يكى از مسائل مهم ،مسئلهى بصيرت
اســت .من به شــما عرض بكنم؛
بصيرت در ايــن دوران و در همهى
دورانها به معناى اين است كه شما
خط درگيرى با دشمن را تشخيص
دهيد ...خط درگيرى با دشــمن را
بايد ترسيم كرد ،مشخص كرد؛ اين
بصيرت ميخواهد .بصيرتى كه ما عرض ميكنيم ،اين است.

همه مســئوالن نظام و مردم ایران
باید بدانند که غرب و شرق تا شما را
از هویت اسالمی تان -به خیال خام
خودشان -بیرون نبرند ،آرام نخواهند
نشســت .نه از ارتباط با متجاوزان
خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با
آنان رنجور ،همیشه با بصیرت و با
چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید
که اگر آرام گذارید ،لحظه ای آرامتان نمی گذارند.
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حضرت امام خمینی(ره)

یادداشت اول

ارتقای سطح علمی و جایگاه
دانشگاه مذاهب اسالمی

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

رتبه علمی دانشــگاه مذاهب اسالمی در دو سال گذشته
نسبت به قبل ارتقاء چشمگیری داشته است .این امر در سایه
طرحهای گستردهای که در امر پژوهش در دانشگاه اجرا شده
تحقق پذیرفته اســت .طرحهای گسترده ای برای راهاندازی
رشتههای جدید در دانشگاه مذاهب اسالمی در دست بررسی
داریم که راه اندازی آن ها به نیازهای علمی کشور در حوزه
تقریب پاسخ خواهند داد.در واقع این اقدامات باعث شده است
به لحاظ محتوایی و شکلی تغییرات اساسی در این دانشگاه
شکل بگیرد.
هدف ما این اســت که پشتوانه محکم نظری و آکادمیک
برای تقویت بنیه تقریبی جامعه مسلمان چه در داخل کشور
و چه خارج از کشــور شکل بگیرد .این هدف بدون توجه به
رویکردهای علمی و تولید مقاالت و کتب ارزنده امکان پذیر
نیست .در واقع دانشگاه مذاهب اسالمی با تربیت دانشجویان
از نحلههــای مختلف جهان اســام کــه در طول تحصیل
خود با اندیشــههای همدیگر آشنا می شوند باعث می شود
پژوهشگران و اندیشمندانی با فکر تقریب و وحدت مسلیمن
در جهان اسالم شکل بگیرند که این افراد در جوامع خود اثر
گذار خواهند بود.
البته معتقد هستیم که تنها رویکرد علمی در این زمینه
پاسخگو نیست و باید تولیدات علمی دانشگاه مذاهب اسالمی
در حوزههای دیگر از جمله حوزه رســانه ای و سیاسی هم
مورد توجه دولت ها و سیاســتمداران قرار بگیرد تا تولیدات
علمی در دانشــگاه محصور نشــود و مردم عادی هم از آن
اســتفاده بکنند .برای رسیدن به اهداف دانشگاه با نهادهای
مختلف که در زمینه تقریب در حال فعالیت هستند در ارتباط
منسجم هستیم .ریاست محترم هیات امنای دانشگاه مذاهب
اسالمی دبیر کل مجمع جهانی تقریب است .بنابراین ارتباط
بسیار نزدیکی با این مجمع داریم.
در تقســیم بندی که صورت پذیرفته است مجمع بیشتر
کارهای اجرایی و سیاســی را بر عهده دارد و وظیفه دانشگاه
پشتیبانی نظری از اندیشــه تقریب است و در خارج از کشور
هم با دانشگاههای معتبر بین المللی در نقاط مختلف جهان
مثل آســیا ،آفریقا و روسیه در ارتباط هستیم و نشست ها و
همایشهای مشترکی را در جهت تقریب بین مسلمین برگزار
می کنیم تا اندیشه تقریب در سطح جهانی مطرح شود.
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آیتاهلل اراکی:

مقاومت بصیرانه ،مقاومت بسیار ویژهای است
 ۹دی نماد بصیرت عامه مردم است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با بیان اینکه
مقاومت بصیرانه ،مقاومت بســیار ویژهای است ،گفت :حماسه
۹دی نماد بصیرت عامه مردم است۹ .دی نشان داد جامعه ما
سرشار از بصیرت ،وحدت و مقاومت است.
آیت اهلل محســن اراکی در گفت وگویی با رسانه ها با بیان
اینکه امســال که چهلمین ســال انقالب را جشن میگیریم،
انقــاب مــا تبدیل به یک درخت تناور شــده اســت ،افزود:
شــاخههای این درخت پهناور (انقــاب) همه منطقه راتحت
پوشش قرار داده است.
وی ادامه داد :الحمدهلل در طول این چهل ســال همواره به
اقتدار ،اعتبار و ثمر دهی انقالب مان افزوده شده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی اضافه کرد:
البته کار سخت و دشواری در پیش داریم و طاغوتهای زیادی
جلوی این راه قرار دارنــد .همانند دولتهایی که جهان را در
قبضه خود گرفته اند ،آنها به این ســادگیها حاضرنیســتند
نظامی را که به نفی طاغوت ،اســتکبار و استبداد میپردازد را
تحمل کنند و مدام برایش توطئه میکنند.
آیتاهلل اراکی خاطرنشــان کرد :بنابراین همانطور که امروز
میبینیــم آنها با ایران وارد یک جنــگ تمام عیار اقتصادی
شــده اند ،بعد از اینکه جنگ نظامی و فرهنگی را به کشــور
تحمیل کردند.انشــاهلل برجنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان،
پیروز خواهیم شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی عنوان کرد:
حماســه ۹دی نماد ایستادگی مردم اســت .با اینکه مردم در
طول این چهل ســال همواره ایستادگی کرده اند و عالیترین
مقاومتها را از خود نشان داده اند.
وی با بیان اینکه مقاومت بصیرانه ،مقاومت بســیار ویژهای
است ،گفت :حماسه ۹دی نماد بصیرت عامه مردم است۹ .دی
نشان داد جامعه ما سرشار از بصیرت ،وحدت و مقاومت است.

معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در مراسم روز پژوهش:

دانشگاه مذاهب اسالمی یکی از امیدهای آموزشی و پژوهشی جهان اسالم است

مراسم نکوداشت روز پژوهش سال  97دانشگاه مذاهب اسالمی
به همت معاونت پژوهشــی و فناوری با سخنرانی حجتاالسالم
والمسلمین محسن قمی ،عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون
ارتباطات بینالملــل دفتر مقام معظم رهبری و با حضور حجت
االســام والمسلمین دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب و
جمعی از اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه در سالن

همایش شهید ماموستا شیخاالسالم برگزار شد.
معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم،
گفت :دانشــگاه مذاهب اســامی یکی از امیدهای آموزشــی و
پژوهشــی جهان اسالم است و انصافا در عرصههای بین الملل و
عرصههای تقریب اقدامات ارزشمندی را انجام داده است و اکنون
در زمینه همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رسالههای علوم

انسانی اسالمی پیشگام شــده که امیدواریم که منشأ تحول در
زمینه پژوهش نیز باشد.
دانشگاه مذاهب اسالمی پیشگام در زمینه آسیب
شناسی پایان نامه ها و رسالههای علوم انسانی اسالمی
در ادامه این مراســم حجتاالسالم والمسلمین دکتر محسن
قمی،معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس
ادامه در صفحه 4
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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گزارشی از سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به کشور افغانستان
دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه
در دیماه به دعوت دانشگاههای افغانستان به این کشور سفر کردند
و دیدارهای مهمی با مقامات و شخصیتهای دولتی ،دینی ،علمی
و دانشگاهی افغانستان داشتند و تفاهم نامههای مهم همکاریهای
مشترک با مراکز علمی و دانشگاههای این کشور به امضاء رساندند.
هیئت دانشگاه مذاهب اسالمی در بدو ورود به کابل مورد استقبال
رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان قرار
گرفتند.
دیدار ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی با سفير
فوقالعاده و نماینده تاماالختیار جمهوری اسالمی ایران
در افغانستان
رییس دانشــگاه مذاهب اســامیدر جریان ســفر به کشور
افغانســتان با جناب آقای محمد رضا بهرامی “سفير فوقالعاده و
نماینده تاماالختیار جمهوری اسالمی ایران در کابل” دیدار و گفت
وگو کردند.
در این دیدار ســفیر کشــورمان ،گفت :زمینههای همکاری
دانشــگاه مذاهب اسالمی با دانشــگاههای افغانستان به ویژه در
تحصیالت تکمیلی مساعد است.
دیدار با وزیر ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان:
بخشی از امنیت امروز ایران مرهون تالشهای علمی
در حوزه تقریب است /فضای حاکم بر جریان شیعه و
سنی و اقوام و مذاهب در ایران ستودنی است
استقبال از پیشنهاد دانشگاه مذاهب اسالمی برای
برگزاری دورههای کوتاه مدت برای علمای دینی
افغانستان
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در جریان ســفر به کشور
افغانســتان با وزیر ارشــاد ،حج و اوقاف این کشور دیدار و گفت
وگــو کرد و در این دیدار طرفین بر راه مبارزه علمی و آکادمیک
با جریان افراط و تکفیر به عنوان مهمترین و موثرترین راه تاکید
کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در دیدار دکتر محمد حسین
مختاری ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی و دکتر فیض محمد
عثمانی وزیر ارشــاد ،حج و اوقاف افغانستان که با استقبال گرم
وی همراه بود ،جناب آقای محمد رضا بهرامی “سفير فوقالعاده و
نماینده تاماالختیار جمهوری اسالمی ایران “ و جناب آقای رضا
ملکی رایزن فرهنگی ایران در کابل نیز حضور داشتند.
بخشی از امنیت امروز ایران مرهون تالشهای علمی

در حوزه تقریب است
دکتر مختاری در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خرســندی از
این دیدرا و قدردانی از زحمات و مســاعدتهای ســفیر و رایزن
محترم کشورمان در افغانستان برای انجام این سفر و دیدارهای
بین دانشگاهی ،بیان داشت :بخشی از امنیت امروز ایران مرهون
تالشهای علمی ما در حوزه تقریب است و اگر ما به دنبال امنیت
می گردیم باید تالشهای تقریبی را در عرصه علمی افزایش داده
و به صورت آکادمیک کارهای جدی در این زمینه انجام بدهیم.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین آمادگی دانشگاه مذاهب
اسالمی برای انتقال تجربیات موفق و فعالیتهای آکادمیک خود در
زمینه تقریب به کشور برادر افغانستان اعالم کرد.
دانشجویان افغانستانی دانشگاه مذاهب اسالمی
سفیران تقریب در کشورشان هستند
وی به استقبال دانشجویان افغانستانی برای تحصیل در دانشگاه

مذاهب اســامی به ویژه در تحصیالت تکمیلی اشــاره و آنان را
سفیران تقریب معرفی کرد که در دانشگاه مذاهب اسالمی فارغ
التحصیل شده اند.
دکتر مختاری از آمادگی دانشگاه برای برگزاری دورههای کوتاه
برای علمای دینی افغانستان در خصوص آشنایی هرچه بیشتر آنها
با موضوع “تقریب” در فضای آکادمیک خبر داد.
وحدت و تقریب در جمهوری اســامی برخاسته از باور دینی
ماست

رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه با تاکید بر این که
وحدت و تقریب در جمهوری اســامی برخاســته از باور دینی
ماســت ،اظهار داشــت :ما تقریب و وحدت را به عنوان یک باور
دینی اعتقاد داریم و یک تاکتیک یا یک طرح کوتاه مدت نیست.
ی و افراط گرایی
بهترین راه برای مبارزه با تکفیر 
مطالعات آکادمیک و برخورد علمی است
وی همچنین دانشگاه مذاهب را یک دانشگاه مهم در جمهوری
اســامی ایران معرفی کرد که فعالیتهای بین المللی اش مورد
حمایت مسئولین جمهوری اسالمی است ،گفت :بهترین راه برای
مبارزه با تکفیری و افراط گرایــی مطالعات آکادمیک و برخورد
علمی است که دانشگاه مذاهب اسالمی در این مسیر تجربه جدی
دارد.
وزیر ارشــاد ،حج و اوقاف افغانســتان :فضای حاکم بر جریان
شیعه و سنی و اقوام و مذاهب در ایران ستودنی است
دکتر فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان
نیز در این دیدار بیان داشــت :ماهیت دنیای امروز بسیار تغییر
کرده اســت و ما هم باید همزمان بــا این تغییرات باید خودمان
بتوانیم به روز رسانی کنیم.
وی به ســفیر اخیر خود به ایران اشــاره کرد و گفت :در ایران
شیعه و ســنی به خوبی در کنار هم زندگی می کردند و فضای
حاکم بر جریان شیعه و سنی و اقوام و مذاهب در ایران ستودنی
است.
بدون “تقریب” فقط به دشمنان خدا کمک میکنیم/
جهل و عدم معرفت سبب تکفیر و افراط گرایی
وزیر ارشــاد ،حج و اوقاف افغانســتان با بیان این که ما بدون
تقریب فقط به دشمنان خدا کمک میکنیم و به خودمان ضربه
می زنیم ،تصریح کرد که ما باید با تقریب راه علمای پیشــین را
ادامه بدهیم.
دکتــر فیض محمد عثمانی همچنین اشــاره کرد که علمای
افغانســتان و حکومت افغانستان از تقریب حمایت میکنند و با
حرکتی که جلوی تقریب باشد ،برخورد می کنند.
استقبال از پیشنهاد دانشگاه مذاهب اسالمی برای
برگزاری دورههای کوتاه مدت برای علمای دینی
افغانستان
در این دیدار وی از جمهوری اسالمی ایران برای میزبانی از سه
میلیون مهاجر افغانستانی و همچنین حمایت از مردم افغانستان
در دوران جهاد تشکر کرد و گفت :منشأ مشکالت در جهان امروز
عدم معرفت و شناخت صحیح از یکدیگر است و این جهل سبب
تکفیر و افراط گرایی می گردد.
وی همچنین وزیر از پیشنهاد ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
در برگزاری دورههای کوتاه مدت برای علمای دینی استقبال کرد.

تقدیر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان از فعالیتهای تقریبی
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
در پایان این دیدار وزیر ارشاد ،حج و اوقاف افغانستان با هدای
هدایــای ویژه ای از فعالیتهای تقریبی دکتر مختاری ریاســت
دانشگاه مذاهب اسالمی تقدیر کرد.
دیدار با “آیت اهلل محمد آصف محسنی” از
شخصیتهای موثر دینی،سیاسی و تقریبی در افغانستان
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر به افغانستان
بــا آیت اهلل محســنی عضو شــورای عالی مجمــع تقریب و از
شــخصیتهای موثر دینی و سیاسی تقریب در افغانستان دیدار
و گفت وگو کردند.
آیت اهلل محسنی عضو شورای عالی مجمع تقریب در این دیدار
فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اســامی را ستودنی و بسیار مهم
توصیف کردند و خواستار گسترش فعالیتهای تقریبی دانشگاه
مذاهب اسالمی به صورت علمی در افغانستان شد.
حضور دکتر مختاری بر مزار “مرد پیشگام تقریب”
سیدجمال الدین اسدآبادی
ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی در ادامه ســفر به کشور
افغانستان بر مزار “سیدجمال الدین اسدآبادی” حضور یافت و بر
مقام این طاليه دار تقریب و پیشــگام وحدت امت اسالمی ادای
احترام نمود.
دیداربا وزیر مشاور رئیس جمهور افغانستان و رییس
دانشگاه کابل:

تجربه جمهوری اسالمی ایران در تقریب بین مذاهب
اسالمی تجربه بسیار موفقی است/دانشگاه مذاهب
اسالمی به دستاورد خودش درتربیت سفیران تقریب در
دنیا می بالد
وزیر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور تحصیالت تکمیلی
و رئیس دانشگاه کابل در دیدار با رییس دانشگاه مذاهب اسالمی،
وجود این دانشگاه را یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسالمی
ایران توصیف کرد.
دکتر محمد حسین مختاری رییس دانشگاه مذاهب اسالمی
در ادامه دیدارهای خود در ســفر به کشــور افغانستان با “ دکتر
حمید اهلل فاروقی” وزیر مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور
تحصیالت تکمیلی و رئیس دانشگاه کابل دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار روســای دانشــکدههای دانشــکده شــرعیات،
حقوق و معاون امور دانشــجویی دانشــگاه کابل به همراه رایزن
فرهنگی سفارت ایران در افغانستان و دکتر جهانگیری مدیرکل
دفترهمکاریهای علمی بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی حضور
داشتند.
دانشگاه مذاهب اسالمی ایران الگویی مناسب برای
سیستم آموزشی افغانستان
“ دکتر حمید اهلل فاروقی” و با اشــاره به ســابقه فعالیتهای
تقریبی علما در افغانستان ،گفت :علیرغم این فعالیتهای بزرگ
هرگز در افغانســتان ما یک دانشــگاهی که به طور تخصصی به
دغدغههای تقریبی بپردازد و همه مذاهب در آنجا مطالعه شــود
نیست و لذا دانشــگاه مذاهب اسالمی ایران را یک تجربه و یک
الگوی مناسب دانست که دانشگاه کابل و سیستم آموزشی کابل
باید از آن استفاده کنند.
وزیر مشــاور رئیس جمهور افغانستان با پیشــنهاداتی که از
طــرف دکتر مختاری مبنی بر برگــزاری دورههای کوتاه مدت،
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پژوهشهای مشترک و نیز همکاری در پروژههای علمی مطرح
گردید ،موافقت خود را اعالم کرد.
تجربه جمهوری اسالمی ایران در تقریب بین مذاهب اسالمی
تجربه بسیار موفقی است
وی تجربه جمهوری اســامی ایــران در تقریب بین مذاهب
اســامی را تجربه بســیار موفقی دانســت و گفت :امروز ما در
افغانســتان با چالشــی به نام افراط گرایی مواجه هستیم و تنها
راه مقابله با این افراط گرایی ،تقریب و روشــهای مقارن است که
دانشگاه مذاهب اسالمی در ایران پیشگام و الگوی خوبی در این
زمینه است.
وظیفه دانشگاه ها تنویر افکار عمومی به ویژه نسل
جوان در برابر اندیشههای افراطی و تکفیری است
در ادامه این دیــدار دکتر مختاری رییس دانشــگاه مذاهب
اســامی نیز وظیفه دانشگاه ها را تنویر افکار عمومی عنوان کرد
و بیان داشت :دانشگاه مذاهب مفتخر به میزبانی از دانشجویانی
از افغانستان نیز است که اتفاقا دانشجویان بسیار موفقی هستند.
وی دانشــجویان و فارغ التحصیالن افغانستانی این دانشگاه را
ســفیران تقریب در این کشور دانســت و افزود :دانشگاه مذاهب
اســامی به این دســتاورد خودش می بالد که توانسته سفیران
تقریب را از کشورهای مختلف و داخل ایران تربیت کند.
دانشگاه مذاهب اسالمی به دستاورد خودش درتربیت
سفیران تقریب در دنیا می بالد
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی همچنین استقبال خوب
دانشجویان افغانستانی برای تحصیل در دانشگاه مذاهب را نشانه
کیفیت آموزشی و نیز روش آموزشی موفق این دانشگاه دانست و
به اشتراکات دینی ،زبانی و فرهنگی دو کشور افغانستان و ایران
اشاره کرد.

آمادگی برای برگزاری دورههای آموزشی ارتقاء سطح
علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل
در ادامه این دیدار رئیس دانشگاه کابل از دکتر مختاری برای
ارتقاء سطح علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل در دانشگاه
مذاهب اسالمی درخواست داشت که با برگزاری دورههای آموزشی
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بتوانند ارتقای علمی خوبی را داشته باشند که این پیشنهاد مورد
استقبال و موافقت دکتر مختاری قرار گرفت.
دانشــگاه کابل بزرگترین و قدیمیترین و معتبرترین مؤسسه
آموزش عالی دولتی در افغانســتان اســت که بیش از  35هزار
ِ
دانشجو دارد.
دیدار با رئیس حج و اوقاف ایالت بلخ ،سخنرانی در
جمع علمای استان بلخ و بازدید از بخشهای مختلف
دانشگاه موالنا با حضور وابسته فرهنگی ایران در مزار
شریف
دیدار با اســتاد خلیل رئیس اطالعات و فرهنگ والیت بلخ و
بازدید ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی از بخشهای مختلف
دانشگاه موالنا با حضور آقای موافق وابسته محترم فرهنگی ایران
در مزار از دیگر برنامههای سفر دکتر مختاری و هیئت همراه به
کشور افغانستان بود.

امضای تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه مذاهب
اسالمی و دانشگاه تاج مزارشریف
تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشــگاه مذاهب اســامی و
دانشگاه تاج مزارشریف به امضای دکتر محمدحسین مختاری و
دکتر اسداهلل ضیا روسای دو دانشگاه رسید.
در جریان ســفر ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی به کشور
افغانســتان ،با هماهنگی وابســته فرهنگی ایران در مزارشریف
دیداری با دکتر اسداهلل ضیا؛ رئیس دانشگاه تاج صورت گرفت.
در این دیار همچنین تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه
مذاهب اسالمی و دانشگاه تاج مزارشریف در زمینه همکاریهای
علمی آموزشی و پژوهشی به امضای طرفین رسید.
در این مراســم جناب آقای موافق وابســته محترم فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف نیز حضور داشت.
گفتنی است دانشگاه تاج در شهر مزار شریف  2000دانشجو
دارد و دارای ســه دانشکده اقتصاد ،طب ،علوم سیاسی و حقوق
می باشد.
دیدار با سرکنسول جمهوری اسالمی ایران
در مزار شریف
ریاست دانشگاه مذاهب اســامی در ادامه دیدارهای خود در
جریان سفر به کشور افغانستان با “جناب آقای همایون بزرگ نیا”
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در مزارشریف دیدار و گفتگو
کرد .در این دیدار که “آقای موافق” وابسته فرهنگی ایران در مزار
شریف نیز حضور داشت ،سرکنســول کشورمان پس از استماع
گزارش دکتر مختاری از فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی،

3

گسترش فعالیتهای تقریبی و دانشگاهی در افغانستان را بسیار
مهم عنوان کرد.
نشست بررسی زمینههای همکاری مشترک دانشگاه
مذاهب اسالمی و دانشگاه ابن سینا در مزار شریف و
امضای تفاهم نامه همکاری
با ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی ،هئیت همراه و وابسته
محترم فرهنگی ایران در مزار شــریف و رئیس و اعضای هئیت
رییسه دانشگاه ابن سینا ،نشســت بررسی زمینههای همکاری
مشترک دو دانشگاه برگزار شد.
در این دیدار برخی از فارغ التحصیالن دانشگاه مذاهب اسالمی
که اکنون از اساتید این دانشــگاه هستند به ذکر خاطرات خود
پرداختند.
در پایان این دیدار تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب
اســامی و دانشگاه ابن سینا در مزار شریف به امضای روسای دو
دانشگاه رسید.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی و
دانشگاه موالنای افغانستان

حاضریم تجربه دانشگاه مذاهب اسالمی در مبارزه
آکادمیک با تکفیر و افراط گرایی را در اختیار کشورهای
مسلمان قرار دهیم
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی در ادامه دیدارهای خود در سفر
به کشور افغانستان با “ الحاج محمد یحیی انوری” رییس دانشگاه
موالنا جالل الدین محمد بلخی دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که وابسته فرهنگی ایران در مزار شریف نیز حضور
داشت ،تفاهم نامه همکاری های علمی ،آموزشی و پژوهشی میان
دانشگاه مذاهب اسالمی و دانشــگاه موالنا به امضای روسای دو
دانشگاه رسید.
محمد یحیی انوری” رئیس دانشــگاه موالنا نیز در این دیدار
دانشگاه مذاهب اسالمی را دارای اعتبار و جایگاه ویژه در افغانستان
عنوان کرد و گفت :فارغ التحصیالن افغانســتانی این دانشگاه از
اساتید خوب دانشگاههای افغانستان هستند و ما خوشحالیم که
بتوانیم دورههای دانش افزایی را برای اساتید دانشگاه موالنا برگزار
کنیم.
در پایان ایــن دیدار تفاهم نامه همکاری مشــترک میان دو
دانشگاه با محوریت برگزاری دورههای آموزشی مشترک ،پژوهش
ها و انتشارات مشترک و همچنین تبادل دانشجو و استاد به امضاء
روسای دو دانشگاه رسید.

دکتر ساالری مطرح کرد:

اهل سنت ارادت خاصی به حضرت زهرا (س) دارند
اهل بیت پیامبر خط قرمز اهل سنت هستند

دکتر عثمان ســاالری استاد دانشــگاه مذاهب اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار حوزه اندیشــه خبرگزاری تقریب ،درباره
جایــگاه حضرت فاطمــه زهرا(س) گفت :دوســتی اهل بیت
قضیهای است که نیازی به اثبات ندارد و همه فرق اسالمی آن
را قبول دارند و به آن مباهات میکنند.
مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره
به ایــن مطلب که از دیدگاه اهل ســنت ،محبت و احترام به
اهل بیت پیامبر گرامی اســام واجب است ،ادامه داد :حضرت

زهرا(س) بزرگترین و برجسته ترین بانوی معنوی جهان اسالم
د رتمامی قرن ها است و اهل بیت پیامبر اسالم ،خط قرمز اهل
سنت هستند.
وی با اشــاره به مطلب که حضرت فاطمه زهرا (س) افضل
زنان جهان اســت و این سخنی است که پیامبر اکرم (ص) آن
را به تعبیرات مختلف بیان فرموده است ،تاکید کرد :اهل سنت
ارادت و محبت خاصی به اهل بیت علیه السالم خصوصا حضرت
زهرا(س) دارند ،چون ایشان یک شخصیت وارسته قرآنی است.

این استاد دانشگاه مذاهب اسالمی در پایان خاطر نشان کرد:
حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرزند برومند پیامبر گرامی اسالم
هســتند و در واقع برجسته ترین نقطه درخشان جهان اسالم
محســوب می شــوند و این عالقه و محبت عینی و عملی به
ایشان ،امری مسجل و در عین حال قطعی و حتمی است.
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با حضور معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفت:

رونمایی از تولیدات پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی در سال 97
خبــرگان رهبری ضمن تبریک روز پژوهش و قدر دانی از برگزار
کنندگان این مراسم،گفت :مراسم در دانشگاهی برگزار شده که
یکی از امیدهای آموزشی و پژوهشی جهان اسالم است و انصافا
در عرصههای بین الملل و عرصههای تقریب اقدامات ارزشمندی
را انجام داده اســت و اکنون در زمینه همایش آســیب شناسی
پایان نامه ها و رسالههای علوم انسانی اسالمی پیشگام شده که
امیدواریم که منشأ تحول در زمینه پژوهش نیز باشد.
وی در ادامه ســخنان خود با اشاره به صدور اعالمیه بالفور در
حدود  100سال قبل ،بیان داشت ،گفت :حدود  ۱۰۰قبل بود که
اعالمیه «بالفور» صادر شد و یک رژیم غیر قانونی شکل گرفت که
نتیجه آن آوارگی ملی مردم فلسطین به امتداد بیش از  ۷۰سال
شــد و همه جوامع بینالمللی نیز در خدمت آنها و مقاصدشان
قرار گرفتند .در اوایل امسال نیز تصوری ایجاد شد که آنها بتوانند
اعالمیه «بالفور  »۲را صادر کنند .تمام سیاستهای بینالمللی که
آمریکا دنبال میکند نیز معطوف به تامین امنیت اسرائیل است.
بزرگترین مشکل ما با نظام سلطه در مواجهه با
اسرائیل است
عضو مجلس خبرگان رهبری افــزود :آنها به ما نیز گفتهاند
که شما از حمایت مردم فلسطین دست بردارید در عوض ما نیز
مشکالت شما در زمینه هستهای و  ...را برطرف میکنیم ،در حالی
که بزرگترین مشکل ما با نظام سلطه در مواجهه با اسرائیل است و
اینها نیز به تعبیر خودشان به دنبال معامله قرن بودند.
حجت االسالم قمی تصریح کرد :اینها برای این معامله چند
گام را طراحی کرده بودند که عبارت از انتقال پایتخت به قدس،
حل مشــکل آوارگان فلسطینی که مدعی شــدند باید آنها در
کشــورهای اردن و  ...ساماندهی کنند تا این تفکر که مجدد به
ســرزمین خود بازگردند را نداشته باشند بود ،بخشی از اقدامات
آنها نیز معطوف به یهودیسازی بود و هنوز بخشهای دیگر را
در دست اقدام دارند که رسانهای نشده است.
معــاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در ادامه بیان
کرد :آنها همایشهای مختلفی را نیز برگزار میکنند که در آنها
آینده بشــریت را ترسیم کنند و یکی از آنها همایش «دائوس»
است که به صورت ساالنه برگزار میشود که  ۷۵درصد افراد این
نشست آمریکایی و اسرائیلی هستند و هشت نفر آنها ثروتمندانی
هستند که یک دوم ثروت جهان را در اختیار دارند .همچنین در
نشست امنیتی مونیخ نیز به این مسئله میپردازند که برای آینده
بشریت چه تدبیری داشته باشند.

بار اصلی تعبیر نشدن خوابهای غرب بر عهده
دانشجویان و اساتید دانشگاه است
وی با طرح این سؤال که آیا آنها میتوانند برای این قرن نیز
خواب خود را تعبیر کنند و به بشــریت سلطه پیدا کنند؟ بیان
کرد :با توجه به دادههای پژوهشــی این امر شدنی نیست و این
خواب تعبیر نخواهد شد که البته بار اصلی تعبیر نشدن این خواب
نیز بر عهده دانشجویان و اساتید دانشگاه است .وضعیت پژوهش
در عرصه بینالملل این اجازه را به نظام ســلطه نمیدهد و بنا به
فرمایش مقام معظم رهبری نظام سلطه رو به افول است.
دکتر قمی با بیان این که یکی از مســائل مهم احســاس نیاز
جهان امروز به علم جدید است ،اظهار داشت :آنها معتقدند که

علم امروز ناقص است و باید در آن تغییر ایجاد کنند تا در خدمت
بشــریت قرار گیرد ،مثال اگر در گذشته بحث اضافه کردن یک
واحد آموزشــی اخالق به رشته پزشکی و  ...مطرح میشد آنها
میگفتند که اخالق با علم سازگاری ندارد ،اما امروزه شاهد این
هستیم که مراکز آموزشی به اخالق روی آوردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان کرد :حتی کار به

جایی رســید که آنها بعد از جنگ جهانی از تعبیر شرمندگی
مدرنیته نام بردند ،در نتیجه آنها میگویند که دانشمندان امروز
باید بهرهای از اخالق داشــته باشند .همچنین نظریههای پست
مدرن میگویند که هر علمی در یک بستر فرهنگی رشد میکند
و نمیتوان نقش آن را در پیدایش علوم نادیده گرفت.
وی با اشــاره به یکی دیگر از دالیل اینکه احساس نیاز به علم و
اخالق ایجاد شــد تصریح کرد :یکی دیگر از مسائل مهم سؤاالتی
است که برای انسان به وجود میآید که هیچ مرکز آزمایشگاهی و ...
نمیتوان پاسخ آن را بدهد و آن سؤال در مورد هدف از زندگی است،
امروزه در آلمان مراکزی وجود دارد که انسانها بدون اینکه مشکل
جسمی یا روانی داشته باشند به آنها مراجعه میکنند و میگویند
که هدف از زندگی را گم کردهاند تا مورد راهنمایی قرار گیرند.
نیاز به علم جدید ابعاد بینالمللی پیدا کرده است /قرن
 ۲۱را قرن علم و ایمان نامیده اند
حجت االســام قمی در ادامه با اشاره اینکه نیاز به علم جدید
ابعاد بینالمللی پیدا کرده است بیان کرد :بنده در اینجا به دو حوزه
یعنی علم و فناوری و مســائل فرهنگی در این زمینه میپردازم،
در زمینه علم و فنــاوری باید بگویم که آینده پژوهان میگویند
مرزهای دانش شکســته خواهد شــد و فناوریهای مختلف در
اختیار مردم قرار میگیرد و مراکز آموزشــی و مرکزیت غرب در
زمینه علم و فناوری به ســمت شــرق حرکت میکند .در حوزه
مسائل فرهنگی نیز ارزشهای جدید به وجود خواهد آمد و جوامع
به یکدیگر بیش از قبل متصل میشوند .در این شرایط آنچه که
نوید آینده را میدهد ،بحث نیاز به علم جدید است ،در نتیجه در
قرن  ۲۱علم به تنهایی مطرح نیست و به همین دلیل قرن  ۲۱را
قرن علم و ایمان نامیدند.
علم و فناوری از انحصار غربیها خارج میشود که
نمونه بارز آن نیز کشور خودمان ایران است
وی بیــان کرد :همچنین از دیگر دالیلــی که بنده برای عدم
تســلط غرب بر جهان دارم این است که علم و فناوری از انحصار
غربیها خارج میشــود و نمونه بارز آن نیز کشور خودمان ایران
است ،ما اکنون در بخش نانو جزء چهار کشور برتر دنیا محسوب
شویم ،عالوه بر اینکه در حوزههایی مانند هستهای و سدسازی و
 ...نیز پیشرفتهای خوبی داشتهایم.
کرامت انسانی نیز تنها با درس خواندن بدست میآید

عضــو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیــان کرد :تمام این
پیشرفتهای علمی ما نیز با توجه به همان نگاه دینی و اسالمی
شکل گرفته است ،امام خمینی (ره) نیز در ابتدای جنگ با صدام
میفرمودند که جنگ روزی تمام میشــود ،اما باید دانشگاهها را
دریابید .همچنین این نکته را نیز میگویم که دانشجویان باید به
کرامت انسانی توجه داشته باشند و کرامت انسانی نیز تنها با درس
خواندن بدست میآید.
در ابتــدای این مراســم دکتر حجــت اهلل ابراهیمیان معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب گزارشی از فعالیتهای مختلف
پژوهشی این دانشگاه در داخل و خارج کشور و موفقیتهای آن
در عرصههای مختلف ارائه کرد.
دانشجویان پژوهشگر،
تجلیل از اعضای هیئت علمی،
ِ
رسالههای برگزیده و رونمایی از تولیدات پژوهشی
دانشگاه مذاهب اسالمی در سال 97
در این مراســم از اعضای هیئت علمی برگزیده سال ،۱۳۹۷
دانشجویان برگزیده پژوهشگر و رسالههای برگزیده دکتری تجلیل
به عمل آمد و از تولیدات پژوهشی دانشگاه و دستورالعمل نگارش
پایاننامه و رساله دانشگاه مذاهب اسالمی نیز رونمایی شد که به
جزئیات آن به این شرح ذیل است:
دستورالعمل نگارش پایاننامه و رساله دانشگاه مذاهب اسالمی
(کار مشــترک معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه مذاهب اسالمی)
کتاب «نظریه حکومت در اسالم» نوشته آیتاهلل محسن اراکی
کتاب «درآمدی بر شــناخت نســخههای نهجالبالغه «تالیف
محمدکاظم رحمتی
کتاب «آشــنایی با مذهب زیدیه» نوشــته عالمه شهید سید
مرتضی محطوری ،ترجمه علی اسوی
کتاب «تولید مثل در اســام؛ حــق یا حاکم» تالیف محدثه
معینیفر
کتاب «االنشاء العربی لطالب العلوم االنسانیه» نوشته نسیم عربی
کتاب «فقه حنفی» به قلم مولوی محمداسحاق مدنی
«مجموعه مقاالت منتخب همایش جوانان و جهان اســام»
نوشته جمعی از نویسندگان
همچنین در این مراسم از دکتر حامد رستمی نجفآبادی ،دکتر
عاطفه زرسازان خراســانی ،دکتر افتخار دانشپور ،اعضای هیأت
علمی پژوهشگر دانشگاه مذاهب اسالمی تجلیل به عمل آمد.
در بخش تقدیر از دانشجویان پژوهشگر نیز نفرات زیر به ترتیب
ِ
نخست برگزیده دانشــجویی آقای اسماعیل
تجلیل شــدند :نفر
رضایی (دانشجوی مقطع دکتری تاریخ اسالم)
نفر دوم برگزیده دانشــجویی (دو نفر از دانشجویان ،به دلیل
تساوی در امتیاز مشترکاً رتبه دوم را کسب کردهاند) جناب آقای
ابراهیم احدی
(دانشجوی مقطع دکتری تاریخ اســام) و جناب آقای سید
محمدحسن مصطفوی(دانشجوی مقطع دکتری فقه و حقوق)
نفر سوم برگزیده دانشجویی جناب آقای بهزاد مفاخری
دانشجوی مقطع دکتری تایخ اسالم
همچنین در بخش رسالههای برگزیده محدثه معینیفر (رساله
برگزیده مقطع دکتری فقه و حقوق با عنوان تولید مثل در اسالم
و حقوق انگلیس و آمریکا) ،محمدحسین رفیعی (رساله برگزیده
مقطع دکتری تاریخ اســام با عنوان جایگاه علمای ســلفی در
سیاســت ،قدرت ،فرهنگ و جامعه عراق در قرن  ۱۹میالدی) و
مجید بشیری (رساله برگزیده مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث
با عنوان تحلیل انتقادی مبانی و آراء رجالی آیتاهلل خویی و عالمه
شوشتری) نیز در این مراسم تجلیل شدند.
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است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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اسالم شناس برجسته آلمانی در نشست علمی دانشگاه مذاهب اسالمی:

جای کرسیهای مطالعات تقریبی و مقارن واقعا خالی است

نشست «کرسیهای اسالمشناسی در آلمان؛ همراه با معرفی
بورسها و فرصتهای مطالعاتی در آلمان» با حضور دکتر مارکوس
گرهولد ،استاد دانشگاه بوخوم و مونستر آلمان ،صبح روز ،یکشنبه،
 ۹دیماه ،در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
گرهولد در آغاز نشست به روند رو به رشد استقبال جوانان از
تعالیم دینی اشاره کرد و اظهار کرد :امروزه در کشور آلمان روندی
را میبینیم که دانشجویان و جوانان از فرهنگ سنتی پدران خود
فاصله گرفتهاند ،ولی استقبالشان از دین بیشتر شده است .پدران
و مادران این افراد که ســالها قبل بــه آلمان مهاجرت کردهاند
فرهنگی دینی داشتهاند اما از دانش دینی بهره کافی نداشتند ،اما
جوانان امروز شدیدا ً دنبال هویت دینی هستند.
وی افــزود :به همین دلیل مســلمانان آلمان ســازمانها و
تشکلهایی ایجاد کردهاند تا بتوانند با صدای واحد صحبت کنند.
دولت آلمان نیز به تدریج تصمیم گرفت مســلمانان در دانشگاه
جایگاهی برای خودشــان داشته باشــند .نکتهای که باید به آن
توجه کرد این اســت که باید دو مسئله را از هم تفکیک کنیم؛
شرقشناســی و اسالمشناسی .در شرقشناسی نگاه افراد بیرونی
است و از بیرون به بررسی اسالم میپردازند ،اما در اسالمشناسی
نگاه از درون است.
حمایت قانون اساسی آلمان از آموزشهای دینی
وی افزود :امکان تأسیس کرسیهای الهیات اسالمی و تعلیمات
دینی در قانون اساســی آلمان پیشبینیشده است .کشور آلمان
مانند فرانســه الئیک نیست ،سکوالر هســت اما الئیک نیست.
فرانسه خود را موظف نمیداند به آموزش تعالیم دینی بپردازد؛ اما
در کشور آلمان با وجود اینکه نهادهای دینی دخالت مستقیم در
سیاست ندارند اما قائل به جدایی ارزشهای دینی از متن جامعه
نیســتند .قانون اساسی آلمان رابطه دولت و دین را خیلی دقیق
تعریف کرده است .برگزاری درس دینی و امکان دسترسی جوانان
به آموزشهای دینی از وظایف دولت به شمار میرود .دولت آلمان
خودش را موظف میداند که دسترسی افراد به آموزشهای دینی
را تسهیل کند .به همین دلیل دولت موظف است در جهت ایجاد
کرسیهای الهیاتی گام بردارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه گیسن یادآور شد :اساس کار این
است که دولت آلمان موظف اســت در جهت ایجاد کرسیهای
دینی اقدام کند .بــا وجود این نهادهای دینــی و پیروان ادیان
موظف هســتند محتویات درس دینــی و موضوعاتی که در هر
کرسی تدریس میشود را خودشان تعیین کنند .حاال این بحثی
جداگانه است که سیاست آلمان تا چه اندازه در تعیین محتوای
کرسیهای دینی دخالت دارد .به دالیلی گفته شد مسلمانان در
زمان حاضر در موقعیتی هستند که باید به تعلیمات دینی خود
بیش از گذشته توجه کنند و بپردازند.
وی ادامه داد :هماکنون حدود  ۴الی  ۵میلیون مســلمان در
آلمان زندگی میکنند .البته در این زمینه آمار دقیقی در دست
نیست؛ چراکه در هنگام آمار گرفتن از اینکه پیرو چه دینی هستید
سؤال نمیشــود .در میان این تعداد مسلمان ،اکثر مسلمانان از
کشــورهایی نظیر ترکیه ،مراکش ،تونس و  ...به آلمان مهاجرت
کردهاند .در میان این تعداد مسلمان حدود  ۵۰۰هزار نفر شیعه
و علوی وجود دارد .اکثریت مســلمانان آلمان اهل سنت و پیرو
مذهب حنفی و مالکی هستند؛ چراکه مهاجران شمال آفریقا تماماً

پیرو مذهب مالکی هستند.
وضعیت تشکلهای اسالمی در آلمان
مارکوس گرهولد به توضیح درباره مراکز و تشکلهای مسلمانان
در آلمان پرداخت و گفت :وقتی بحث تشــکلها را آغاز میکنیم
باید بگوییم اولین گروهی که وارد آلمان شدند چه کسانی بودند.
اولیه گروه مســلمانان در آلمان اهل ترکیه بودند .ترکیه همواره
یک نهادی دارد به عنوان ریاســت دیانت که وظیفه سازماندهی
فعالیتهای دینی را برعهده دارد .شــاخهای از این نهاد در آلمان
فعالیت میکند و بیشترین انجمنها و مساجد اسالمی را در کشور
آلمان دارد .ارتباط این مرکز با کشور ترکیه هیچوقت قطع نشده
اســت .حتی این سازمان ائمه جماعات مساجد آلمان را از ترکیه
اعزام میکند .این ســازمان حدود هزار مســجد در اختیار دارد.
رویکرد آن براســاس مذهب حنفی استوار است .در مجموع ،این
نهاد بهترین برنامهریزی اسالمی را در آلمان انجام میدهد.
وی ادامه داد :تشــکل دومی که از ســوی مسلمانان عربتبار
تشکیل شده است شورای مرکزی مسلمانان آلمان است که صد
مسجد عضو این شورا هستند .مرکز اسالمی هامبورگ که از سوی
ایرانیان تأسیس شده اســت نیز عضو این شورای مرکزی است.
مسلمانان مقیم آلمان سعی میکنند فراتر از مرزهای مذهبی و
اعتقادی با هم همکاری کنند .در ســازمان اسالمی که از سوی
ترکیه در آلمان ایجاد شــده است این امکان وجود ندارد که افراد
سایر کشورها به عضویت و فعالیت در آن بپردازند اما شورای مرکز
مسلمانان این امکان را از اول فراهم کرده بود.
استاد دانشگاه بوخوم تصریح کرد :تشکل دیگری که در آلمان
فعالتی دارد شورای اسالم است که از یک حرکت سیاسی ترکیهای
نشــئت گرفته و طرفداران زیادی دارد .حدود  ۲۰ســال پیش با
تأسیس اولین حزب اسالمگرای ترکیهای ،این شورا فعالیت خود
را آغــاز کرد .این حزب هم ارتباط خــود را با ترکیه قطع نکرده
اســت ،اما در حال حاضر به فعالیت با زبــان آلمانی نیز گرایش
دارد .تا اینجا روشن شد که از میان  ۴تشکل عمده مسلمانان در
آلمان ۳ ،مورد وابسته به دولت ترکیه است و فقط یک مورد عربی
است .اتفاق جدیدی که در آلمان رخ داده است تشکیل جمعیت
مساجد شیعی است .حدود دو سه سالی هست که این جمعیت
تشــکیل شده است .هدف از تأســیس این تشکل این است که
مسلمانان شیعی هم یک صدایی داشته باشند و با جامعه آلمان
وارد گفتوگو شوند.
ظرفیت کرسیهای الهیات اسالمی در آلمان
وی در ادامه به معرفی کرســیهای الهیات اسالمی در آلمان
پرداخت و اظهار کرد :اولین دانشگاهی که کرسی الهیات اسالمی
در آن تأسیس شد دانشگاه مونستر است .این شهر در اروپا شهر
معروفی است ،چون بزرگترین دانشکده الهیات کاتولیک از قرون
وسطی در این شهر واقع است .این شهر در مجموع شهر بزرگی
محسوب نمیشود ،اما شهر دانشگاهی بزرگی است .کرسی الهیات
اسالمی این دانشگاه از سال  ۲۰۰۴تأسیس شد و در حال حاضر
بیش از  ۳۰۰دانشجو در شاخههای مختلف علوم اسالمی در آن
تحصیل میکنند .از موضوعاتی که در این کرسی تدریس میشود
میتوان به قرآن ،حدیث ،سیره ،تاریخ ،احکام و فقه ،کالم ،فلسفه و
عرفان اشاره کرد .این کرسی به دو شاخه تقسیم شده است :شاخه
اول تربیت معلم برای درس دینی در مدارس رسمی آلمان است.

شــاخه دوم مربوط میشود به بحثهای آکادمیک و علمی برای
فعالیت در دانشــگاهها .یکی از دالیل فلسفه وجودی این کرسی
تربیت معلم درس دینی در مدارس است.
اســتاد دانشــگاه مونســتر تأکید کرد :یکی دیگــر از مراکز
اسالمشناســی در آلمان مرکز مطالعات اسالمی در جنوب آلمان
است .این مرکز نیز بیشتر روی تربیت معلم دینی متمرکز شده
است .مرکز مطالعات اسالمی فرانکفورت مرکز بزرگ دیگری است
که با بودجه دولت ترکیه تأسیس شده است و به مدت  ۱۰سال
کشور ترکیه هزینههای آن را برعهده گرفته بود .این مرکز اکنون
مستقل شده است .این کرسی مثل کرسی دانشگاه مونستر در دو
شــاخه فعالیت میکند و از امکانات خیلی خوبی برخوردار است.
دانشگاه گیســن که بنده عضو هیئت علمی آن هستم ،در واقع
خواهرخوانده دانشــگاه فرانکفورت اســت و میان این دو کرسی
تبادل علمی برقرار است.
وی ادامه داد :کرســی الهیات اســامی دانشــگاه گیسن از
جدیدترین کرســیهای اسالمی اســت که سال  ۲۰۱۳یعنی ۵
ســال پیش تأسیس شــد .این مرکز در زمینه موضوعات اصلی
مانند اخالق و تربیت اســامی فعالیت دارد .اخیرا ً بنده با هیئتی
از این دانشگاه به دعوت دانشگاه کاشان سفری به ایران داشتهام.
دپارتمان دیگــری که در این زمینــه در آلمان فعالیت میکند
دپارتمان مطالعات اسالمی است که در سال  ۲۰۱۲تأسیس شد و
ریاست آن برعهده شخصی ایرانی به نام حاجتیپور است.
وی در ادامه یادآور شد :شــاید این سؤال پیش بیاید که چرا
کرسیهای زیادی در زمینه اسالمشناسی در آلمان تأسیس شده
اســت .علتش این اســت که در آلمان سیاستگذاری آموزش و
پروش برعهده خود ایالتهاســت .هر ایالت اختیار دارد در زمینه
چگونگی سرفصلها و برنامه درسی تصمیم بگیرد .به همین خاطر
هر ایالتی که بخواهد در مدارس خود درس دینی آموزش بدهد
باید یک کرسی مطالعات اسالمی تأسیس کند.
گرهولد در پایان سخنان خود به جای خالی مطالعات تقریبی
در کرسیهای الهیات اسالمی در آلمان اشاره کرد و گفت :استاد
بنده مرحوم عبدالجواد فالطوری کام ً
ال تقریبی بودند .ایشان مرز
مذاهب اســامی را درنوردید بیآنکه آنها را از بین ببرد .مذاهب
اسالمی یک میراث گرانبهای مشترک را تشکیل دادهاند .ما پیروان
مذاهب اسالمی ناگزیریم از معلومات هم استفاده کنم .بنده با این
رویکرد تقریبی تربیت شدم .فکر میکنم جای این بحث در میان
کرسیهای اسالمی هنوز خالی است .سعی میکنم مباحثی که
ســر کالس ارائه میکنم را با رویکرد تقریبی ارائه دهم .تا امروز
همیشه این رویکرد را مدنظر داشتهام و نتایج مطلوبی هم گرفتهام.
توجــه به رویکرد تقریبی میتواند بــه ایجاد تعامل و صلح میان
مسلمانان منجر شود.
در پایان یادآور میشود« ،مارکوس مهدی گرهولد» در سن ۱۶
سالگی بعد از مطالعه در مورد ادیان مختلف به دین مبین اسالم
و مذهب تشیع جعفری گرویده است .وی هماکنون استاد تربیت
معلم در رشته اسالمشناســی در دانشگاههای بوخوم و مونستر
و گیســن آلمان ،ســردبیر مجله  Islam Ideologueو عضو
کمیسیون تدوین سرفصلهای درسی آموزش و پرورش در رشته
تعلمیات دینی اسالمی است .گرهولد تاکنون با جامعةالمصطفی
قم و حوزه علمیه امام مهدی(عج) در النگن حومه فرانکفورت در
زمینه تدریس علوم قرآنی و همچنین با رایزنی فرهنگی جمهوری
اســامی ایران در برلین در طرح ترجمه و تفســیر قرآن کریم
همکاری داشته است.
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اخبار واحدهای دانشگاه

برگزاری نشست علمی -تخصصی “فقه و افقهای فرارو” در واحد زاهدان دانشگاه
به مناسبت هفته پژوهش با حضور معاون آموزشی

این نشســت علمی به همت دانشــجویان واحــد زاهدان
دانشگاه مذاهب اسالمی و با حضور شخصیت های علمی حوزه
و دانشگاه و سخنرانی دکتر صابری معاون آموزشی دانشگاه با
موضوع “حق مالکیت معنوی” برگزار شد.
دیدار معاون آموزشی دانشگاه با نماینده محترم ولی
فقیه در استان سیستان و بلوچستان
دکتر صابری معاون آموزشــی دانشــگاه مذاهب اسالمی به
همراه دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه همزمان
با ســالروز وحدت حوزه و دانشــگاه با حضور در دفتر نماینده
محترم ولی فقیه در اســتان سیستان و بلوچستان با “آیت اهلل
ســلیمانی” نماینده محترم ولی فقیه در اســتان سیستان و
بلوچستان ،امام جمعه شهر زاهدان و نماینده مجلس خبرگان
رهبری دیدار و گفتگو کردند.

همچنین معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه
به مناســبت هفته پژوهش در واحد زاهدان حضور یافته و به
همراه جناب مولوی ســامی و دکتر زرین پور سرپرست واحد
زاهدان از قسمت های مختلف این واحد بازدید کردند.
دیدار معاون آموزشی دانشــگاه مذاهب اسالمی با “مولوی
عبدالحمید؛ امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان”
معاون آموزشی دانشگاه در جریان سفر به استان سیستان و
بلوچستان به مناسبت برنامه های هفته پژوهش واحد زاهدان
دانشــگاه مذاهب اســامی با مولوی عبدالحمید؛ امام جمعه
محترم اهل سنت زاهدان دیدار و گفت وگو کرد.
دکتر صابری در این دیدار گفــت :رفت و آمد برادران اهل
ســنت در دانشگاه مذاهب اســامی واحد زاهدان ،انگیزه این
واحد را برای فعالیت بیشتر می کند.

گرامیداشت هفته پــژوهـش و فناوری
وتقدیر از دانشجویان پژوهشـگر دانشگاه
مذاهب اسالمی واحد بندرعباس با حضور
معاون فرهنگی دانشجویی
در ابتدای این مراسم دکتر علی آبادی سرپرست دانشگاه
مذاهب اســامی بندرعباس هفته پژوهــش و فناوری را به
دانشجویان و اساتید تبریک گفت.
دکتــر باقری نیز در این مراســم گفــت :امروزه پژوهش
یک امرمؤثری اســت وهدف اصلی جوامع بشــری رسیدن
به پیشــرفت علمی و فناوری ســت که الزمه آن فعالیتهای
پژوهشی در زمینه های مختلف می باشد.
معــاون فرهنگی دانشــجویی افزود :جایــگاه پژوهش در
دانشــگاهها باعث می شــود جوامع را به سمت اهداف بلند
علمی و فناوری سوق داد.

در ابتــدای جلســه حجت االســام محمد باقر شــاکری
توضیحاتی در مورد عملکرد یک ساله دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد قم ارائه کرد و سپس جناب آقای دکتر صابری نکاتی در
رابطه با آموزش و نگاه ویژه دانشــگاه برای جذب دانشجویان
طلبه بیاناتی را به سمع و نظر دانشجویان رساند.
دکتر صابری با اشــاره به جدید بودن تجربۀ ورود طالب به
دانشگاه مذاهب اسالمی در عمر بیش از  25سال این دانشگاه،
بیان داشت :دانشجویان طلبه مســتعد نظریه پردازی و ارائه
ایدههای جدید در مبحث تقریب بین مذاهب اسالمی هستند.
در ادامه این جلسه صمیمانه دانشجویان در مورد مسائلی از
قبیل آزمون جامع ،امتحانات پایان ترم ،آزمون تافل و مباحث
دیگر آموزشــی ســواالتی را مطرح کردند و دکتر صابری به
سواالت دانشجویان در این خصوص پاسخ داد.
تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد سنندج

دکتر باقری ضمن ارائه آماری از طرف معاونت پژوهشی
دانشگاه ،در زمینه فعالیتهای پژوهشی اشاره کرد :در دوسال
اخیر نســبت به ســالهای گذشته دانشــگاه مذاهب اسالمی
پیشرفت چشم گیری داشته و آثار وکتب و مقاالت متعددی
چــاپ گردیده اســت .در ادامه به ســه نفر از دانشــجویان
پژوهشگر لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.

دیدار رییس دانشگاه مذاهب
اسالمی با رییس و اعضای هیئت
علمی “موسسه آینده روشن بشریت”
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی از موسسه آینده روشن
بشریت بازدید و با اعضاء هیئت علمی این مرکز گفتگو کردند.
دکتــر محمد حســین مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب
اسالمی به همراه معاون فرهنگی دانشجویی و مدیرکل دفتر
همکاریهای علمی بین المللی دانشــگاه با حجت االســام و
المســلمین پور ســید آقایی رییس و اعضای هیئت علمی
موسسه آینده روشن بشریت دیدار و گفت وگو کردند.

نشست صمیمی معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه مذاهب اسالمی
با دانشجویان واحد قم

در ایــن دیدار نحــوه تعامــل و همکاری و اســتفاده از
ظرفیت های هر دو مجموعه بررسی شد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی به ظرفیتهای موجود در
دانشگاه مذاهب اســامی و همچنین پژوهشکده بین المللی
عــروه الوثقی در زمینــه چاپ مقاالت خارجــی و داخلی به
زبانهای مختلف اشاره کرد و گفت :ما باید مباحث مهدویت و
موعود را برای کشورهای خارجی صحیح بیان کنیم.
حضــور جمعــی از دانشــجویان و
مســئوالن دانشــگاه مذاهب اســامی
در تجمع اعتراض آمیز به دســتگیری
خبرنــگار پرس تــی وی خانم مرضیه
هاشمی در مقابل ســفارت سوییس به
دعوت اتحادیه جهانی زنان مسلمان

در جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان كردستان
با حضور معاونين استاندار و روساي دانشگاه هاي استان كردستان
همزمان با هفته پژوهش از دكتر عثمان يوسفي عضو هيئت علمي
دانشگاه مذاهب اسالمي واحد سنندج تجلیل به عمل آمد.
همچنین پويا صالحي نژاد به عوان دانشــجوي برتر در حوزه
پژوهشــي و ســيدكريم محمودي طلبه برتر در حوزه پژوهشي
دانشگاه مذاهب اسالمي واحد سنندج تحلیل شدند.
حضور نماینده دانشگاه مذاهب اسالمی در "همایش
سراسری دبیران شورای هم اندیشی استادان و نخبگان
دانشگاه های سراسر کشور"
ســرکار خانم دکتر
دانش پور؛ عضو هیئت
علمــی و دبیــر هــم
اندیشی اساتید دانشگاه
مذاهــب اســامی در
هفدهمیــن "همایش
سراسری دبیران شورای
هم اندیشی استادان و
نخبگان دانشگاه های
سراسر کشور" در مشهد مقدس حضور یافت.
این همایش در ســالروز وحدت حوزه و دانشــگاه با موضوع
«هم اندیشی ،تخصص محوری و تاثیرگذاری» از سوی مرکز هم
اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر ی در
دانشگاه ها برگزار گردید.
وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری ،ریاســت دانشــگاه
آزاد؛ ریاســت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت االسالم
والمسلمین محمدیان از جمله سخنرانان این همایش بودند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

آیتاهلل تسخیری:

ظ زاده پدر جریان تقریبگرای کشور هستند
مرحوم واع 
مراسم بزرگداشــت مقام علمی و فرهنگی آیتاهلل
ظ زاده خراســانی با حضور و ســخنرانی آیتاهلل
واع 
تســخیری ،مشــاور عالی مقام معظم رهبری در امور
جهان اســام و برخی دیگر از اندیشــمندان حوزوی
و دانشــگاهی و بههمت پژوهشــکده مطالعات قرآنی
و همکاری انجمن ایرانــی مطالعات قرآنی و فرهنگ
اســامی در مکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی برگزار شد.
در این نشســت آیتاهلل تسخیری با اشاره به برخی هســتند .ایشــان نگاهی تقریبی به حکومت اسالمی
ویژگیهای علمی آیتاهلل واعظزاده خراســانی گفت :داشــت تا جایی که صاحب منهج تقریبی در تفســیر
مرحوم واعظزاده شخص متفکری است که تقریباً در بهشمار میآید .همچنین سخنرانیهای ایشان درباره
تمام علوم اسالمی تحقیقاتی انجام داده و ابتکاراتی را تقریب در نماز جمعه تهران مشهور است.
آفریده است .این ابتکارات ،او را در مقابل چالشهای
آیتاهلل تســخیری با تأکید بر اینکه "معتقدم یکی
زیادی قرار میداد ،اما با این حال از نظرات خود دفاع از هنرهای آیت اهلل واعظ زاده این اســت که در یک
میکرد.
فضای مبهم مسأله تقریب را جا انداخت" ،گفت :امروز
وی افزود :ایشــان در مســئله حقوق ،فقه ،اصول تقریبیها در یک فضای روشــن فعالیت میکنند ،اما
و تاریــخ فقها ابداع و ابتکار داشــت و مقاالتی درباره وقتی آیــتاهلل واعظزاده این مســئله را مطرح کرد،
این موضوعات منتشــر کرد که برخی از آنها شامل :ابهامات زیادی در این باره وجود داشــت؛ چرا که این
ِقهیة فِی ســؤاالت مطرح بود که؛ اص ً
ال تقریب چیست؟ تقریب
اإلجتِهاد عِند الشــیع ِة اإلمامیةَ ،
المذاهب الف ّ
عند أهل الشّ یع ِة کجای منابع اسالمی آمده است؟ آیا معصومین (علیه
السنة ،الفِقه َ
اإلسالم ،الفِقه ع َ
ِند أهل ُّ
ِند الشیعة َغیر اإلمامیة است.
الســام) درباره تقریب صحبت کردهاند؟ آیا علما در
اإلمامیة ،الفِقه ع َ
آیتاهلل تســخیری با بیان اینکه آیتاهلل واعظزاده این باره صحبت کردهاند؟ آیا میتوان بین حق و باطل
متفکری جامع االطــراف و عالمی دایرةالمعارفی بود ،تقریب کرد؟
گفت :هر تحقیق ایشان حاوی ابتکارات جدیدی بود.
وی افزود :آیتاهلل واعظ زاده در پاســخ به اینکه آیا
نکتــه مهم درباره آیتاهلل واعظزاده این بود که گاهی میتــوان بین حق و باطل تقریب حاصل کرد یا خیر،
بهخالف نظرات رایج اســامی مطالبی میفرمود و از توضیح دادند که بین حق مطلق و باطل مطلق تقریب
آن دفاع میکرد .یــک وقت مقالهای بهخالف نظر دو نمیشود ،اما در ایدههای حق ،جاهای زیادی میشود
مرجع از مراجع عالیقدر قم نوشــت که با انتقاداتی با باطل صحبت کرد و نتیجه گرفت .خود ســوره سبأ
از سوی علما مواجه شــد ،اما ایشان در نهایت ادب و به پیامبر(ص) دستور میدهد با روحیه کام ً
ال بیطرف
بهصورت حضوری پاسخ دادند.
وارد مناقشــه حتی با کفار شو .بعد میفرماید «ل َ َعلى
َ
ضَ
مذاهب
تقریب
جهانی
مجمع
رئیس شــورای عالی
الل ُمبین؛ در حقیقت یا ما ،یا شــما بر
فی
و
أ
دى
ه
ٍ
ُ ً ْ
اســامی یکی از ویژگیهای بارز شخصیت فرهنگی هدایت یا گمراهى آشکاریم».
ظ زاده را در نگاه تقریبی ایشــان معرفی
آیــتاهلل واع 
مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم
کرد و تصریح داشت :معتقدم مرحوم واعظزاده حداقل بــا بیان اینکه آیتاهلل واعــظ زاده تبیین کرد تقریب
در ایــران پدر جریان تقریب هســتند که در این باره ریشه در عقالنیت و ریشه در گفتوگوی منطقی دارد،
با چالشها و ســؤاالت زیادی همــراه بود .امروز همه اضافه کرد :ایشــان اثبات کرد تقریب ریشه در آزادی
تقریبیهــا مدیــون فعالیتهای مرحــوم واعظزاده اجتهاد دارد و نیز مقدمه وحدت است.

حضور مشاور هیئت دولت و نماینده ویژه رئیس جمهور
روسیه در دانشگاه مذاهب اسالمی

آقای دیمیتری باریسوویچ مشاور هیئت دولت و نماینده
ویژه رئیس جمهور روســیه و خانم غفور وا رئیس روابط
عمومی نماینده ویژه رئیس جمهوری فدرال روســیه با
دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین
دانشگاه دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار در خصوص گســترش همکاری های
علمی میان دانشــگاههای ایران و روســیه و تشکیل
کمیتــه دانشــجویی بیــن دو کشــور بــا محوریت

دانشــگاه مذاهب اســامی ،گســترش همکاری های
علمی و دانشــگاهی و همچنین پذیرش دانشــجو از
جمهوری های مسلمان نشین روسیه در سال تحصیلی
آینده بحث و گفتگو شد.
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اخبار کوتاه
دومین ســالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل واعظ زاده خراســانی؛
موســس فقید دانشــگاه مذاهب اســامی و اولین دبیرکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی در بیت ایشان برگزار شد.
حضور ریاســت دانشــگاه مذاهب اســامی در برنامه تلویزیونی
پژواک کاری از شبکه جهانی جام جم
دیدار هئیتی از شخصیت های برجسته دینی و سیاسی آفریقا با
مسووالن دانشگاه مذاهب اسالمی
هیئتی از شــخصیت های برجســته آفریقایی متشکل از مشاور
رییــس جمهور و مفتیان ایــن قاره امروز شــنبه ضمن حضور در
دانشگاه با مسئوالن دانشگاه دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار هیئت آفریقایی اهمیت حضور دانشگاه مذاهب اسالمي
در آفریقا را بسیار جدی و الزم شمردند.
کارگاه «آشنایی مقدماتی با نســخه های خطی نهج البالغه» از
سوی معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.
بازدید دکتر باقری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از خوابگاه
خواهــران واحد بندرعباس و دیدار و گفت وگو با دانشــجویان این
واحد
تجليل از دكتر عثمان يوســفي عضو هيئت علمي دانشگاه مذاهب
اســامي واحد سنندج در جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران
برتر اســتان كردستان با حضور معاونين استاندار و روساي دانشگاه
هاي استان كردستان
تجليــل از پويا صالحــي نژاد به عوان دانشــجوي برتر در حوزه
پژوهشي دانشگاه مذاهب اسالمي واحد سنندج
تجليــل از ســيدكريم محمودي طلبه برتر در حوزه پژوهشــي
دانشگاه مذاهب اسالمي واحد سنندج
حضور ســرکار خانم دکتر دانش پور؛ دبیر هم اندیشی دانشگاه
مذاهب اسالمی در هفدهمین “همایش سراسری دبیران شورای هم
اندیشی استادان و نخبگان دانشــگاه های سراسر کشور” در مشهد
مقدس
برگــزاری اردوی تفریحــی فرهنگی دانشــجویان خواهر واحد
مرکزی در باغ کرج دانشگاه از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی
همایــش مقابله با عوامل اســترس زا با رویکرد “ســوره ناس”
چگونگی روش تدبر در قرآن با محوریت بررسی استخراج گزاره های
قرآنی با توجه به نیاز های روز از سوی کانون قرآن و عترت معاونت
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
بازدید دانشجویان دانشگاه از کتابخانه و موزه ملی ملک به همت
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
حضور و بازدید مسوالن دانشگاه از خوابگاه دانشجویان بین الملل
دکتر باقری و دکتر جهانگیری ضمن بازدید از خوابگاه دانشــجویان
بین الملل دانشــگاه در جمع دانشجویان حضور یافته و در ضیافت
دانشجویی شرکت کردند.
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشــی دانشگاه با حضور اکثریت
اعضا در دفتر معاونت پژوهشــی و فنــاوری بر گزار و چندین طرح
پژوهشــی شــامل :تدوین و ترجمه کتاب ،پایان نامه و رساله،احیاء
نســخ خطی مرتبط با مذاهب اســامی و دیگر آثار پژوهشی مورد
بررسی و تصویب قرار گرفت.
برگزاری جلســه مشــترک انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه
مذاهب اسالمی با انجمن علمی_دانشجوئی الهیات ،معارف اسالمی
و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)
حضور پرشور دانشجویان دانشــگاه مذاهب اسالمی در تهران و
شــعب در راهپیمایی حماسه  9دی و توزیع بســته فرهنگی پیام
شهدای انقالب اسالمی ایران به شرکت کنندگان در این راهپیمایی
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با حضور آیت اهلل کعبی و جمعی از علمای برجسته کشور پاکستان؛

همایش مشترک ایران و پاکستان با موضوع
«شریعت اسالمی و قانون گذاری» برگزار شد
همایش مشترک ایران و پاکستان با موضوع “شریعت اسالمی
و قانون گذاری” صبح دوشنبه  10دیماه با حضور آیت اهلل کعبی
و جمعی از علمای برجسته کشــور پاکستان در دانشگاه مذاهب
اسالمی برگزار شد.
آیت اهلل عباس کعبی عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری و عضو
سابق حقوقدان شورای نگهبان در این همایش بیان داشت :ایران و
پاکستان از نظر اجرای شریعت ،اشتراکاتی دارند و استقالل پاکستان
به خاطر اجرای اســام بود؛ اما بین دو کشور تفاوتهایی در اجرای
قوانین هم وجود دارد.
وی تصریــح کرد که آنچه همه ما را به دور هم جمع می کند،
اسالم ،قرآن و سنت رسول اهلل است.
آیت اهلل کعبی در بخش دیگری از ســخنان خود بابیان این که

فراخوان

شریعت مجموعه کاملی است که انسان را در اجرای قوانین کمک
می کند ،افزود :بر خالف قانون که به دستور مجلس موسسان نوشته
می شود؛ قانون اجرا کننده شریعت است و قانون و شریعت باید با
هم تطابق داشته باشند.
عضو هیئت رئیســه خبرگان رهبری در ادامه به تبیین نظام
شرعی و نظام وضعی پرداخت و گفت که چگونه شریعت می تواند
لباس قانون بپوشد.
وی همچنین اظهار داشت :برخی فتاوای امروز تقنین شریعت را
مردود می دانند ،حال آنکه تقنین شریعت موجب پویایی بیشتر در
زندگی و اجتماع می شود.
ما در ایران ،شریعت را به قانون تبدیل کردیم
عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان در پایان خطاب به میهمانان
پاکستانی ،خاطر نشان کرد :ما در ایران ،شریعت را به قانون تبدیل
کردیم و قانون اساسی ایران به دست مجتهدین ما نوشته شده است.
آیت اهلل کعبی همچنین بــا انتقاد از عملکرد برخی گروههای
تکفیری در اجرای شــریعت ،گفت :ما اولی تــر از همه به اجرای
شریعت اسالمی هستیم و باید بر اساس نیاز روز جامعه در اجرای
هرچه بیشتر شریعت اسالمی در جامعه گام برداریم.
در ابتدای این همایش دکتر مختاری رییس دانشــگاه مذاهب
اســامی ،ضمن خیر مقدم به میهمانان بیان داشت :در جمهوری
اسالمی ایران قوانین برخاسته از کتاب و سنت است.

وی با بیان این که اسالم یک دین پویا و همراه با نشاط و بالندگی
است اظهار داشت :قوانینی که برای احیای جامعه تاثیرگذار است،
منبعث از آموزههای اسالمی است.
دکتر مختاری افزود :شریعت پیوستگی وثیقی با قوانین جاری
کشور دارد و بند بند قانون اساسی ما برگرفته از آموزههای وحیانی
است.
رئیس شــورای ایدئولوژیک پاکســتان نیز در سخنانی در این
همایش ،گفت :هرجا قانون اسالمی اجرا شود ،میتوان با خشونت
مقابله کرد.
دکتر ایاز قبله ،رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان در سخنانی
در همایش مشترک ایران و پاکستان با موضوع «شریعت اسالمی
و قانون گذاری» ،ضمن قدردانی از مســوولین دانشــگاه مذاهب
اسالمی برای برگزاری این همایش،گفت :پاکستان در زمینه اجرای
شریعت ،به خاطر شرایطی که دارد و پیشینه سیاسی و اجتماعی
آن ،تفاوتهایی با ایران دارد.
وی افزود :در قوانین پاکستان آمده است که همه مذاهب باید به
رسمیت شناخته شود ،قوانین ما مطابق قرآن و سنت است و دقیقا
چیزی معادل شورای نگهبان ایران را با تفاوتهایی در پاکستان داریم.
دکتر ایاز قبله ادامه داد :در کشــور ما بانکداری بدون ربا شکل
گرفتــه و دادگاههای ما ربا را محکوم می کند و اخیرا مصوباتی در
بحث سود بانکها صورت گرفته است.

اخبار کوتاه
برگزاری مراسم گرامیداشت “هفته بصیرت “ و روز  ۹دی با حضور مسئول ناحیه
بســیج دانشجویی دانشگاههای سیستان و بلوچســتان در دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد زاهدان
فراخوان مســابقه شعر ومتن ادبی ،عکاســی ،کاریکاتور ،طراحی به مناسبت ۴۰
سالگی انقالب شکوهمند اسالمی از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد بندرعباس
ديدار مهندس سيداحســن علوي نماينده مردم سنندج و عضو كميسيون تلفيق
بودجه در مجلس شوراي اسالمي و دكتر مرتضي خسروپناه سرپرست واحد سنندج
با رياست دانشگاه مذاهب اسالمي
پیام تبریک ریاســت دانشــگاه مذاهب اســامی درپی انتصاب “حجت االسالم
والمسلمین حاج علی اکبری” به سمت «امام جمعه موقت تهران»
بازدید معاون فرهنگی و دانشــجویی و مدیرکل حراست دانشگاه از واحد زاهدان
و بررسی مسائل دانشگاه و ارائه راهکار به واحد
همچنیــن دکتر باقری معاون فرهنگی و دانشــجویی به همراه مدیرکل حراســت
دانشگاه در نشست صمیمی با دانشجویان خوابگاهی واحد زاهدان شرکت کردند.
برگزاری سلسه نشست های راهبردی در موضوعات جدید قرآنی به همت معاونت
پژوهشی دانشگاه
امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه مذاهب
اسالمی
در دیدارمعاونین پژوهشی دو دانشگاه عنوان شد؛ همکاری دانشگاه قم با دانشگاه
مذاهب اسالمی دربرگزاری همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها
مراسم نکوداشت آیتاهلل هاشمی شاهرودی از سوی مجمع تقریب برگزار شد.

