری مراکز دانشگاهی و
علمی در تحقق وحدت اشاره فرمودید ،یکی از مطالبات جدی
حضرتعالی و علمای استان بوشــهر ایجاد و تأسیس دانشگاه
مذاهب اسالمی در استان است .با توجه به اینکه از رسالتهای
اصلی این دانشگاه ،دانش افزایی پیروان مذاهب هست ،تأسیس
شعبه دانشــگاه در بوشهر ،چه قدر میتواند به مسئله وحدت
کمک کند؟

ما اگر در مســائل دینی هر چه قــدر به دانش افزایی و افزایش
بار علمی توجه بکنیم وحدت و انســجام هم بیشتر خواهد شد.
چرا که در اینصورت همه پی خواهند برد که اسالم یکی هست
و همه ما به دنبال یک هدف و مســیر هستیم .قبال هم عرض

کردم که ریشــه بسیاری از مشکالت در جهان اسالم ،جهل و نا
آگاهی بین برخی از پیروان مذاهب هســت و اگر در یک فضای
علمی و معقول این ریشــهها خشکانده شــود قطعا به تقویت
وحدت کمک خواهد کرد .به نظر من ،دانشگاه مذاهب اسالمی
از پیشــروان مسیر ایجاد علم و آگاهی برای تحقق وحدت امت
اســامی است و یک جریان موفقی بوده است و ما امیدواریم با
تأسیس شعبهای از این دانشگاه در استان بوشهر ،روز به روز به
وحدت و انسجام بیشتری برسیم.
باید از همه ظرفیتهای وحدت آفرین بین مذاهب
اسالمی همچون دانشگاه مذاهب اسالمی استفاده کنیم

حاج آقا استقبال مسئولین مختلف استانی ،از تأسیس چنین
دانشگاهی در استان را چطور ارزیابی میکنید؟

پیشنهاد تأسیس این دانشگاه ،پس از نشست ها و بررسی های
مختلف بین روحانیون و مســئولین و علمای استان بوشهر ،از
ســوی خود ما مطرح شد و خوشــبختانه هم مورد موافقت و
اســتقبال قرار گرفت .قطعا چون نگاه رهبری معظم بر وحدت
مذاهب اســت ما هم باید مطیع امر ایشــان باشــیم و سعی
بکنیم از همه ظرفیت های وحدت آفرین بین مذاهب اسالمی
استفاده بکنیم که یکی از این ظرفیتها همین دانشگاه مذاهب
اسالمی هست.
رهبر معظم انقالب در دیدارهایی که با مســئولین دانشگاه
مذاهب اســامی داشــتند بر اهمیت و ضرورت وجود چنین
دانشگاهی تأکید فرمودند .به نظر شما علت این تاکید چیست؟

قطعا این دانشگاه هم در بعد ملی و داخلی و هم در بعد بین المللی
میتواند نقش مثبتی ایفا بکند و با تربیت دانشجویان و روحانیان
علمی ،از تفرق و شــکاف بین مذاهب اسالمی بکاهد .هر چه قدر
که دانشجویان و پیروان مذاهب دانش افزایی داشته باشند بیشتر
به وحدت نزدیک خواهیم شد.
اگر حوزه و دانشــگاهی انقالبی نباشند ،از زمان و جامعه عقب
میمانند .حوزه و دانشگاه انقالبی باید زمان شناس و متناسب با
نیازهای جامعه حرکت کنند و برای آینده برنامه داشته باشند.

به عنوان ســؤال آخر ،حضرت آقا بحثــی با عنوان حوزه
انقالبی داشــتند و بدون تردید این مساله درباره دانشگاه نیز
صدق میکند .به نظر شما یک دانشگاه انقالبی چه مولفه هایی
دارد ؟

فرمایش مقام معظم رهبری ،بسیار سنجیده و دقیق هست چرا
که اگر حوزه و دانشگاهی انقالبی نباشند ،از زمان و جامعه عقب
میمانند و حوزه که انقالبی نباشــد اصال حوزه نیست .حوزه و
دانشــگاه انقالبی باید زمان شناس و متناسب با نیازهای جامعه
حرکت کنند و برای آینده برنامه داشته باشند.
اگر حوزه و دانشگاه انقالبی نباشند در دو حالت قدم برمی دارند
یا ساکت و خنثی هستند و یا خدای نکرده ضد انقالب .الحمداهلل
حوزههای علمیه در کشور ما در مسیر اهداف و آرمانهای انقالب
حرکت میکند .دانشــگاه هم به همین شــکل اســت و آن هم
باید انقالبی باشــد چرا که انقالب اسالمی یک حوزه گسترده و
وسیعی است که جهان دو قطبی را گسست و بدون وابستگی به
آنها و با اتکا به متون دینی و اسالمی رشد کرد و اگر دانشگاه و
حوزه از این انقالب غافل شوند از جامعه عقب میمانند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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سفیر اندونزی در ایران در سمینار دانشگاه مذاهب اسالمی:

جمهوری اسالمی ایران به موضوع
تمدن نوین اسالمی توجه ویژهای دارد
ســفیر اندونزی در ایران ،ســخنان امام راحل و رهبر معظم
انقالب درباره تمدن نوین اســامی را بسیار پر اهمیت دانست
و تأکید کرد :مســلما آیت اهلل خامنهای بــه عنوان رهبر ایران،
میدانند که چگونه تمدن نوین اسالمی در جهان ایجاد میشود
به همین دلیل باید سخنان ایشان توجه ویژهای داشته باشیم.
اوکتاوینو علیم الدین ،ســفیر اندونزی در ایران ،در سمینار
بینالمللی شــاخصهای تمدن نوین اسالمی که روز یکشنبه
 26فروردین در دانشــگاه مذاهب اسالمی تهران برگزار شد ،به
بررســی نقش ایران در تمدن ســازی نوین اسالمی پرداخت و
گفت :هر چند اندونزی کشور اسالمی بزرگی است ولی ما ایران
را به عنوان الگوی جامعه اسالمی میدانیم .دستاوردهای ایران
برای جامعه اسالمی بسیار مهم و پر اهمیت است.
وی افــزود :تمدن نوین اســامی در عصر نبی اکرم(ص) نیز
وجود داشــته ،ولی پس از ایشان نسبت به آن بی توجهی شد.
امروزه جمهوری اسالمی ایران به این موضوع توجه ویژهای دارد
و اندونزی نیز به عنوان یک کشــور اسالمی اهمیت تمدن نوین
اسالمی را درک کرد.
با همبستگی میان امت اسالم آینده روشنی برای
تمدن نوین اسالمی خواهیم داشت
ســفیر اندونزی در ایران ،ســخنان امام راحل و رهبر معظم
انقالب درباره تمدن نوین اســامی را بسیار پر اهمیت دانست
و تأکید کرد :مســلما آیت اهلل خامنهای بــه عنوان رهبر ایران
میدانند که چگونه تمدن نوین اسالمی در جهان ایجاد میشود
به همین دلیل باید سخنان ایشان توجه ویژهای داشته باشیم.
وی ادامه داد :تمدن نوین اســامی در گذشته در عرصههای
مختلف علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،پزشکی و ...پیشرفت بسیار
فراوانی داشــت و امروزه شاهد هســتیم ایران نیز همین راه را
ادامه میدهد .ایرانیان در قرن هشتم تمدن بسیار پیشرفتهای
داشتهاند که مهم ترین بخش آن پزشکی بود و باید توجه کنیم
چگونه به این تمدن رسیده اند.
علیم الدین با بیان این که امور دینی در تمدن اســامی باید
محور باشد ،تصریح کرد :در دنیای کنونی شاهد هستیم که در
کشورهای اسالمی اختالف وجود دارد ،به همین دلیل باید یک
دولت اســامی بتواند این مشکل را حل کند .نقش یک دولت
اسالمی برای حفظ تمدن نوین اسالمی بسیار حائز اهمیت است.
وی همچنین دســتاوردهای دانشگاههای اسالمی در ایجاد
تمدن نوین اســامی را بســیار حائز اهمیت دانســت و گفت:
میتوان با ایجاد همبستگی میان امت اسالمی برای تمدن نوین
اسالمی آینده بسیار روشنی متصور شد .البته ایجاد وحدت کار
بسیار سختی است چون برخی از انسانها به جای مطرح کردن
مشترکات ،مباحث اختالفی را مطرح میکنند.

سفیر اندونزی در ایران عنوان کرد :ما وظیفه داریم در میان

ادیان وحدت ایجاد کنیم .در میان مذاهب اســامی نیز غیر از
این کــه وظیفه داریم وحدت را حفظ کنیــم باید کاری کنیم
که مســلمانان به سمت افراطی گیری کشــیده نشوند .وجود
داعشیها نشان میدهد که اشتباهات فراوانی در فهم دین داریم
به همین دلیل باید این اشتباه را برطرف کنیم.
وی ادامه داد :یکی از وظایف اصلی مسلمانان پیشرفت است.
مســلمانان باید به یک دیگر اعتماد کرده و اختالف نظرها که
سبب ایجاد تفرقه میشود را کنار بگذارند و به سمت پیشرفت
حرکت کنند .امت اســامی بدون علم به پیشرفت و تمن نوین
اســامی نمیرســند .باید اختالفات را کنار بگذاریم .در حال
حاضر برای جامعه اســامی بحث سنی و شیعه مطرح نیست
بلکه مشکالت دیگری داریم که باید به آنها توجه کنیم .با رفع
این مشکالت است که میتوانیم به تمدن نوین اسالمی برسیم.
علیم الدین ،راهکار دیگر رســیدن به تمدن نوین اسالمی را
رسیدن به اقتصاد اسالمی دانست و تأکید کرد :متأسفانه ما هنوز
به اقتصاد اسالمی مورد پذیرش جهان نرسیدیم.
وی در پایان بر همکاری بیشتر دانشگاههای ایران و اندونزی
تأکید کرد و اظهار داشــت :امیدواریم چنین برنامه هایی ادامه
داشته باشد.
دکتر مختاری در سمینار بین المللی شاخصهای
تمدن نوین اسالمی مطرح کرد:
مهمترین شاخصهای اصلی تمدن نوین اسالمی
تمدن اسالمی سعادت انسان در قلمرو فرد و جامعه را
تأمین میکند

رئیس دانشگاه مذاهب اســامی با برشمردن پنج شاخص
اصلی تمدن نوین اســامی ،گفــت :عقالنیت یکی از مهمترین
عانصر تمدن نوین اسالمی است و افراطی گری منشأ بسیاری از
مشکالت جامعه اسالمی است.
حجت االســام و المســلمین دکتر محمدحسین مختاری،
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی نیز برگزاری این نشستها را در
راستای تحقق وحدت اسالمی و شکلگیری تمدن نوین اسالمی
موثر و مفید ارزیابی کرد.
مهمترین شاخصهای تمدن نوین اسالمی
وی در ادامه به مهمترین شــاخصهای تمدن نوین اسالمی
پرداخــت و گفت :بحث تمدن نوین اســامی که رهبر معظم
انقــاب مطرح کردند در دنیای کنونی و فضای حاکم بر جهان
موضوع بسیار مهمی است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با بیان این که جامعه اسالمی
متمدن جامعه اســت که در تمام جوانب و ابعاد پیشرفت کند،
اظهار داشت :در تمدن نوین اسالمی ،اصل حاکمیت اهلل است و
زیربنای فکری این تمدن رشد و تعالی همه جانبه انسان در دو
ساحت فرد و جامعه و در دو قلمرو دنیا و آخرت است .در حالی
که امروزه در دنیای غرب ،بحث انسان محوری و اومانیزم مطرح
اســت ،اینها انســان را به جای خدا گذاشته و به دنبال تأمین

منافع و لذت جوییهای خود هستند.
وی بیان داشــت :با این دیدگاه در غرب انســان را به عرش
برده و خدا را مادی و زمینی کرده اند .در غرب صحبت از سود
دنیای بشر اســت در حالی که تمدن اسالمی سعادت انسان را
تأمین میکند.
دکتر مختاری تصریح کرد :قرار اســت تمدن اسالمی که نبی
اکرم(ص) بنای آن را گذاشته ،سببب پیشرفت همه جانبه انسان
در قلمرو فرد و جامعه باشد .البته هر چند انسان محوری در تمدن
نوین اسالمی اصل نیست ولی دلیل بر این نمیشود که جایگاه و
کرامت انسان نادیده گرفته شود.
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه همچنین برقراری امنیت
و آرامش در جامعه را شاخص دیگر تمدن نوین اسالمی برشمرد
و خاطرنشان کرد :پیشرفت در جامعه بدون امنیت و آرامش در
ســطوح مختلف حاصل نمیشود .مسلما یکی از پیش فرضها
و ملزومات تمدن نوین اســامی وجود امنیت و آرامش اســت.
اگر در جامعهای امنیت و آرامش باشد بستر تمدن سازی نوین
اسالمی نیز محقق میشود.
علم و معرفت و عقالنیت از مهمترین شاخص
تمدن نوین اسالمی
وی با بیان این که علم و معرفت شــاخص سوم تمدن نوین
اسالمی است ،گفت :مسلما جامعه اسالمی که تمدن ساز باشد
علم و معرفت را سرلوحه خود قرار میدهد .نبی اکرم(ص) نیز با
همین شاخص توانستند دلها را به خود معطوف کنند .ایشان
با روح نابخردی و جهل مبارزه کرده و یک جامعه آگاه ،روشن و
فرهیختهای را معرفی کردند.
دکتر مختاری ،عقالنیت را چهارمین عنصر تمدن نوین اسالمی
برشــمرد و افزود :افراطی گری منشأ بسیاری از مشکالت جامعه
اسالمی اســت .امروزه نگاههای غیر منطقی و نامعقول از متون
دینی باعث بسیاری از گرفتاریها و مصائب در دنیا شد ،به همین
دلیل باید در تمدن نوین اسالمی به عقالنیت توجه ویژهای کرد.
سرلوحه برنامههای تمدن نوین اسالمی عقالنیت و اعتدال است.
وحدت و همبستگی میان مسلمان اصل دیگر در
شاخص تمدن نوین اسالمی است
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی همچنین به رسالت این
دانشــگاه در زمینه تحقق تمدن نوین اسالمی و وحدت ،اظهار
کرد :دانشــگاه مذاهب اســامی نیز در بُعد عملی و تئوری به
دنبال تحقق روح حاکــم بر عقالنیت در جامعه و الگوی خوبی
برای تحقق وحدت و همزیستی مسالمت آمیز و یکپارچگی در
محیط آکادمیک و علمی است.
وی در پایان تاکید کرد :وحدت و همبستگی میان مسلمانان
اصل دیگر در شاخص تمدن نوین اسالمی است .بدون وحدت و
روابط همدالنه میان مذاهب مختلف اسالمی تحقق تمدن نوین
اسالمی حاصل نمیشــود .یکی از اصول مسلم در تمدن نوین
حاکم بودن وحدت و همبستگی است و دانشگاه مذاهب اسالمی
نیز با رسالتهای مهم و اهداف متعالی که رهبر معظم انقالب در
بدو تاسیس آن ترسیم نموده اند در عرصه عملی و تئوری تمام
تالش خود را در این زمینه انجام میدهد.
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اخبار کوتاه:
دیــدار میهمانــان ،اســتادان و روســای
دانشکده های دانشــگاه های اندونزیایی شرکت
کننــده در همایش «شــاخص های تمدن نوین
اســامی» با حضرت آیــت اهلل العظمی نوری
همدانی
مراسم تجلیل از اعضای هیئت علمی دانشگاه
مذاهب اسالمی به مناسبت بزرگداشت مقام معلم
برگزار گردید.
تقدیــر ســفیر اندونزی در ایران از ریاســت
دانشگاه مذاهب اســامی بخاطر تعامالت موثر
و گســترده علمی و فرهنگی با دانشگاه های این
کشور و برگزاری سمینارهای مشترک علمی
برگــزاری کارگاه و نشســت علمی با موضوع
«آینــده جهــان در منابع اســامی» با حضور
استادان برجسته دانشــگاه های اندونزی با ارائه
دکتر پورســید آقایی؛ رئیس پژوهشــکده
مهدویت در واحد قم دانشگاه مذاهب اسالمی
برگــزاری کارگاه علمی با موضوع«اندیشــه
امام و رهبری دربــاره وحدت» با حضور دکتر
خسروپناه؛ رئیس انجمن حکمت و فلسفه برای
استادان اندونزیایی میهمان سمینار تمدن نوین
اسالمی
برگزاری کارگاهی با عنوان«اندیشه سیاسی در
اســام» با ارائه دکتر لکزایی رییس پژوهشگاه
فرهنگ و علوم اسالمی با حضور هیئت استادان
اندونزیایی
نشست هم اندیشی هیئت اندونزیایی میهمان
سمینار تمدن نوین اســامی با مسئوالن مرکز
فقهی اهل بیت علیهم السالم در قم
به همت کانون هنر و رسانه اداره کل فرهنگی،
اولین جلســه از دوره آموزشی فیلم مستند روز
پنجشــنبه  23فروردین با حضور حجت االسالم
و المسلمین اســدی کیادهی ،معاون فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
این دوره آموزشــی به مدت پنج هفته و با هدف
پرورش نسلی از مستند ســازان تقریبی برگزار
خواهد شد.
چهاردهمیــن همایش بیــن المللی دکترین
مهدویت با همکاری دانشــگاه مذاهب اســامی
روزهای ششــم و هفتم اردیبهشت در قم برگزار
شد.
دومین سمیناربین المللی با عنوان «تعامالت
علمــی و فرهنگی در روابط ایــران و اندونزی»
بــا حضــور شــخصیت های برجســته علمی از
دانشگاه های اندونزی با همکاری دانشگاه مذاهب
در دانشگاه لرستان برگزار شد.
دیدار میهمانان اندونزیایی دانشــگاه با دکتر
منوچهــر متکی معاون امور بیــن الملل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی
دیدار میهمانان اندونزیایی دانشگاه با آیت اهلل
حسینی شاهرودی نماینده ولی محترم ولی فقیه
در کردستان با حضور علمای شیعه و اهل سنت
استان و مسئوال دانشگاه مذاهب اسالمی
نشست مشترک اساتید دانشگاه های اندونزی
با مسئوالن و اساتید مجتمع علوم اسالمی کوثر
با حضور نماینده دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار
شد.
با همکاری دانشــگاه مذاهب اسالمی سمينار
بين المللی «آينده جهان در بســتر تمدن نوين
اسالمی با تکیه بر ظرفیت های ایران و اندونزی»
روز چهارشــنبه  29فروردین در دانشــگاه علوم
پژشکی کردستان برگزار شد.
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استقبال نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه از تاسیس
دانشگاه مذاهب اسالمی در این استان
آیت اهلل علما نماینــده محترم ولی فقیه در
استان کرمانشــاه در دیدار با دکتر مختاری
از پیشنهاد تاسیس شــعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان کرمانشاه استقبال کرد.
نماینــده محتــرم ولــی فقیه در اســتان

کرمانشــاه همچنین بر تقویت تقریب بین
پیروان مذاهب و آگاهی بخشــی به جامعه
بخصوص نســل جــوان تاکید کــرده و از
فعالیت های دانشــگاه مذاهب اسالمی در
سطح ملی و بین المللی تمجید نمود.

دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با امام جمعه پاوه

ماموستا قادری :با تمام وجود از تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در استان کرمانشاه استقبال میکنیم

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی درجریان سفر به استان کرمانشاه و
دیدار با علمای شیعه و اهل سنت استان با ماموستا مال قادر قادری؛ با
امام جمعه محترم پاوه دیدار و درباره راهاندازی شعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در این استان با حمایت علما ومسئوالن به گفت وگو پرداخت
که مورد استقبال گرم ایشان قرار گرفت.
دکتــر مختاری در این دیدار ضمن ابالغ ســام حضرت آیت اهلل
اراکــی دبیرکل محتــرم مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی به
ماموســتا قادری گزارشی از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی در
دوره مدیریت جدید ارائه نمود و افزود :در این یکســال گذشته که
مســئولیت دانشگاه مذاهب اســامی را قبول کردیم ،تالش کردیم
فعالیتهای بســیار خوبی داشته و تحوالت بســیار خوبی را هم در
عرصه بین الملل و هم داخل به لحاظ شکلی و هم محتوایی به صورت
اساسی ایجاد کنیم.
وی بیان داشــت :به اعتقاد من دانشگاه باید به شکل آکادمیک و
علمی اداره شــود لذا باید در این زمینه نیز تحوالتی ایجاد میکردیم
چرا که این دانشگاه با دستور مقام معظم رهبری تاسیس شده و زیر
نظر وزارت علوم فعالیت میکند و به یک معنا پشتوانه علمی و نظری
جریان ارزشمند تقریب است.
تنوع مذهبی در دانشگاه مذاهب اسالمی یک نمونه
و الگوی بی نظیر است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کرد :آنجاکه باید کار علمی
 ،حساب شــده و منطقی انجام دهد دانشگاه است و در این دانشگاه
دانشجویان از مذاهب مختلف اسالمی با بهره مندی از استادان مذهب
خود تحصیل میکنند .دانشکده فقه و حقوق شافعی ،حنفی و امامیه
در این دانشــگاه داریم که در هرکدام متون فقه آن مذهب توســط
استادان و علمای آن مذهب تدریس میشود.
دکتر مختاری با بیان این که افتخار ما این است که دانشگاه مذاهب
با تنوع مذهبی کار آموزشی ،علمی و پژوهشی خود را با شتاب پیش
میبرد ،افزود :دنبال این هستیم تا همانگونه که رهبر معظم انقالب
فرمودند مرجعیت علمی در اختیار ما باشد و بتوانیم با دانشگاهی مثل
االزهر برابری کنیم.
اعالم آمادگی و اســتقبال مسئوالن چند استان برای راه
اندازی شعب دانشگاه مذاهب اسالمی
وی همچنین راه اندازی شعب جدید دانشگاه در برخی استان ها
را مصوبه و خواســت هیئت امنای محترم دانشگاه عنوان کرد که
باید پیگیری شــود ،گفت :براســاس این مصوبه دانشگاه مذاهب

در چند استان ازجمله بوشــهر ،آذربایجانغربی ،گیالن ،گلستان و
ازجمله کرمانشــاه تاسیس می شود و هدفمان این است که شعبه
کرمانشاه به یک قطب علمی و مجتمع بین المللی تبدیل گردد و
دانشجویانی از کشــورهای همسایه همچون عراق جذب کند ،لذا
به دنبال این هستیم شعبه فاخر و موفقی از دانشگاه را در استان
کرمانشــاه با حمایت مسئوالن و علمای شیعه و اهل سنت استان
داشته باشیم.
امیدواریم شعبه دانشگاه در کرمانشاه به یک قطب علمی و
مجتمع بین المللی تبدیل گردد
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی بیان داشــت :در این خصوص
دیدارهایی نیز با آیت اهلل علما ،مســوالن استانداری و علمای بزگوار
شیعه و اهل سنت استان داشتیم که بشدت از این پیشنهاد استقبال
کردند و امیدواریم با حمایتهای علما و بزرگان اهل سنت و مسئوالن
استان این اتفاق مبارک بیفتد و جوانان ما در داخل کشور زمینه برای
تحصیلشان فراهم شود که این اتفاق در تامین امنیت جامعه و آگاهی
بخشی به نسل جوان بسیار موثر است.
دکتر مختاری با تاکید براین که آگاهی دادن به نسل جوان وظیفه
علما و روحانیون از همه مذاهب است ،افزود :دانشگاه مذاهب فرصتی
برای حضور تمامی مذاهب از شــیعه و سنی است تا آنچه از سیره و
سنت پیامبر و اهل بیت(ع) است را منتقل کنند و دنیا بداند علمای
اسالم در ایران کنار همدیگر هستند.
وی یادآورشــد :دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین مجوز برگزاری
آزمون جذب اختصاصی طالب شــیعه و اهل ســنت را نیز از وزارت
علوم اخذ کرده و این هم فرصتی برای طالب اهل سنت استان برای
تحصیل در دانشگاه مذاهب اسالمی است.
ماموستا قادری :با تمام وجود از تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در استان کرمانشاه استقبال میکنیم
در این دیدار ماموستا قادری نیز ضمن خیرمقدم و ابراز خرسندی
از حضور ریاســت دانشــگاه از نیت پاک و هدف مقدس ایشان برای
راه اندازی شــعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه تقدیر
و تشکر کرد.
وی با تاکید بر این که از هرقدم و فعالیتی که در راستای وحدت و
تقریب باشد به شدت استقبال میکنیم از پیشنهاد تاسیس دانشگاه
مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه بشدت استقبال نمود و گفت :ما با
جان و دل و تمام وجود از این دانشگاه در استانمان استقبال میکنیم
و هرگونه حمایتی الزم باشد دریغ نخواهیم کرد.
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در دیدار مسئوالن دانشگاه دولتی و انستیتو بین الملل مسکو با رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید شد:

راهاندازی مرکز مشترک آموزش زبان

در ادامه همکاریهای مشــترک علمی ،پژوهشــی و آموزشی دانشگاه
مذاهب اسالمی با دانشگاههای روسیه روز یکشنبه  10اردیبهشت ماه معاون
بین الملل دانشگاه دولتی سیچینوای روسیه و رئیس انستیتو بین الملل
مسکو با ریاست و معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ضمن
خوشــامدگویی به دکتر الگ گالزاچف؛ معاون بین الملل دانشگاه دولتی
سیچینوای روسیه و دکتر حلیم حانا؛ رئیس انستیتو بین الملل مسکو بابت
حضور و ابراز خرسندی از پیگیری همکاریهای علمی دانشگاههای مذاهب
اسالمی و دانشگاههای روسیه بر اجرایی شدن تفاهم نامهها تاکید کرد.
وی همچنین راه اندازی مرکز مشترک زبان را از جمله راهکارهای تداوم
همکاریها عنوان کرد و گفت:در زمینه زبان آموزی و آموزش زبان فارسی به
دانشجویان دانشگاههای روسیه و هچنین آموزش زبان روسی به دانشجویان
ایرانی شاغل در روسیه میتوانیم همکاریهای خوبی داشته باشیم.
دکتر مختاری همچنین برگزاری کنفرانسهای مشــترک در مسکو و
تهران در موضوعات مشــترک را از دیگر محورهای همکاری عنوان کرد و
برتشکیل کمیته پیگیری اجرای تفاهم نامههای همکاری تاکید کرد.
معاون بین الملل دانشگاه دولتی روسیه نیز با ابراز خرسندی از حضور در
دانشگاه مذاهب اسالمی و آغاز همکاریهای مشترک با تاکید ریاست محترم
دانشگاه مذاهب اسالمی ،گفت :این دانشگاه از قدیمیترین دانشگاه ها در
روسیه بوده و از نظر اعتبار جزو دانشگاه های سطح یک در رشته پزشکی
است .در حال حاضر  ۱۶هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل میکنند که

 ۲۲۰۰دانشجو از  ۸۰کشور دنیا هستند.
دکتر الگ گالزاچف بیان داشــت :ما با  100کشور و  100دانشگاه دنیا
ارتبــاط داریم و افزایش رابطه با کشــورهای دوســت از جمله ایران جزو
سیاستهای ماست.
وی پیشنهاد دانشگاه مذاهب اسالمی مبنی بر راه اندازی مرکز مشترک
زبان را بســیار خوب ارزیابی کرد و گفت :در زمینه زبان آموزی میتوانیم
همکاریهای خوبی داشته باشیم لذا از پیشنهاد تشکیل مرکز زبان مشترک
استقبال میکنیم که میتواند برای هر دو کشور و دانشگاه مفید باشد هم
اکنون در دانشگاه ما  ۲۳۰۰دانشجوی ایرانی تحصیل میکنند که بیشتر با
زبان انگلیسی تحصیل میکنند در حالی که اگر با زبان روسی یاد بگیرند
بهتر است.
در پایان این دیدار هدایای ریاســت دانشگاه دولتی سیچینوای روسیه
و رئیس انستیتو بین الملل مسکو به دکتر مختاری اهدا گردید و تندیس
یادبود دانشگاه مذاهب اسالمی نیز به هیئت روسی اهدا شد.

نگاهی به حضور رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی
در نشست انجمن
بین المللی رؤسای
دانشگاهها در باکو
به گزارش روابط عمومی ،دانشگاه مذاهب اسالمی با هدف ارتقای جایگاه
دانشــگاه در ســطح بین المللی ،عضویت در انجمن بین المللی روسای
دانشــگاهها را با حضور در نشست نیم ســاالنه آپریل  2018در دانشگاه
دولتی نفت و صنعت آذربایجان تسهیل نموده است.
بر این اســاس حجت االسالم والمســلمین دکتر مختاری رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی و مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه 30
فروردین  97در نشســت نیم ساالنه این انجمن با عنوان " جهانی سازی و
ابعاد جدید آن در آموزش عالی " که دانشــگاه دولتی نفت و صنعت باکو
میزبان دانشگاههای سراسر جهان بود ،شرکت کردند.
دکتر مختاری در نشســت باکو با ریاســت انجمن بین المللی روســای
دانشگاهها و نماینده سازمان ملل در موضوع فوق به هم اندیشی پرداخت
و ضمن تبیین جایگاه دانشــگاه مذاهب اسالمی در روند جهانی سازی و
موضوع آموزش عالی به معرفی دانشگاه در زمینههای گوناگون پرداخت.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در حاشــیه این اجــاس دیدارها و
رایزنی هایی نیز با مقامات و شــخصیتهای برجسته و روسای برخی از

دانشــگاههای حاضر در این نشست داشته و به معرفی جایگاه و اهمیت
دانشگاه مذاهب اسالمی پرداخت.
حضور در نشستها و مجامع بین المللی عالوه بر هم اندیشی و مباحثه،
زمینه ســاز مالقاتهای حاشیهای اســت که فرصت معرفی دانشگاه به
جهانیان را فراهم میآورد .نشست نیم ساالنه انجمن بین المللی دانشگاه
در باکو نیز فارغ از این موضوع نمیباشد .دکتر محمد حسین مختاری در
حاشیه نشست فوق به دیدار و رایزنی در خصوص دانشگاه مذاهب اسالمی
با برخی شخصیتهای آکادمیک پرداخت:
دیدار با ریاست دانشگاه هند
دیدار با ریاست دانشگاه مصر
دیدار با ریاست دانشگاه اوکراین
دیدار با ریاست دانشگاه قفقاز
دیدار با ریاست دانشگاه آذربایجان
دیدار با دکتر شنگلیا-ریاست انجمن رؤسای دانشگاه
دیدار با دکتر اینان نماینده انجمن روسای دانشگاههای جهان درسازمان ملل

ارائه پیشنهاد تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در سوریه به بشار اسد
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور
ســوریه که دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی نیز حضور
داشت پیشنهاد تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در کشورسوریه از سوی
آیت اهلل اراکی مطرح گردید.
آیت اهلل اراکی در دیدار با بشــار اسد بر نقش
مهم علماء در ایجاد وحدت در جامعه اسالمی
تأکید و چند پیشنهاد مهم از جمله آمادگی
دانشگاه مذاهب اسالمی برای راه اندازی شعبه
این دانشگاه در کشور ســوریه را مطرح کرد
که وی ضمن تحسین این پیشنهادهای مهم

دستور الزم را برای اجرا صادر نمود.
رئیس جمهور سوریه گفت :ما در سوریه به نقش علما و وحدت مسلمین
در این شــرایط حســاس باور داریم و نقش سازنده عالمان دینی مانند
سایهای بر سر ملتهای مسلمان است.
وی عنوان کرد :اینکه رهبر انقالب اســامی ایران مرا با آن اوصاف مورد
لطف قرار دادند موجب افتخار من است .آیت اهلل اراکی در دیدار خصوصی
با رییس جمهور سوریه چهار موضوع از جمله:
تاســیس مرکز ترویج اسالم معتدل ،تاسیس
مجمع فقهی که در جهان اســام مرجعیت
داشته باشد ،تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در کشور سوریه و همچنین پشتیبانی جدی از
مجمع سوری برای وحدت امت را ارائه کرد.

اخبار کوتاه:
مؤسسه امام موسی صدر و دانشگاه
مذاهب اسالمی برای بسط و گسترش
هرچه بیشــتر آراء و برنامههای امام
صــدر در زمینــه تقریــب مذاهب و
ترویج فرهنگ گفتوگــو در جامعه،
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
برگزاری همایش بین المللی اسالم
و ارزش هــای متعالــی با ســخنرانی
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی با
عنــوان «نقش اســتراتژی تقریب در
تحقــق وحدت اســامی و تاکید بر
نقش دانشــگاه مذاهب اســامی در
تحقق دیپلماسی وحدت» پنجشنبه 6
اردیبهشت در دانشگاه شهید رجایی
تهران برگزار شد.
برگزاری نشســت پرسش و پاسخ
معاون آموزشــی و مدیــران گروهها
با دانشــجویان درخصوص مســائل
آموزشی
نشســت معاون پژوهش و فناوری
دانشــگاه با دانشجویان دکتری رشته
فقه و مبانی حقوق اســامی در واحد
قم دانشــگاه برگزارشد .در این جلسه
اهداف و برنامه های دانشــگاه و نیز
معاونت پژوهش و فناوری بیان گردید
و در ادامه دانشجویان سواالت خود را
با معاون پژوهشی مطرح کردند.
تاســیس مجله علمــی ترویجی
توســط دانشجویان و اســاتید واحد
قــم و نیز انجــام طــرح اولویت های
پژوهشی در خصوص مباحث تقریبی
از پیشنهادهای دانشجویان بود.
بازدید اعضاي محترم كميســيون
فرهنگي مجلس شــوراي اسالمي از
واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی
و ديدار و نشست با معاون فرهنگي و
دانشــجويي و سرپرست این واحد در
خصوص فعالیت ها درجریان ســفر به
استان کردستان
در دیــدار معــاون فرهنگــي و
دانشــجويي و سرپرست جدید واحد
سنندج دانشــگاه مذاهب اسالمي با
نماينده محترم ولي فقيه در اســتان
كردستان ضمن ارائه حکم سرپرست
جدیــد ایــن واحــد و قدردانــی از
حمایت ها و مســاعدت های آیت اهلل
حسینی شــاهرودی بر همكاري های
بیش از پیــش مجموعه مســئوالن
اســتان با دانشــگاه مذاهب اسالمی
تأكيد شد.
کتــاب «هدیه به قاضــی در فقه
مذاهــب اســامی و حقــوق ایران»
تالیف دانش آموخته دانشگاه مذاهب
اســامی آقای ایوب شــافعی پور در
نمایشگاه کتاب عرضه شد.
اولین نشست گفتمان دانشجویی
بــه همت کانــون اخــاق اداره کل
فرهنگی و با ارائه دکتر ویســی عضو
هیئت علمی دانشگاه برگزار شد.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.
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قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل:

توسعه فرهنگ اصیل کشور
مهمترین سیاست وزارت علوم در
عرصه بینالملل است
ادامه از صفحه 1

ما امروز با مدرنیسم و پست مدرنیسم که تحلیلی از آن است
روبرو هســتیم .پدیده جهانی شدن نیز پدیده جدیدی است
که مدرنیسم و پست مدرنیسم به وسیله این پدیده به جهان
صادر میشود .لذا این امکان وجود دارد که اثرگذاری جهانی
بر فرهنگ بومی ،موجب نابودی فرهنگ و ادب یک ملت شود
تنها به این دلیل که هویت بین المللی بدست آوریم.
قائــم مقام وزیــر علوم در امــور بین الملــل به تبیین
سیاســتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در امور بین
الملــل پرداخت و گفت :در بخش بین الملل این وزارتخانه
چهار سیاست کالن مطرح اســت که عبارتند از -1 :عزت
مداری  -2نگاه فرامرزی به دوســتان منطقهای  -3تبادل
اندیشه و فکر و کسب دانش فنی  -4توسعه فرهنگ اصیل
کشور در قالب کرسیهای ادبیات فارسی ،اسالم شناسی و
ایران شناسی.
وی عزت مداری را الزمه روابط بین الملل دانست و گفت:
مقام معظم رهبری بر روابط بین الملل و حفظ عزت بسیار
تأکیــد دارند و عقیده دارند که باید عزت خود را به جوامع
دیگر نشان دهیم.
دکتــر آملی همچنین درباره نگاه فرامرزی به دوســتان
منطقهای نیز خاطرنشــان کرد :ما به هیچ وجه نمیتوانیم
دوســتان منطقهای و جهانــی خود را فرامــوش کنیم و
خوشــحالیم که چندین هزار دانشــجوی افغانی و 2500
دانشــجوی عراقی در دانشــگاههای ایران مشغول تحصیل
هستند.
وی درباره تبادل اندیشــه و کسب دانش فنی نیز افزود:
باید دانشــجویان خود را به خارج از کشــور اعزام کنیم تا
دانش خود را از کشــورهای جهان دریافت کنند و در کوتاه
مدت به کشــور بازگردند تا دانش خود را در ســطح جهان
اسالم ارائه دهند.
قائــم مقــام وزیر علــوم در امور بین الملــل همچنین
مهمترین سیاست بخش بین الملل این وزارتخانه را توسعه
فرهنگ اصیل کشور دانست و گفت :نه تنها نباید محدود به
مرزها بود بلکه باید فرهنگ و نگاه خود که نگاه مستضعفین
دنیاست را توسعه دهیم.
در پایان ســخنرانی دکتر ســاالر آملی ،حجت االسالم
دکتر مختاری ،رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،هدیهای به
مناسبت تجلیل از مقام استاد ،به وی اهدا کرد.

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 :

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در دیدار با دکتر مختاری:

حضور دانشگاه مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه برای نسل جوان منطقه بسیار موثر است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر به کرمانشاه با
ماموستا مال محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه دیدار
و گفت وگو کرد.
در این دیدار دکتر مختاری به معرفی و فلسفه تأسیس دانشگاه
مذاهب اســامی ،ماموریتها و اهداف آن پرداخت و گزارشــی
درخصوص فعالیتهای دانشــگاه در عرصه داخلی و بین المللی
ارائه کرد.
وی از آمادگی دانشــگاه مذاهب اسالمی برای تأسیس شعبه
دانشگاه در استان کرمانشاه با حمایت و مساعدت مسئوالن استان
خبرداد و گفت :ما معتقدیم دانشگاه مذاهب اسالمی یک مدل و
نمونه عملیاتی در زمینه ایجاد وحدت و تقریب است.
دکتر مختــاری همچنین تاکید کرد :طرحهــا و پروژههای
آموزشــی میتواند در ایجاد وحدت بین مذاهب اسالمی هم در
عرصه بین الملل و هم در داخل کشور تأثیر گذار باشد ،لذا بنای
ما براین است که دانشــگاه مذاهب اسالمی به عنوان یک قطب
نظری و علمی در راستای تقویت بنیه تقریبی بین مذاهب اسالمی
مطرح گردد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی خاطرنشــان کرد :علماء و
اندیشمندان استان کرمانشاه به ویژه علمای اهل سنت استان در
این زمینه میتوانند نقش آفرین باشند.
ماموســتا مال محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه
نیز ضمن خیرمقدم به ریاست دانشگاه این دیدار را ارزنده و مفید
ارزیابی کرد و از پیشنهاد راه اندازی و تاسیس شعبه دانشگاه در

انتصاب "جناب آقای دکتر مرتضی خسروپناه" به
عنوان «سرپرست واحد سنندج»
دانشگاه مذاهب اسالمی

طی حکمی از ســوی
جنــاب آقــای دکتر
مختــاری؛ ریاســت
محتــرم دانشــگاه
مذاهــب اســامی،
«جناب آقــای دکتر
مرتضی خســروپناه» به عنوان «سرپرســت واحد ســنندج»
منصــوب و از خدمات خالصانه و صادقانه «جناب آقای ســید
کامران فتــح اللهی» در طول دوران مدیریت واحد ســنندج

استان کرمانشاه استقبال نمود و گفت :از همه ظرفیت و توانمان
در راه اندازی این دانشگاه در استان استفاده خواهیم کرد.
وی بیان داشت :حضور چنین دانشگاهی با این اهداف مقدس
و ارزشمند که در راستای وحدت و تقریب فعالیت میکند ،برای
نسل جوان منطقه بسیار موثر است چرا که دشمن به دنبال افتراق
و اختالف بین مســلمانان است و ما باید از وحدت بین مذاهب و
جامعه صیانت کنیم و مانع نفوذ دشمنان اسالم شویم.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه همچنین تاکید کرد :اهل سنت
کرمانشاه مرز نشینان حامی و مدافع تمامیت ارضی کشور هستند
و از دستاوردهای نظام اسالمی صیانت میکنند.
گفتنی است دکتر مختاری در این دیدار ضمن عیادت از ماموستا
مال محمد محمدی ســام آیت اهلل اراکی دبیرکل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی را نیز ابالغ کرد و مذاکرات و گفت وگوهایی
در خصوص طرحهای مجمع در استان کرمانشاه انجام شد.
صمیمانــه قدردانی به عمل آمد .مراســم توديــع و معارفه
سرپرست واحد ســنندج با حضور دكتر گلرو معاون توسعه و
پشــتيباني و مديريت منابع ،مدیرکل حوزه ریاست و نماينده
دانشگاه در امور شعب برگزار شد.

انتصاب «نماینده
رئیس دانشگاه در امور
دانشآموختگان»

طی حکمی از ســوی ریاست
دانشــگاه مذاهــب اســامی،
«جناب آقای مهران آبشیرینی» از دانش آموختگان دانشگاه
به عنوان «نماینده رئیس دانشگاه در امور دانشآموختگان»
منصوب گردید.

حضور انتشارات دانشگاه مذاهب
اسالمی با  38اثر در سی و یکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی با ارائه  38اثر دانشگاهی در
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی امام
خمینی (ره) در بخش ناشــران دانشگاهی حضور یافته و مورد
استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
از ویژگیهای آثار ارائه شــده در وهله نخست تقریبی بودن
و رعایت ادب اختالف است .همین ِویژگی انتشارات دانشگاه را
در ردیف ناشران تقریبیای چون :مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی؛ دانشگاه ادیان و مذاهب و ...قرار داده است.
عرضه دو اثر چاپ اولی؛ یکی «الجامع لشرحی التجرید» اثر
دکتر خسروپناه شامل دو شرح مهم شیعی و اهل سنت بر کتاب

تجرید االعتقاد خواجهنصیرالدین طوسی و دیگری «ما استدل به
الحنفیه من آثار صهر خیر ختم البریه» اثر مولوی اسحاق مدنی
است که در آن بر اساس ابواب فقهی احادیثی را که از حضرت
علی (ع) روایتشــده و در منابع فقهی حنفی آمده ،گردآوری
گردیده است.

