مرزهاى دانش را بشكنيد .اينكه
من مىگويم نهضــت نرمافزارى،
انتظار من از شما جوانها و اساتيد
اين است .توليد علم كنيد .به سراغ
مرزهــاى دانش برويد .فكر كنيد.
كار كنيد .با كار و تالش مىشود از
مرزهايى كه امروز دانش دارد ،عبور
كرد؛ در بعضى رشتهها زودتر و در بعضى رشتهها ديرتر...

در علــم و تقوا کوشــش کنید
کــه عِلم به هیچ کــس انحصار
ندارد ،علم مال همه اســت ،تقوا
مال همه اســت و کوشش برای
رسیدن به علم و تقوا وظیفه همه
ماست و همه شماست...
حضرت امام خمینی(ره)
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یادداشت اول

رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی:
نهادهای تقریبی در
ایران ،نقش مهمی در
مقابله با قرائتهای
افراطگرایی داشته
است

پیام ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به
مناسبت آغاز سال تحصیلی 97-98
اکنون که دانشــگاه مذاهب اسالمی ســال پر فراز و
نشــیبی را پشت سر گذاشــته ،به فضل الهی و با تالش
و مجاهــدت همــه همــکاران توانســته موفقیت های
ارزشــمندی در عرصه های مختلف اجرایی و پشتیبانی،
آموزشــی و پژوهشی ،فرهنگی و بین الملل کسب کند و
به دستاوردهای ارزشمندی نایل گردد.
خوشبختانه در سال گذشته باهمت مسئوالن دانشگاه
مذاهب اسالمی و حمایت همه جانبه اساتید و دانشجویان
محترم گامهای با ارزشی در راه تقویت و توسعه دانشگاه
برداشــته شــد که بهعنوان مثال می توان به راه اندازی
شعب جدید دانشــگاه ،ایجاد رشــتههای جدید با بهره
ِ
مختلف متناسب
مندی از صاحبان نظران در رشته های
با مأموریتهای دانشــگاه ،برگزاری موفقیت آمیز آزمون
جذب طالب شــیعه و اهل سنت در سه مقطع ،تعامالت
گسترده با دانشگاه های مهم جهان اسالم ،فراهم نمودن
زمینه تأســیس دانشــگاه مجازی و اقداماتی که در این
زمینه انجام گرفته اشاره کرد.
درسال گذشته با حمایت هیئت محترم امنای دانشگاه و
همه دستاندرکاران ،اساتید و دانشجویان موفق به راهاندازی
شعب جدید دانشــگاه در استانهای قم ،گلستان و بوشهر
شدیم که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان
در سه مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتری تحصیالت خود را
در این شــعب آغاز خواهند کرد .موفقیت مهم دیگر جذب
حداکثری دانشــجو در مقاطع سه گانه است که به صورت
چشمگیر و بیسابقه شاهد استقبال نسل جوان برای ادامه
تحصیل در دانشگاه مذاهب اسالمی بودیم.
مســلماً نتیجه این فعالیتها معرفی دانشــگاه مذاهب
اســامی در داخل و در خارج از کشــور بــه عنوان نماد
عینی ،عملی و علمی تقریب مذاهب و همزیستی مسالمت
آمیز پیروان مذاهب است و بدون تردید تحقق رسالتها،
مأموریتها و اهداف این دانشگاه در راستای رهنمودهای
مقام معظم رهبری بدون مســاعدت و تشریک مساعی و
همکاری جمعی و وجود ارتباطات همدالنه همه بخشهای
دانشگاه امکانپذیر نبوده و نخواهد بود.
امضــاء تفاهمنامههای متعدد دانشــگاهی با چندین
کشور از جهان اسالم و سایر کشورها ،گسترش ارتباطات
و توســعه همکاریها با مراکــز آکادمیک و علمی نقش
آفرین در داخل کشور و جهان اسالم و جذب حداکثری
دانشــجویان خارجی از چندین ملیت بهویژه در ســال
تحقق
جدید شــاهدی دیگر بر موفقیت های دانشگاه و
ِ
بخشی از اهداف و مأموریتهای آن است.
امیدواریــم با تــاش و مجاهدت بیــش از پیش این
دانشگاه در عداد دانشگاههای مهم و در زمره دانشگاههای
تأثیرگذار جهان اســام قرار گیرد و منشــأ برکات و آثار
ادامه در صفحه 8

آیت اهلل اراکی در نشست هیات علمی سی و دومین
کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

مراسم هفته وحدت پاتک به
تبلیغاتبیسابقهدشمناست

صفحه 7

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

با شرکت بیش از ۵۰۰
طلبه شیعه و سنی در
 ۶استان کشور؛
آزمون جذب
اختصاصی طالب
در دانشگاه مذاهب
اسالمی برگزار شد

صفحه3

صفحه 4

آغاز فصل جدید
همکاریهای
علمی و دانشگاهی
تهران  -جاکارتا
گزارشی از سفر ریاست
دانشگاه مذاهب
اسالمی و هیئت تقریبی
به اندونزی؛ بزرگترین
کشور مسلمان صفحه 5

دکتر زاهدی دیدار
با ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی :باید
حمایتهای الزم از این
دانشگاه صورت گیرد تا
بتواند در زمینه ترویج
تفکر تقریبی موفق باشد
صفحه 7

معـرفـــی
دانشـگـــاه
مذاهب اسالمی

تقریب مذاهب اســامی ،جنبشی اصالحی بود که براســاس آموزههای اصیل اسالمی و در مسیر روشنگری سید
جمالالدین اسدآبادی و با تأسیس «دارالتقریب» مصر ایجاد شد .دارالتقریب نهاد مبارکی بود که توسط عالمه شیخ
محمدتقی قمی به نمایندگی آیتاهللالعظمی بروجردی و با حمایت شیوخ االزهر در سال  1947م در قاهره تأسیس
گردید و با ابتکار شــیخ حسن البناء «دارالتقریب» نامیده شد و توانست در مدت کوتاهی اعتماد و همکاری علمای
درجه اول جهان اســام را جلب نماید و آثار نیکویی از همبستگی پیروان مذاهب را به نمایش گذارد .دارالتقریب با
وفات مؤسســانش و تغییر شرایط سیاسی حاکم در مصر تعطیل شد اما انقالب اسالمی ایران با تدوین سیاستها و
اهداف خود در قانون اساســی ،آغازی دیگر بر وحدت مســلمانان بود .در اصل  11قانون اساسی آمده است :به حکم
آیه کریمه همه مســلمانان یک امتاند .بنابراین ،دولت جمهوری اســامی ایران موظف است سیاست کلی خود را
بر پایه ائتالف و اتحاد امت اســامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان
اسالم را تحقق بخشد .همچنین ،در سال  1369و پس از فراغت از جنگ تحمیلی ،بنا به دستور رهبر معظم انقالب
اســامی و در راســتای تحقق اصول یازده و دوازده قانون اساسی« ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی» با همان
اهداف و در راستای وحدت امت اسالم تأسیس گردید.

ادامه در صفحه 8
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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آیت اهلل اراکی در پیامی به رئیس سازمان دیانت ترکیه عنوان کرد:

خواهان مخلص را به تالش برای وحدت بین ملتهای اسالمی فرا می خوانیم
آزادی
ِ
دبیــرکل مجمــع تقریــب مذاهب طــی نامهای،
آزادیخواهان مخلص متمدن را به تالش برای وحدت
بین ملتهای اســامی و تحکیــم پیوندهای همکاری،
تقریب مذاهب و فرهنگ گفتگو بین گروههای مختلف
فرا خواند.
دکتر محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب
با حضــور در دفتر مرکزی ســازمان دیانت ترکیه ،با
پروفســور”علی ارباش” ریاســت این سازمان دیدار و
نامه آیتاهلل اراکی دبیــرکل مجمع تقریب مذاهب را
تقدیم ریاست این سازمان کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
عالمه پروفسور “علی ارباش”رئیس سازمان دیانت
ترکیه با سالم و احترام
بر شــما پوشیده نیســت که امت ما طی چند قرن با نوعی
ضعف و سستی مواجه شده است که منجر به از هم گسیختگی
و از بین رفتن وحدت آن شده و جایگاه خود را به عنوان امتی
برتر ،بین امتهای دیگر از دســت داده است؛ به همین خاطر،
آزادی خواهان مخلص متمــدن را به تالش برای وحدت بین
ملتهای اسالمی و تحکیم پیوندهای همکاری ،تقریب مذاهب

و فرهنگ گفتگو بین گروههای مختلف فرا میخواند.
در ادامه این گونه تالشها ،مجمع جهانی تقریب بین مذاهب
اسالمی در تهران شکل گرفت و این مجمع برای تحقق اهداف
خود ،اقدام به برگزاری ســمینارها و کنفرانســها بین علمای
جهان اسالم کرد.
ســپس دانشگاه مذاهب اســامی برای جمع بین اساتید و
دانشجویان از مذاهب مختلف اسالمی تأسیس شد؛ این اساتید

و دانشجویان بر اساس مذاهب خود تا مرحله دکتری،
تدریس و تحصیل میکنند تا جو علمی-عملی را ایجاد
کنند که تبلور فکر تقریب باشد و گفتگو از مذاهب در
جوی علمی و به دور از روح طایفهگرایی انجام شود.
ایده تأسیس چنین دانشــگاهی در ترکیه با
کمک و یاری علمای بزرگی چون شما مطرح شد
تا چارچوب بررسی علمی مذاهب گسترش یابد.
همچنین ایده برپایی حلقههای مشترک گفتگو و
تجمع بین علمای مذاهب اسالمی با همکاری بین
مجمع تقریب و سازمان دیانت ترکیه مطرح شد.
دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی که
حامل این نامه اســت ،به خدمت شــما میرسد تا نظر
جنابعالــی را در رابطه با دو موضوع ســابق الذکر جویا
شــود و به نیابت از بنده از شــما دعوت میکند تا در یک سفر
کاری بــه ایران آمــده و از نزدیک با فعالیتهای مجمع تقریب
و دانشگاه مذاهب آشنا شــوید .امیدوارم این اقدام ،گامی برای
تحکیم صفوف و از میان برداشتن موانع گفتگو ،تفاهم و دوستی
بین علمای امت باشد .شما را به خداوند متعال میسپارم برادر
شما محسن اراکی؛ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی

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

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

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

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

نصرت در سایه انسجام امت اسالمی رقم می خورد

هیئتی از رؤسا و استادان برجسته
دانشگاه های کشور سوریه به دعوت
دانشــگاه مذاهب اســامی به ایران
ســفر کردند و برنامه ها و دیدارهای
مهمی با مراجع عظام تقلید ،علماء و
شخصیت های دینی و دانشگاهی در
قم ،تهران و مشهد مقدس داشتند.
ایــن هیئت ســوری متشــکل از
جمعی از اســتادان شیعه ،اهل سنت
و مسیحی و برخی از رؤسای دانشگاه
ها بودند کــه روز جمعه  1تیرماه به
میزبانی دانشــگاه مذاهب اسالمی و اعزامی از طرف نمایندگی
دفتــر مقام معظم رهبری در ســوریه وارد تهران شــدند و از
جمله برنامه های این هیئت در قم می توان به حضور در حرم
مطهــر حضرت معصومه(س) و نماز جمعه و مســجد مقدس
جمکران ،حضور در ورک شاپ با موضوعات روز جهان اسالم،
دیدار با حضــرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی ،دیدار با

نماینده حضرت آیت اهلل العظمی سیســتانی در ایران ،دیدار با
آیت اهلل اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه و ریاست جامعه
المصطفــی العالمیه ،حضور در دانشــگاه ادیان و مذاهب قم،
بازدید از مراکز علمی ،فرهنگی ،دینی و طب اسالمی همچون
کتابخانه آیت اهلل مرعشــی ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم
اسالمی (نور) و حضور در کارگاه آموزشی و ...اشاره کرد.
همچنین دیدار با حجت االســام والمسلمین قمی معاون

ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم
رهبــری ،دیــدار با دکتــر مختاری
ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی،
نشست صمیمی بانوان هیئت سوری
با اســتادان و اعضــای هیئت علمی
دانشــگاه مذاهب اســامی ،دیدار با
دکتر حســین شیخاالســام معاون
امور بینالملل مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی ،دیــدار با حجت
االسالم و المسلمین اختری؛ دبیرکل
مجمع جهانی اهــل بیت(ع) ،حضور
در دانشــگاه الزهرا و شرکت در نشست علمی ،دیدار با رئیس
و اعضای هئیت علمی دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران و...
از جملــه برنامه های این هیئت در تهران بود .هیئت ســوری
همچنین به مشــهد مقدس ســفر کردند و با آیت اهلل اراکی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در مشهد دیدار
کردند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی:

نهادهای تقریبی در ایران ،نقش مهمی در مقابله با قرائتهای افراطگرایی داشته است

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی
گفتند :امروز اســتکبار جهانی با به راه
اندازی دسیسه ها و هجمه های متعدد
در بالد اســامی به دنبال اســتعمار و
اســتثمار دول و ملت های اسالمی می
باشــند و تنها راه رســیدن به نصرت ،
وحــدت و انســجام میــان ملت های
مسلمان است.
امروز جامعه اسالمی بیش از هر
زمان دیگری نیازمند وحدت و
انسجام است
حضــرت آیت اهلل العظمی ناصر مکارم
شــیرازی در دیدار جمعــی از نخبگان
علمی و روسای دانشــگاه های سوریه
که به دعوت دانشــگاه مذاهب اسالمی
به ایران ســفر کرده اند ،اظهار داشتند:
امروز جامعه اســامی بیش از هر زمان
دیگری نیازمند وحدت و انسجام است.
معظم لــه افزودنــد :اتحاد و انســجام امــروز مهمترین و از
ضروریتهای نظام اسالمی است و آیات و روایات متعددی در
این خصوص در قرآن کریم ذکر شده به گونه ای که راه نجات و
نصرت اسالم را در وحدت و اتحاد تاکید کرده است.
این مرجع تقلید با ابراز خرســندی از مالقات با نخبگان علمی
کشور دوست و برادر سوریه ،بیان داشتند :امروز دشمنان اسالم
به واسطه همین غفلت هایی که در خصوص عدم اتحاد در برخی
کشورهای اسالمی وجود دارد ،نفوذ کرده و به دنبال استعمار آن
هستند ،امروز موفقیت ها و پیروزی هایی که در سوریه شاهد
هستیم ماحصل همین اتحاد ،وحدت و انسجام است.
حضرت آیت اهلل مکارم شــیرازی ادامه دادند :مطلب دیگری
که در قرآن کریم به آن ســفارش و تاکید شــده ،مســئله
جهاد و اخالص در ابعاد مختلف می باشــد ،جهاد اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی ،نظامی مورد ســفارش قرآن کریم واقع
شده اســت که اگر با اخالص و عمل همراه گردد ،نصرت را

به ارمغان خواهد آورد.
معظم له افزودند :از آیات قرآن دریافت می شــود که شکی
نیســت که نصرت در سایه اتحاد و انســجام مسلمین رقم
خواهــد خورد و اگر غیر از این باشــد ،دولت های اجنبی بر
مسلمانان مسلط خواهند شد.
دیدار با نماینده حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی
در ایران
حجت االســام والمسلمین شهرستانی در این دیدار با بیان
این که اســام دین محبت و مودت است و ما باید به اسالم
تمســک کنیم ،گفت :همه ما باید دنبال وحدت انســانی و
اســامی همانطور که حضرت آیت اهلل سیستانی فرمودند به
اهل سنت نگویید "برادران ما" بلکه بگویید":انفسنا".
وی افزود :اختالف حتی در یک خانه طبیعی اســت اما مهم
این اســت که در حین آن بتواتیــم اتحاد و وحدت را حفظ
کنیم و نگذاریم تبدیل به دشــمنی شــود .در سوریه دین
محبت و اخوت اســت و من شــاهد تعایش دینی بودم اما

متاسفانه توطئه علیه ملت سوریه ایجاد
شد چون یکی از اصلی ترین محورهای
مقاومت اســت و در برابر اسرائیل سر
خم نکرده است.
یکی از میهمانان ســوری نماینده دارو
ســازان عرب و رئیس دانشــکده دارو
سازی در دانشگاه دمشق در این دیدار،
گفــت :قبل از این که بــه ایران بیاییم
رسانه های ســلفی و وهابی و تکفیری
می گفتند ایرانی ها قرآن دیگری دارند
اما امروز دیدم و مطمئن شــدیم قرآن
شیعه و سنی یکی است و هرچه علیه
ایران گفته شده دروغی محض است.
این استاد سوری افزود :برای ما جالب و
قابل تقدیر این است که در یک مسجد
اهل تشــیع ،نماز اهل تسنن خواندیم
و هیــچ کس مانع ما نشــد و با لبخند
و خوش اخالقــی برخورد کردند و این
تسامح دینی را در خیلی از کشورهای عربی نمی بینید.

هیأتی از اساتید و رؤسای دانشگاههای سوریه با دکتر محمد
حسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی دیدار کردند.

وی در ایــن دیدار ،ضمن خوش آمــد گویی به میهمانان به
تشریح رسالت و اهداف دانشگاه مذاهب پرداخت و گفت :این
دانشگاه بیش از دو دهه است که توسط مقام معظم رهبری
تأســیس شده و از پیروان مذاهب مختلف در آن مشغول به
تحصیل هستند و شعبه های این دانشگاه در حال حاضر در
ســه استان کشور فعال است و شعبات دیگری هم در آینده
در داخل و خارج از کشور راه اندازی خواهیم کرد.
دکتر مختاری در ادامه به مشــکالت امروز جهان اسالم اشاره
کرد و گفت :از مصائبی که امروز با آن مواجه هســتیم ،تفکر
افراطی ،تکفیری،خشــن و همچنین تفسیر نادرست از اسالم
اســت که باعث بروز مشکالت عدیده ای برای مسلمانان کل
دنیا شده است.
ادامه در صفحه 5

4
گفت وگو
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با شرکت بیش از  ۵۰۰طلبه شیعه و سنی در  ۶استان کشور؛

آزمون جذب اختصاصی طالب در دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار شد

معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به برگزاری
آزمون اختصاصی پذیرش طالب شــیعه و اهل ســنت در این
دانشگاه گفت :این آزمون روز گذشته  5شهریور ماه با استقبال
بســیار خوب داوطلبان شیعه و اهل سنت در  6استان در سه
مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری برگزار شد.
بالغ بر  ۶۰درصد داوطلبان آزمون اختصاصی
دانشگاه مذاهب اسالمی از طالب اهل سنت بودند
دکتر رضا صابری در گفت و گو با روابط عمومی دانشــگاه
با ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری این آزمون خاطرنشان
کرد :آزمون اختصاصی طالب شــیعه و اهل ســنت دانشگاه
مذاهب اسالمی امســال با مشارکت بیش از  ۵۰۰طلبه شیعه
و ســنی در  ۶استان کشــور برگزار شد به طوریکه بالغ بر ۶۰
درصد شــرکت کنندگان در این آزمون از داوطلبان عزیز اهل
سنت بودند و استقبال از آزمون رشد بسیار بیشتری نسبت به
سالهای قبل برخوردار بود.
وی افزود :در ســال گذشته حدود  320نفر شرکت کننده
داشــتیم که امســال بالغ بر  500نفر از طالب در این آزمون
شرکت کردند و استقبال خوبی از طرف طالب صورت گرفت و

این نشان می دهد که دانشگاه مذاهب اسالمی در این رویکرد
جدیدی که بــرای خود انتخاب کــرده میتواند برای تقریب
مذاهب اسالمی یک مدل بسیار مقبول باشد و تفکرات وحدت
اسالمی را روز به روز در همه استانهای کشور توسعه دهد.
معاون آموزشــی دانشگاه مذاهب اسالمی بیان داشت :البته
رســالت تقریب مذاهــب در حوزه خارج از کشــور نیز مقوله
جدایی است که فعال این آزمون را در خارج از کشور نداریم و
مربوط به طالب شیعه و سنی داخل کشور است.
برگزاری آزمون در  15رشته محل در شهرهای قم،
سنندج ،بندرعباس ،زاهدان ،گلستان و بوشهر
دکتــر صابری ادامه داد :آزمــون پذیرش اختصاصی طالب
امســال در  ۱۵رشته محل در سه مقطع تحصیلی کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکترا در شهرهای قم ،سنندج ،بندرعباس،
زاهدان ،گلستان و بوشهر برگزار شد که بخش عمده داوطلبان
حدود  ۵۰درصد سه رشته رشته فقه امامیه ،فقه شافعی و فقه
حنفی اختصاص داشــت وتعداد قابل توجهی از طالب تمایل
داشــتند در قالب این سه رشــته در دانشگاه مذاهب اسالمی
تحصیالت خود را ادامه دهند.
وی بــا بیان این که قریب به  ۴۵درصد داوطلبین در مقطع
کارشناســی ارشد شرکت داشــتند ،تصریح کرد :بخش عمده
آنها در رشــتههای حقوق عمومــی ،حقوق خصوصی و حقوق
جزای اسالمی در این آزمون شرکت کردند
شروع تحصیل پذیرفته شدگان از مهرماه
معاون آموزشــی دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین از اعالم
نتایــج این آزمون تا پایان شــهریور ماه خبر داد و گفت :البته
داوطلبان مقطع دکتــری عالوه بر این آزمون مرحله مصاحبه
نیز خواهند داشــت و این آزمون  ۵۰درصد امتیاز دارد و ۵۰
درصد مربوط به سابقه آموزشی و پژوهشی آنهاست و در مورد
داوطلبین کارشناسی ارشد هم مرحله دیگری خواهیم داشت
که سوابق آموزشی و پژوهشی آنها را لحاظ خواهیم کرد.
دکتر صابری تاکید کرد :تالش ما بر این است که تا قبل از
مهــر ماه نتایج آزمون اختصاصی طالب را اعالم کنیم تا قبول
شدگان از نیمسال اول تحصیلی سال  97 -98یعنی از مهرماه

تاکید بر اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه
مذاهب اسالمی و دانشگاه ادیان و مذاهب قم در دیدار
رؤسا و معاونین دو دانشگاه

تحصیل خود را در دانشگاه مذاهب اسالمی آغاز کنند.
وی با بیان این که تحصیل برای پذیرفته شــدگان مقطع
کارشناســی و ارشــد این آزمون رایگان بوده و هزینه اندکی
از داوطلبیــن مقطــع دکتری که کمتر از  ۵۰درصد شــهریه
دانشــگاههای دیگر است اخذ میشود ،افزود :پذیرفته شدگان
در زمان ثبت نام حتما باید مدارکی دال بر طلبه بودن داشته
باشند و مدرک تحصیلی مقطعی که در آزمون شرکت کردند
را ارائه دهند که در دفترچه اولیه آزمون مدارک الزم برای هر
مقطع را اعالم کرده ایم و داوطلبین اهل سنت هم باید مدرک
مورد تایید دبیرخانه شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی
اهل سنت را ارائه دهند.
معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی در پایان تاکید کرد:
این آزمون بر اســاس مجوز وزارت علوم و با نظارت ســازمان
سنجش آموزش کشــور و با همکاری دبیرخانه شورای برنامه
ریزی مدارس علوم دینی برگزار می شــود و پذیرفته شدگان
در ایــن آزمون پس از اتمام دوران تحصیل مدرک مورد تایید
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری را از دانشگاه مذاهب اسالمی
دریافت خواهند کرد.

هیئتی متشکل از حجت االســام و المسلمین نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
قم و معاونین با حضور در دانشــگاه مذاهب اسالمی با حجت االسالم و المسلمین دکتر
مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و معاونین دیدار و راهکارهای اجرایی شدن
تفاهمنامه اخیر فی مابین دو دانشگاه را بررسی کردند.
در ابتــدای این دیدار معاونین دانشــگاه ادیان و مذاهب قم ضمن ارائه گزارشــی از
ظرفیتهای این دانشــگاه و موضوعات مورد همــکاری در قالب تفاهمنامه بر آمادگی
خــود در خصوص عملیاتی کردن مفاد این تفاهمنامــه تأکید کردند .در ادامه معاونین
دانشگاه مذاهب اسالمی نیز با تشریح فعالیتهای معاونتهای خود در یک سال گذشته،
موضوعات و محورهای همکاری را مطرح نمودند.
در ادامه این نشســت حجت االسالم و المســلمین دکتر مختاری این تفاهمنامه و
نشســتهای مشترک را سرآغازی بر فعالیتها و ارتباطات مشترک دانشگاهی و علمی
دو دانشگاه دانست و بر اجرایی شدن هرچه سریعتر مفاد این تفاهمنامه تأکید کرد.
حجتاالســام و المســلمین نواب رئیس دانشــگاه ادیان و مذاهب در ســخنانی با
جمعبندی از نظرات مطرح شــده با بیان اینکه دانشــگاه مذاهب اسالمی همخوان ترین
دانشگاه با دانشگاه ادیان و مذاهب است گفت :با توجه به حضور جناب آقای دکتر مختاری
به عنوان مدیری جهادی و فعال و خوش فکر در دانشــگاه مذاهب اســامی و باتوجه به
مراودات و ارتباطات موجود ،آیندهای پرکار و روشن مابین دو دانشگاه خواهیم داشت.
وی تأکید کرد :در تمامی زمینههای آموزشــی ،پژوهشی ،همکاریهای بینالمللی،
فرهنگــی -دانشــجویی ،آموزشهای کوتاه مــدت و مجازی و تمامی مــواردی که در
تفاهمنامه ذکر شده آماده همکاری با دانشگاه مذاهب اسالمی هستیم.
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آغاز فصل جدید همکاری های علمی و دانشگاهی تهران – جاکارتا

گزارشی از سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
و هیئت تقریبی به اندونزی؛ بزرگترین کشور مسلمان

هیئت تقریبی دانشــگاه مذاهب اســامی متشکل از دکتر
مختــاری و حــاج آخوند نــوری زاد؛ امام جمعه اهل ســنت
شهرســتان گنبدکاووس مرداد ماه به اندونزی ســفر کردند و
مورد اســتقبال مقامات دینی و دانشــگاهی این کشــور قرار
گرفتند و فصــل جدید از همکاریهای دو کشــور را در عرصه
دانشگاهی و علمی رقم زدند.
بازدید و زیارت مقبره امام عبدالرحمان الحبشــی از سادات
اندونزیایی ،دیدار با ریاســت دانشگاه ســوکارنو ،امضای تفاهم
نامــه همــکاری میان
دو دانشــگاه ،توافــق
در خصــوص برگــزاری
"ســمینار بیــن المللی
اسالم رحمه للعالمین"
از دیــدگاه امــام
خمینــی(ره) ،دیدار با با

پروفســور عبدالمعطی؛ دبیرکل سازمان محمدیه ،دیدار با دکتر
جالل الدین رحمت؛ رئیس انجمن اهل بیت علیهم السالم؛عضو
پارلمان اندونزی و عضو مجمع عالی کنفرانس وحدت اسالمی،
دیدار با هئیت رئیســه و روسای دانشــکدههای دانشگاه سونان
کالیجــاکای جاکارتا ،امضای تفاهم نامــه همکاریهای علمی و
پژوهشی میان "دانشــگاه مذاهب اسالمی" و "دانشگاه سونان
کالیجاکای" ،دیدار با دانشــجویان دانشــگاه  UGMاندونزی
دومین دانشــگاه بزرگ این کشــور ،برگزاری «نشســت علمی
الزامات تمدن نوین اســامی» ،دیدار با ریاست مرکز مطالعات
ادیان ( )icrsدانشگاه  ،UGMبازدید از حوزه علمیه اهل سنت
الهدی و دیدار با اساتید و طالب ،برگزاری "سمینار بین المللی
امر به معروف و نهی از منکر در بســتر مردم ســاالری دینی"،
دیدار با علمای ســازمانهای محمدیه و نهضت العلما از جمله
برنامههای هیئت تقریبی دانشــگاه مذاهب اسالمی به اندونزی
ادامه در صفحه 6
بزرگترین کشور مسلمان بود.

تفسیر نادرست از اسالم و آموزههای دینی از
مهمترین مشکالت امروز جهان اسالم

ادامه از صفحه 1

وی فلسفه تأسیس دانشگاه مذاهب اسالمی را مقابله با خشونت
و افراط گرایی و به یک معنا هدایت و تنویر افکار جامعه به ویژه
جوانان و معرفی اسالم ناب محمدی عنوان کرد.
وی با اشــاره به اینکه دانشــگاه مذاهب اســامی ،با حدود 15
دانشگاه دنیا تفاهم نامه همکاری امضا کرده است ،گفت :اخیرا
هیأتی از طرف "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق به ایران آمده
و پیشنهاد تأسیس مدلی مثل دانشگاه مذاهب را در بغداد دادند
و تأکید داشتند که چنین مدلی برای ایجاد تعایش و همزیستی
ضروری است.
دکتر مختاری افزود:در سفری هم که اخیرا به سوریه داشتیم و
دیدار با " بشــار اسد " رئیس جمهور این کشور ،ایشان به وزیر
اوقاف کشورش دستور داد ،چنین مدلی در دمشق هم تأسیس
شود؛ بشار اسد تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری به
کار علمی و فکری نیاز داریم.
وی با اشــاره به اینکه تمام کسانی که در کشور سوریه جنایت

می آفرینند ،مخلوق و مولود دســت آمریکا هستند ،گفت :امروز
اسالم شناسان و علمای ما در مساجد چه وظیفه ای برای تفسیر
درست از اســام دارند؟ امروز دانشگاهیان در این اوضاع قتل و
خونریزیها و بی مهریهایی که نسبت به اسالم صورت می گیرد،
چه وظیفه ای بر عهده دارند؟
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی در ادامه این دیدار به سؤاالت
تعدادی از اعضای هیأت ســوری پاســخ گفــت و برای بورس
دانشــجویان ســوری از طرف دانشــگاه مذاهب اسالمی اعالم
آمادگی کرد.
دکتر مختاری با اشــاره به اینکــه مجامع و نهادهای تقریبی در
ایــران ،نقش مهمی در مقابله با قرائت های افراطگرایی داشــته
اند ،گفت :شــیعیان و اهل سنت ایران مســالمت آمیز در کنار
هــم زندگی می کنند و تأکید مقام معظم رهبری هم همواره بر
این بوده اســت که در بین پیروان مذاهب مختلف باید وحدت و
همدلی وجود داشته باشد.

5

اخبار دانشگاه
برگزاری مراســم جشــن دانــش آموختگي
دانشجويان واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی
دیدار دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب
اســامی به نماینــده محترم ولی فقیه و اســتاندار
کردستان
دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی
و هیئت همراه در جریان ســفر به ســنندج با آیت
اهلل حسینی شاهرودی؛ نماینده محترم ولی فقیه در
استان کردســتان ومهندس مرادنيا استاندار محترم
استان كردستان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی بر
حمایت همه جانبه مسئوالن استانی در جهت تبدیل
شدن شعبه این دانشگاه در استان کردستان به قطب
علمي تقريبي منطقه تاکید کرد.
دیدار معــاون جدید امور بیــن الملل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اســامی با ریاســت دانشگاه
مذاهب اسالمی
دکتر حسین شیخ االسالم معاون جدید امور بین
الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی ضمن
حضور در دانشــگاه مذاهب اسالمی با دکتر مختاری
ریاست و معاونین دانشگاه دیدار کرد.
در این دیدار پیشنهادات و راهکارهای همکاریهای
مشترک به ویژه در عرصه بین الملل در دوره جدید
این معاونت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
دیدار معــاون امور اجتماعــی مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی با ریاســت دانشگاه مذاهب
اسالمی
دکتر محمد ناظمی اردکانی معاون امور اجتماعی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و هیئت همراه
ضمن حضور در دانشــگاه مذاهب اســامی با دکتر
مختاری ریاســت دانشگاه دیدار و در خصوص زمینه
همکاریهای مشــترک و بهره مندی از ظرفیت های
یکدیگر گفت وگو کردند.
برگزاری سومین جلسه شورای سیاستگذاری
مجالت و جلسه هیئت تحریریه مجله فقه مقارن
جلســه هیئت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشــی
فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسالمی(شماره  ،)21سه
شنبه  12تیرماه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد
و در خصوص تعیین تکلیف  14مقاله بحث و تبادل
نظر صورت گرفت .همچنین به برخی از امور جاری
مجله نیز رسیدگی شد.
همچنین سومین جلسه شــورای سیاستگذاری
مجالت نیز روز ســه شنبه  12تیرماه در دفتر معاونت
پژوهشــی دانشگاه برگزار شــد و در آن ضمن بررسی
وضعیت دو مجله «مطالعات امت اســامی» و «تمدن
نوین اسالمی» ،درخواستهای ارسال شده در خصوص
راه اندازی مجالت جدید مورد بررسی قرار گرفت.
راه اندازی مجلهای با عنوان «مطالعات مذاهبی»
در واحد بندرعباس دانشــگاه نیز در این جلســه به
تصویب رسید
امضای تفاهــم نامه همکاری میان دانشــگاه
مذاهب اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)
با حضور ریاســت دانشــگاه مذاهب اســامی و
معاونین آموزشــی و پژوهشــی و مسئوالن دانشگاه
علوم پزشــکی بقیه اهلل تفاهم نامه همکاری میان دو
دانشگاه به امضای طرفین رسید.
این تفاهم نامه در محورهای آموزشی،پژوهشی و
همکاریهای بین المللی به امضا رسید.

6
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با حضور هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی؛

ادامه از صفحه 5

دو سمینار مهم علمی در مهمترین دانشگاه اسالمی اندونزی برگزار شد
«ســمینار علمی الزامات تمدن نوین اســامی» از سوی
دانشکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه شریف هدایت اهلل
اندونزی به عنوان مهمترین دانشــگاه اسالمی اندونزی و با
همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی و سخنرانی دکتر مختاری
ریاســت دانشــگاه و آخوند نوری زاد امام جمعه اهل سنت
گنبدکاووس و شرکت هیئت تقریبی ایران برگزار شد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در این سمینار گفت:
بنیانگذار تمدن اســامی پیامبر مکرم اســام است .چون
دعوت پیامبر(ص) منطبق با فطرت بشر بوده و بنابراین این
تمدن جهانی شد و همه از این آموزه های انسانی و اسالمی
ایشان استقبال کردند که بعدا به صورت تمدن در آمد.
اســتاد سطوح عالی حوزه و دانشــگاه بیان داشت :تمدن
نوین اســامی ،پیشرفت همه جانبه بشــر امروزی در سایه
وحی و آموزه های دین مبین اسالم است و نگاهی که اسالم
به انســان دارد در دو بعد و ســاحت مادی و معنوی است

و تمدن نوین اســامی نیز نگاه همه جانبه به انســان دارد
همانگونه که اسالم نگاه می کند ،لذا تمدن اسالمی با تمدن
غربی که نگاه مادی گری به انسان دارد متفاوت است.
اصلی ترین الزامات و مقدمات تمدن نوین اسالمی
دکتر مختاری در ادامه به الزامات و مقدمات تمدن نوین
اسالمی اشــاره کرد و اظهار داشت :وحدت بین مسلمانان و
احترام به مقدسات یکدیگر و تفسیر صحیح و برداشت های
درســت از متون دینی به عنوان اصلی ترین الزامات تمدن

نوین اسالمی است.
وی همچنین یکی از رسالت ها و وظایف دانشگاه مذاهب
اســامی را ارئه تفســیر صحیح از متون دینی عنوان کرد
و افزود :امروز وظیفه دانشــگاهیان اســت که با تفاســیر و
قرائت های غیرمنطقی ومخالف بــا آموزه های قرآنی مقابله
کنند و تفسیر صحیح و درست از متون را ارائه نمایند.
سپس آخوند عبدالباسط نوری زاد امام جمعه اهل سنت
گنبدکاووس نیز به ارائه مطلب در خصوص سهم جامعه اهل
ســنت ایران در شکل گیری تمدن نوین اسالمی پرداخت و
گفت :با توجــه به هدایت های مقام معظم رهبری در ایران،
اهل ســنت نیز دوشادوش برادران شــیعه نقش مهمی در
شکل گیری تمدن نوین اسالمی دارند که مهترین رکن آن
وحدت میان مسلمانان است و این را نصب العین برنامه های
خود قرار داده و به عنوان یک الگو به ســایر مسلمانان ارائه
می دهند.
در ادامه حاضران سواالتی را درخصوص دانشگاه مذاهب
اسالمی ،وضعیت اهل سنت در ایران و چگونگی برون رفت
ازبحران هایی که در جهان اسالم وجود دارد مطرح کردند و
دکتر مختاری و آخوند نوری زاد پاسخ دادند.
“سمینار بین المللی امر به معروف و نهی از منکر
در بستر مردم ساالری دینی” در اندونزی باحضور
هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد
در این سمینار که اساتید از جمله اساتید رشته های علوم
اسالمی ،روسای دانشــکده ها و دانشجویان مقاطع مختلف
تحصیلی این دانشگاه حضور داشتند؛ دکتر مختاری رئیس

درخشش دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی در دوره رسانه ای کشوری ”نباء“
تیم دانشــجویی دانشــگاه مذاهب اسالمی مقام
اول رشته "کلیپ سازی" نخستین دوره رسانه ای
"نباء" را در میان دانشگاه های کشور به دست آورد.
در این دوره ۷ ،نفر از دانشجویان دانشگاه مذاهب
اسالمی در قالب دو تیم اعزام گردیدند که تیم دوم
متشکل از "امیر محمد تصوری ،سید علی حسینی
و رضا عظیمی" موفق به کســب مقــام اول کلیپ
سازی در بین دانشجویان دانشگاه های کشور شدند.

موفقیت دانشجوی دانشگاه مذاهب اسالمی در مسابقات قرآن دانشجویی کشور
«خانم زهرا حسین پور» دانشجوی دکتری فقه و حقوق
دانشگاه مذاهب مقام سوم رشته ترتیل سی و سومین دوره
مسابقات قرآن دانشجویی کشور به دست آورد.
وی بــه مرحلــهی ملی این جشــنواره کــه با حضور
برگزیدگان تمام دســتگاه ها و ســازمان ها شامل وزارت

علوم ،وزارت بهداشت ،دانشگاه های کشور ،دانشگاه جامع
علمی کاربــردی ،پیام نور و  ...در مشــهد مقدس برگزار
خواهد شد ،راه یافته است.
این موفقیت را به ایشان ،اساتید ،دانشجویان و مسووالن
محترم دانشگاه تبریک عرض می نمائیم.

دانشگاه مذاهب اسالمی ،جناب آخوند نوری زاد امام جمعه
اهل ســنت گنبد کاووس ،دکتر ابراهیمیان معاون پژوهشی
دانشگاه و شخصیت های اندونزیایی به ایراد سخن پرداختند.
بازدید ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت
تقریبی دانشــگاه از حوزه علمیه اهل سنت الهدی
اندونزی و دیدار با اساتید و طالب
در این بازدید که دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب
اســامی و جناب آخوند نوری زاد؛ امام جمعه اهل ســنت
گنبــد کاووس حضور داشــتند ،مورد اســتقبال گرم آقای
“کیایی عثمان علی” و اساتید این حوزه علمیه قرار گرفتند.

انتصاب «مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست
دانشگاه مذاهب اسالمی»

رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در حکمی ،دکتر محمدرضا
باقری را به عنوان «مشــاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی» منصوب کرد.
حجت االسالم والمســلمین دکتر محمدحسین مختاری ،رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی ،با صدور حکمی« ،دکتر محمدرضا باقری»
از دانش آموختگان حوزه و دانشــگاه را به عنوان «مشاور رئیس و
مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی» منصوب نمود.
گفتنی اســت ،دکتر محمدرضــا باقری ،پیش از این «مســئول
پیگیری های ویژه دفتر
مدیریــت حوزههای
علمیــه کشــور» و
همچنیــن «مشــاور
رئیس دانشگاه مذاهب
اســامی در امــور
ارتباطــات حوزوی»
بوده است.
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آیت اهلل اراکی در نشست هیات علمی سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی:

مراسم هفته وحدت پاتک به تبلیغات بیسابقه دشمن است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی با بیان اینکه
از همه نهادها انتظار کمک و پیشنهاد در هفته وحدت را داریم،
گفت :در شرایط اعمال فشار اقتصادی و فرهنگی بی سابقه علیه
جمهوری برگزاری مراسم هفته وحدت باید پاتکی علیه تبلیغات
دشمنان باشد.
آیت اهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی در نشست هیات علمی ســی و دومین کنفرانس بین
المللی وحدت اسالمی که سه شنبه  ۱۹تیرماه در مجمع تقریب
مذاهب برگزار شد ،حضور یافت.
ایشــان در ابتدای ســخنان خود با بیان اینکــه محور این
کنفرانس مساله فلسطین اســت ،اظهار داشت :امسال به دلیل
همزمانی چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی ،کنفرانس وحدت
نیــز از ویژگی خاصی برخوردار اســت و از این رو کمیته ویژه
بزرگداشــت چهلمین ســالگرد انقالب در مجمع تشکیل شده
است.
دبیرکل مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســامی ادامه داد:
نهادهایی امثال ســازمان فرهنگ و ارتباطات و اتحادیه رادیو و
تلویزیون اســامی اگر در این عرصه تولیداتی دارند به مجمع

تقریب کمک کرده و پیشنهادات خود را درباره چهلمین سالگرد
انقالب و گزارش پیرامون دستاوردها به ما منتقل کنند.
وی تصریــح کرد :ما این کنفرانس را در هفته وحدت برگزار
میکنیم و انتظار داریم سایر نهادها نیز از جمله مراکز محلی در
سراسر کشور در ترویج جشن های مربوط به میالد پیامبر اکرم
که ترویج وحدت مسلمین است ،مشارکت کنند.
آیــت اهلل اراکی اعالم کرد :مجمع تقریــب در کنار برگزاری
کنفرانس وحدت ،جشــن میالد پیامبر در تهران را نیز بر عهده
دارد.

آیتاهلل صفاییبوشهری:

ضرورت راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی در بوشهر
جلسه هماهنگی
راه اندازی دانشگاه
مذاهب اســامی
در بوشهر و آزمون
جــذب تخصصی
طالب شیعه و اهل
سنت برگزار شد
امــام جمعــه
بوشــهر بــه نقش
مهم اســتان بوشهر در جنوب ایران و حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت :پیشنهاد شد
که استان بوشهر مرکز دانشگاهی دانشگاه مذاهب اسالمی باشد و مورد پذیرش واقع شد
و باید شرایط الزم فراهم شود.
نشســت هماهنگی راه اندازی واحد بوشــهر دانشــگاه مذاهب اســامی و برگزاری
آزمون جذب تخصصی این دانشــگاه با حضور آیت اهلل صفایی بوشهری ،حجت االسالم
دکترجهانگیری مدیر امور بین الملل و هماهنگی دانشــگاه مذاهب اسالمی و جمعی از
علمای اهل تسنن و تشیع استان در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر برگزار گردید.
آیت اهلل صفایی بوشــهری در این نشســت یکی از دغدغههای استان را نبود دانشگاه
مذاهب اســامی عنوان نموده و اظهار داشــت :همواره یکی از دغدغههای جدی استان
بوشهر این بوده که عزیزان اهل سنت بخاطر کمبود مراکز آموزش عالی مجبور به ترک
اســتان بودند که ان شاء اهلل با راه اندازی دانشــگاه مذاهب اسالمی این مشکل برطرف
خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه بوشــهر افزود :تأسیس یک دانشگاه فرایند
پیچیده ای دارد که الحمدهلل با توفیق الهی و عنایت رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی و
دفتر مقام معظم رهبری این معنا برای استان حاصل شد.
وی ادامه داد :استان بوشهر استانی است که می تواند خیلی نقش تعیین کننده ای در
جنوب ایران و حوزه خلیج فارس داشته باشد به همین خاطر بنده تقاضا کردم که استان
بوشــهر مرکز دانشگاهی دانشگاه مذاهب اســامی باشد و الحمدهلل پذیرفته شد اما یک
سری شرایطی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری دارد که باید لحاظ گردد.
آیت اهلل صفایی بوشــهری با بیان اینکه راه اندازی این دانشــگاه در استان بوشهر کار
بسیار مبارک و مزیت بسیار خوبی است و باید از این فرصت استفاده شود ،افزود:این یک
فرصت بسیار خوبی است برای برادران اهل سنت و تشیع که در استان خودشان دانشگاه
داشته باشند و بتوانند در این دانشگاه به تحصیل علم بپردازند.

دبیرکل مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســامی همچنین
افزود :مناسب است در این زمینه نهادها و سازمان های ذی ربط
با مشارکت مردم این برنامه را در استانها مختلف داشته باشند؛
البته برگزاری شــب شعر نیز از دیگر برنامه های ما برای میالد
پیامبر اکرم اسالم خواهد بود.
وی با بیان اینکه از همه نهادها انتظار کمک و پیشــنهاد در
هفته وحدت را داریم ،گفت :در شرایط اعمال فشار اقتصادی و
فرهنگی بی سابقه علیه جمهوری برگزاری مراسم هفته وحدت
باید پاتکی علیه تبلیغات دشمنان باشد.

دکتر زاهدی عضو کمیسیون آموزش مجلس در دیدار با ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی:

باید حمایتهای الزم از این دانشگاه صورت گیرد
تا بتواند در زمینه ترویج تفکر تقریبی موفق باشد
دکتــر محمــد مهــدی
زاهــدی عضو کمیســیون
آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی با حضور در
دانشــگاه مذاهب اسالمی با
دکتر مختاری ریاست محترم
و معاونین دانشــگاه دیدار و
گفت وگو کرد.
در این دیدار دکتر مختاری
ریاست محترم دانشگاه ضمن
خوش آمد گویی به معرفی دانشــگاه مذاهب اسالمی و فلسفه وجودی آن و نیز شرحی از فعالیتهای
صورت گرفته در دوره مدیریت جدید دانشگاه ،اقدامات و فعالیتهای انجام شده پرداخت.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در این دیدار بر لزوم و ضرورت حمایت همه جانبه مسئووالن از چنین
دانشــگاهی با اهداف ،ماموریت ها و اهداف واالی این دانشــگاه تاکید کرد و گفت :از آنجا که دانشگاه
مذاهب دانشگاهی حاکمیتی است ضرورت توجه آن بیش از سایر دانشگاه ها باید باشد.
در ادامه این دیدار دکتر زاهدی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز پس
از استماع گزارش مسئووالن دانشگاه از فعالیتهای انجام شده تشکر وقدردانی کرد و بر کمک به این
دانشگاه و حمایت همه جانبه از آن تاکید کرد تا بتواند بیش از پیش منشاء اثر باشد .
ضرورت گسترش فعالیتهای مجازی و ایجاد آموزشهای مجازی و کوتاه مدت و جذب
دانشجوی خارجی

وی بر تمرکز دانشگاه در جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه مذاهب اسالمی بر حضور دانشجویان
مذاهب مختلف اســامی داخل و به ویژه خارج از کشور تاکید کرد و گفت :البته در این خصوص باید
حمایتهای الزم نیز از چنین دانشگاهی صورت گیرد تا بتواند در زمینه ترویج تفکر تقریبی موفق باشد.
دکتر زاهدی همچنین توســعه و گسترش فعالیتهای مجازی و ایجاد آموزشهای مجازی و کوتاه
مدت و تدریس دروس به زبان عربی و انگلیسی و همچنین ایجاد رشتههای جدید با توجه به نیاز جامعه
را بسیار ضروری دانست و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و حمایت از دانشگاه مذاهب اسالمی
به ویژه با استفاده از ظرفیتهای مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
معاون آموزشی دانشگاه :قابلیت دانشگاه مذاهب اسالمی برای تبدیل شدن به مرکزی جهت
تدوین و بررسی علوم انسانی -اسالمی

در ادامه این دیدار دکتر صابری معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی نیز با اشاره به این که نوع
نگرش ریاســت دانشگاه ،جامع دانشگاه و حوزه می باشــد و این امتیاز و فرصتی بی بدیل برای رشد
دانشگاه می باشد که از دیدگاه ها و نظرات ایشان بهره مند شده است.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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دانشگاه مذاهب اسالمی بهترین دلیل
بر صدق اثبات مدعای ایران اسالمی
درخصوص اندیشه اتحاد امت اسالم است
ادامه از صفحه 1

تأسیس دانشگاه:
پس از تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
جای دانشــگاهی کــه بدیل نقش األزهر باشــد ،خالی
مینمود .لذا با رهنمود مقام معظم رهبریمدظلهالعالی و
با همکاری بزرگانی همچون آیتاهلل واعظ زاده خراسانی،
شــهید آیتاهلل ســید محمدباقر حکیم ،شهید ماموستا
شیخ االســام ،آیتاهلل تسخیری و سایر اعضای شورای
عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی ،اساسنامه
این مؤسســه آموزش عالی با نام «مجتمع عالی علوم و
معارف اسالمی» در سال  1371طی مجوز شماره /756
دش به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی رسید و
مجتمع عالی علوم و معارف اسالمی در سال  1381نام
خود را بر اساس مصوبه مورخ  81/2/7شورای گسترش
آموزش عالی به «دانشگاه مذاهب اسالمی» تغییر داد.
در رأس دانشــگاه هیأت امنایی متشکل از دبیر کل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی به عنوان رئیس
هیأت امنــا ،نماینده وزیر علــوم ،تحقیقات و فنآوری،
نماینده وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،نماینده وزیر
آموزشو پرورش ،رییس دانشــگاه و تعدادی از اعضای
حقیقی دارای سوابق ممتاز علمی و فرهنگی قرار دارند.
این دانشگاه که هم اکنون ریاست آن را حجت االسالم
و المسلمین دکتر محمدحسین مختاری بر عهده دارد،
بنابر اذعان برخی از علمای اهلسنت جهان اسالم ،یکی
از دستآوردهای جمهوری اســامی ایران و از بهترین
دالیل بر صدق اثبات مدعای ایران اســامی درخصوص
اندیشه اتحاد امت اسالم است.
افتتاح کرسی فقه مذاهب مختلف اسالمی ،راهاندازی
کرســی فقه مقارن در مقطع دکتری تخصصی ،دعوت
از اســتادان مذاهب مختلف در داخل و خارج از کشور
جهت تدریس در این زمینه ،ارتباط با دانشــگاه األزهر
مصر ،دانشگاه الزیتونه تونس ،دانشگاه رادن فتح اندونزی
و ...به عنوان دانشــگاههای مهم جهان اسالم ،برگزاری
سلسله نشستهای هماندیشی دانشگاههای مهم جهان
اسالم و ...نمونهای از اقدامات این دانشگاه میباشد.
دانشگاه مذاهب اسالمی توسعه و ارتقای آموزش عالی
در عرصه مذاهب اسالمی و در راستای تحقق مرجعیت
علمی ،تربیت متخصصان ورزیده در علوم اسالمی و سایر
علوم متناسب با نیازهای امت اسالم برای داخل و خارج
از کشور و همگرایی ظرفیتهای علمی و فکری مذاهب
اسالمی در راستای تحقق فرهنگ و تمدن نوین اسالمی
را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
ویراستار :حسن طالبی
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 :

تازه های تقریبــی
شماره  48مجله علمی-ترویجی مطالعات
تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت) منتشر
شد
مقاالتی همچون؛ اهمیت درک مهارت میان
فرهنگی در تعامالت میان مذاهب ،بررسی مبانی
قرآنی اندیشه تقریبی مال سعید نورسی ،سلفیه
و امکان فهم متون دینی برای عموم مسلمانان:
ســاده ســازی دین یا نفی ضرورت وجود علم،
قاچاق کاال و ارز از منظر منابع عقلي استنباط
احکام در اصول فقه ،بررسی امکان وصی شدن
زن از دیــدگاه مذاهب فقهی اســامی ،مفهوم
شناسی جنت در قرآن کریم ،مطالعه تطبیقی
رویکرد شیعیان و اهل سنت در مقابله با غالیان
در این شماره به چاپ رسیده است.
عالقــه مندان جهت ارســال مقــاالت به
شــماره های آتی مجله و دریافت مطالب چاپ شده در شماره

جدید از طریق سایت زیر اقدام نمایند.
http://foroughevahdat.mazaheb.ac.ir

نشست خبری «روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی» با همکاری مرکز دانشجویی
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه مذاهب اسالمی
نشست خبری «روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی» با
عنوان "حقوق بشــر اسالمی و ظرفیت قانونی و مبنایی آن در
دفاع از حقوق انسانها با حضور دکتر حمیدرضا آصفی دیپلمات
و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه ،دکتر یحیی جهانگیری
مدیرکل ارتباطات علمی_بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی،
دکتر حجت اله ابراهیمیان معاون پژوهشــی دانشگاه مذاهب
اســامی ،محمد واحدی رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر،
ســامان نیازی معاون امور بین الملل مرکز دانشجویی حقوق
بشر ،سکینه الســادات پاد معاون حقوق بشــر اسالمی مرکز
دانشــجویی حقوق بشــر و وکیل پایه یک دادگستری و آقای
دکتر تقی عبدالسالم فعال سیاســی اجتماعی سوریه و آقای

اخبار کوتاه:

عضویت رســمی ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی در
( IAUPاتحادیه جهانی رؤسای دانشگاه ها)
انتصــاب دکتر مختاری به عنوان «عضو شــورای عالی
راهبردی-دانشگاهی شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم»
برگــزاری نشســت توجیهــی «کمیته دســتگاهی
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره»
در این نشســت که با حضور و اســتقبال اکثریت اساتید و
اعضای محترم هیئت علمی دانشــگاه تشکیل گردید ،معاون
پژوهشی دانشگاه ضمن تشــریح فعالیتهای حوزه پژوهش و

مرتضی رکن آبادی برادر شهید دکتر غضنفر رکن آبادی شهید
حادثه منا با همکاری مرکز دانشــجویی حقوق بشر جمهوری
اسالمی ایران در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.

مخصوصاً کمیته دســتگاهی ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی
مفتخر بــه راهاندازی دبیرخانه کمیته دســتگاهی با پیگیری
مستمر شده ،که این فرصت مناسبی برای اعضای هیئت علمی
دانشگاه است که به عرضه و نقد دیدگاههای علمی خود بپردازند.
امضــای تفاهم نامه همكاري دانشــگاه شــهرکرد و
دانشگاه مذاهب اسالمی با هدف انجام فعالیت های مشترک
آموزشی و پژوهشــی و بهره مندی از توانمندی ها و امکانات
دانشگاه های کشور ،و نیز انتقال و ارتقاء مراودات بین المللی،
تفاهم نامه همکاری بين دانشگاه شهركرد و دانشگاه مذاهب
اسالمی با حضور مسئوالن دو دانشگاه به امضاء رسید.
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زائدالوصفی علمی و تقریبی باشد و در ایجاد وحدت و انسجام
و همگرایی میان آحاد مسلمین نقش کلیدی داشته باشد.
دانشجویان عزیز و ارجمند؛ ورودتان به این سنگر مقدس را
تبریک گفته و موفقیت و ســربلندی شما آیندگان کشور را از
درگاه ایزد منان مسئلت مینمایم .امیدوارم همه ما این توفیق
را داشــته باشیم که در ســنگر علم ،تحصیل دانش و معرفت،

کسب تجربه و مهارت بتوانیم همواره از قطرهقطره خون شهدا
دفاع کنیم و حافظ پیامهای الهی همه آن بزرگواران باشیم.
در پایان به روح ملکوتی امام عظیم الشــان ،شهدای جنگ
تحمیلی و شــهدای مدافع حرم درود می فرستیم که به عشق
مکتب و دلدادگی به عقیده و ایمان و نظام ارزشی برتر و واالتر
قیام کردند و جان خود را تقدیم اسالم نمودند.
دکتر محمد حسین مختاری  -رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

