در اسال م بین شیعه و سنى ابدا ً تفرقه
نیست؛ بین شیعه و سنى نباید تفرقه
باشــد .باید وحدت کلمه را حفظ
کنید .ائمهی اطهار ما سفارش کردند
به ما که بپیوندید بــا هم؛ و با هم
اجتماعمان را حفظ کنیم .و کسى
که این اجتماع را بخواهد که به هم
بزند ،یا جاهل اســت و یا مغــرض .و نباید به این حرفها
گوش بکنند.
حضرت امام خمینی(ره)

یادداشت اول

بلوغ اربعینی انقالب؛ حاصل تفکر
ناب ایستادن بر روی پای خویشتن

دکتر عبدالوحید فیاضی
«معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه مذاهب اسالمی»

چهلمین سال انقالب اسالمی پیام ایستادگی و پایداری پرچم
گلگون جمهوری اسالمی در برابر طوفان تهاجم ،تهدید و تحریم
است و ملت ایران با اشراف کامل و اعتماد راسخ به مبانی نظام
جمهوری اسالمی و آرمانهای متعالی انقالب اسالمی همچنان
در مسیر پیشرفت و ترقی در حرکت است.
بهار چهل سالگی انقالب اسالمی از راه رسید و بوی رهایی ملت
بزرگ ایران از دام وابستگی و حقارت یک بار دیگر این سرزمین
را غرق در نور و سرور و خاطره کرد.
با مروری بر روزهای آغازین انقالب اســامی و تورق تاریخ به
اظهار نظرها ،قضاوتها و ادعاهای متناقضی برمیخوریم که
عمدتاً بر وقوع یک انقالب نافرجام و ناپایدار داللت داشــت به
طوریکه تحلیل گران سیاسی روزگار و مخصوصاً هیئت حاکمه
نظام سلطه و جهان غرب بر این باور بود که انقالب اسالمی به
رهبری مرجعیت و روحانیت توان بر پایی یک نظام حکومتی
پیشرو ،مدرن و موفق را نداشته و نخواهد توانست پایدار بماند.
خاصه آن که حامیان رژیم ستم شاهی و در راس آنها آمریکا
حجم انبوهی از مخالفت ها ،توطئه و تحریمها را از همان ابتدای
شکلگیری انقالب اسالمی و برپایی نظام جمهوری اسالمی
شــکل داده بودند .اما امروز که چهل ســال از آن روزهای پر
خاطره و مخاطره میگذرد تفاوت و پیشــرفتهای قابل اعتنا
و بعضاً کمنظیر ایران اسالمی باور جدیدی را در جهان معاصر
و جوانان ایــن مرز و بوم ایجاد کرده اســت و آن باور ،همان
خودباوری ،خود اتکایی و مســیر رو به جلو بدون مالحظه به
حمایتهای خارجیها و بیگانگان اســت که شاه کلید نجات
ایران اسالمی میباشد.
از ابتدای انقالب اســامی دو نگاه متفاوت برای اداره کشور
و برون رفت از مشــکالت وجود داشت .نگاه اول که اتکا به
قدرت مردم و دانایی و توانایی ،ایمان و دلدادگی شگرف به
ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی است که قدرت درون
زایی الیزال ایران اســامی است و موجد استقالل و رهایی
ســرافرازانه این سرزمین به شمار میآید و امروز نماینده و
رهبر اصلی این تفکر ،رهبر عزیز انقالب اسالمی حضرت امام
خامنه ای مدظله العالی است .تفکر دوم تفکر اتکا به توسعه
دیپلماســی محض و برون گرایی سیاسی و اقتصادی است
که در پرتو آن نیز گروهی با گرایش سیاسی سازش کارانه
به تضعیف تفکر استقالل طلبانه و خود کفا میپردازند .اما
اینک در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آنچه که
توانسته است ما را به بلوغ اربعینی برساند تفکر ناب ایستادن
بر روی پای خویشتن است که ایران را در شمار چند کشور
پیشــرفته و برخوردار از صنایع مختلف فضایی ،موشــکی،
علمی و  ...قرار داده است .علیرغم ناهمواریها و نامالیمات
نشأت گرفته از سوء تدبیر و ضعف اجرای برخی کارگزاران
و حتی ناظران ،ملت ایران با اشراف کامل و اعتماد راسخ به
مبانی نظام جمهوری اســامی و آرمانهای متعالی انقالب
اسالمی همچنان در مسیر پیشرفت و ترقی در حرکت است.
به عبارتی میتوان گفت که چهلمین سال انقالب اسالمی
پیام ایســتادگی و پایداری پرچم گلگون جمهوری اسالمی
در برابر طوفان تهاجم ،تهدید و تحریم است.
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ما گفتیم یک عده از علما و متفکران دور
هم بنشینند و در سطح علمی و فرهنگی،
برای تقریب و نزدیک کردن« ،مؤسســه
االسالمیه» را به
التقریب بین المذاهب
ّ
وجود آورند ...مذاهب اســامی دورهم
بنشینندوببیننددرمسایلعلمیودینی
چقدر میتوانند با یکدیگر همکاری و کار
کنند اگر مسلمین دست در دست هم
بگذارند و با هم صمیمی باشند ،ولو عقایدشان مخالف با یکدیگر باشد،
اما آلت دست دشمن نشوند ،دنیای اسالم سربلند خواهد شد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
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در بیانیهای از سوی رهبر معظم انقالب بهمناسبت
چهلسالگی انقالب اسالمی تاکید شد:

جوانان؛ میدانداران اصلی گام دوم انقالب

انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی
خود را پشــت سر گذاشــت و قدم به دههی پنجم حیات خود
نهاد که اگرچه دشمنان مســتکبرش گمانهای باطلی در سر
داشتند اما دوستانش در سراسر جهان ،امیدوارانه آن را در گذر
از چالشها و به دست آوردن پیشرفتهای خیرهکننده ،همواره
سربلند دیدهاند.
در چنین نقطهی عطفی ،رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور
«بیانیــهی گام دوم انقالب» و برای ادامهی این راه روشــن ،به
تبیین دســتاوردهای شــگرف چهار دههی گذشته پرداخته و
توصیههایی اساســی بهمنظور«جهاد بزرگ برای ساختن ایران
اسالمی بزرگ» ارائه فرمودهاند.
بیانیهی «گام دوم انقالب» تجدید مطلعی اســت خطاب به
ملت ایران و بهویژه جوانان که بهمثابه منشــوری برای «دومین
مرحلهی خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود
و «فصل جدید زندگی جمهوری اســامی» را رقم خواهد زد.
ایــن گام دوم ،انقــاب را «به آرمان بزرگــش که ایجاد تمدن
نوین اســامی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی
(ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی در این بیانیه با تأکید بر امید واقعبینانه
به آینده و نقش بیبدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به
ســمت آرمانها ،خطاب به جوانان و آیندهسازان ایران مقتدر،

الزامات این جهاد بزرگ را در  ۷ســرفصل اساسی بیان کردند.
کلیــدواژه اصلی بیانیه امام خامنهای(مدظللــه العالی) که گام
دوم انقالب اســامی پس از پایان  ۴۰ســال ابتدایی را تبیین
میکنــد“ ،جوانــان” بودند« :اینک در آغــاز فصل جدیدی از
زندگی جمهوری اســامی ،این بندهی ناچیــز مایلم با جوانان
عزیزم ،نســلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری
از جهاد بزرگ برای ســاختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند،
سخن بگویم».
مقام معظم رهبری در بخشی از این بیانیه به حضور جوانان
در روزهای ابتدایی انقالب اســامی و در دوران شــکلگیری
نظام جمهوری اســامی اشاره و خاطرنشان کردند« :انقالب به
یــک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشــور که در دوران
بشدت عقب مانده بود ،در
بشدت تحقیر شده و ّ
پهلوی و قاجار ّ
مســیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست ،رژیم ننگین
سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردمساالری تبدیل
کرد و عنصر ارادهی ملّی را که جانمایه پیشــرفت همهجانبه و
حقیقی اســت در کانون مدیریّت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان
را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریّت کرد؛ روحیه و
باور “مــا میتوانیم” را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم
دشــمنان ،اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ
برکات بزرگ شد».
ادامه در صفحه 6
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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برگزاری موفق نخستین همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها
در حوزه علوم انسانی -اسالمی» از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی در سطح کشور

قدرت علمی و جرأت علمی ،الزمه نوآوری در تحقیق /مجلس
باید برای مقابله با پایاننامه فروشی اقدام کند
مراســم افتتاحیه و پنلهای علمی نخســتین همایش ملی
“آســیب شناسی پایان نامهها و رســالهها در حوزه علوم انسانی
– اسالمی” به همت دانشگاه مذاهب اسالمی و با همکاری بیش
از  30نهاد علمی و پژوهشی در سالن همایشهای کتابخانه ملی
ایران برگزار شد.
نخستین همایش ملی “آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها
در حوزه علوم انسانی – اســامی” روز (چهارشنبه  ۸اسفند) با
سخنرانی آیت اهلل اراکی؛ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی ،دکتر پزشــکیان نائب رئیس مجلس شورای اسالمی،
آیت اهلل رشــاد؛ رییس شــورای حوزههای علمیه استان تهران،
دکتر مختاری رییس دانشــگاه مذاهب اســامی ،دکتر جوادی
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و دکتر سیمایی صراف
معاون حقوقی و امور مجلــس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و با حضور شــخصیتهای برجســته اجرایی ،علمی ،فرهنگی،
اساتید ،صاحبنظران ،اندیشمندان ،طالب و دانشجویان در سالن
همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
همچنین در نوبت بعداز ظهر این همایش بزرگ و ملی ســه
پنل علمی با عناوین؛ «آسیبها و بایستههای پژوهشی با تاکید بر
پایان نامهها و رساله ها» « ،کار بست نتایج پایان نامهها و رسالهها
در علوم انسانی-اســامی»« ،اخــاق پژوهش و حقوق مالکیت
معنوی با تاکید بر پایان نامهها و رســاله ها» با حضور اســتادان
برجسته و صاحبنظران برگزار شد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در افتتاحیه این همایش
ضمن تبریک به مناسبت تولد حضرت فاطمه(س) و خیر
مقدم به میهمانان گفــت :دغدغه مقام معظم رهبری در
جمع حوزویان و دانشگاهیان همواره تولید فکر و ایده و
پژوهشهای سازنده بوده است.

رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی با اشــاره به اینکه توسعه
و پیشــرفت حاصل تالش همه جانبه صاحبان قلم است گفت:
نوآوری علمی نیازمند قدرت علمی و جرأت علمی است که مقام
معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند.
از حدود یک ســال پیش در هیأت رئیسه دانشگاه مشورت با
صاحبان فن صــورت گرفت و از حدود  ۸الی  ۹ماه پیش به این

نتیجه رسیدیم که همایشی علمی در حوزه علوم انسانی و با نگاه
انتقادی برگزار کنیم.
دکتر مختاری افزود :یکی از معضالت جامعه علمی امروز این
است که در غالب رشتهها کمتر اندیشههای نو و متناسب با جامعه
دیده میشود و حال انکه رابطه ی مستقیمی بین پژوهش و توسعه
وجود دارد.
وی بــا تاکید بر اینکــه مقابله با افراطیگری و اندیشــههای
متحجرانه نیازمند آن اســت که صاحبان قلم با اندیشههای نو و
مبتکرانه وارد بحث شوند ،تصریح کرد :امروز سیستم آموزشی به
جای آنکه پرســش محور باشد پاسخ محور است .رئیس دانشگاه
مذاهب اســامی سپس به سخن مقام معظم رهبری و دو مؤلفه
ضروری از دید ایشــان برای نوآوری در عرصه تحقیق اشاره کرد
و گفت :نوآوری علمی که در فرهنگ اسالمی از آن تحت عنوان
اجتهاد نیز یاد میشود نیازمند قدرت علمی و جرأت علمی است
که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند.
دکتر مختاری با بیان اینکه کســی که تنهــا از قدرت علمی
برخوردار اســت کاروان علمی را جلو نمیبرد ،تاکید کرد :استاد
و دانشجو باید از زنجیره جزئی نگری خالص شود و کرسیهای
نظریه پردازی نیز به آسیبهای پایان نامهها و رسالهها در حوزه
علوم انسانی و اسالمی بپردازد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد :در این همایش برآنیم تا آسیب
و آفتهای حوزه پژوهش علوم انسانی را بررسی کنیم و امیدواریم
نتایج این همایش توسط قانون گذاران و شورای انقالب فرهنگی
به صورت یک قانون در بیاید.
آیتاهلل اراکی :ضرورت تبیین اصول پذیرش رسالهها
در شورای انقالب فرهنگی/دانشگاه مذاهب اسالمی مقوله
بسیار مهمی است

دبیرکل مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســامی با تاکید بر
ضرورت استخراج اصول منطق داللت و معیارهای علمی در علوم
انســانی – اسالمی ،اظهار کرد :الزم اســت تا شورای علمی این
علوم ،مرکب از نهادها تشکیل شود و مسائل مختلف در این حوزه
را استخراج کند.
آیتاهلل محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی و رییس هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی در این
همایش ضمن تبریک به مناســبت تولد حضرت فاطمه(س) و
تقدیر از برگزار کنندگان این همایش گفت :دانشــگاه مذاهب
اسالمی مقوله بسیار مهمی است و تحقیقات بین المذاهبی باید
در دســتور کار آن قرار بگیرد و باید در حوزه هایی علمیه این
شیوه کار دنبال شود و نقد مبتنی بر علم و آگاهی صورت گیرد
و در تدوین رسالهها استفاده شود و پایان نامهها باید مبتنی بر
کار علمی باشد.
وی با بیان اینکه یکی از معیارهای شیوههای علمی به خصوص
در علوم انسانی -اسالمی ،تدوین روش است ،علم اصول و منطق
و داللت را تشــریح کرد و گفت :کســی که میخواهد وارد علوم
انسانی -اسالمی شود ،به علم داللت نیاز دارد.
آیت اهلل اراکی اظهار داشت :تا نتوانیم به علم داللت دست پیدا
و آن را عرضه کنیم ،نمیتوانیم ادعا کنیم که علمی ارائه کرده ایم؛

یکی از مباحث الزام آور در علوم انسانی تدوین منطق داللت است
و مسلمات منطق داللت باید استخراج و تدریس شود.
دبیر کل مجمــع تقریب ،ضمن تاکید بر ضــرورت برگزاری
دورههای روش شناســی علمی اظهار داشــت :اصول و روشهای
پذیرش یک رساله و حتی اساتیدی که بر آن اشراف دارند ،باید در
شورای انقالب فرهنگی تببین شود.
وی در ادامه به آسیبهای پایان نامههای علوم انسانی -اسالمی
از جمله عدم همکاری خوب اســاتید مشرف و همچنین انتخاب
نامناســب موضوعات پایان نامهها اشاره کرد و گفت :پرسشهای
مورد نیاز جامعه باید به روز رسانی شود و موضوعاتی انتخاب شود
که مورد نیاز جامعه هستند.
رییس هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اســامی با بیان اینکه
مســائل علوم انسانی بسیار مهم اســت و در این زمینه باید بین
نهادهــای علمی هماهنگی صورت گیرد ،اظهار داشــت :باید در
شورای انقالب فرهنگی ،شــورای علمی تشکیل شود ،تا مسائل
علوم انسانی به خوبی تعریف و تبیین شود و در اختیار پژوهشگران
قرار گیرد تا در نتیجه انجام این پژوهشــها به جمع بندی نهایی
برسیم.
دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:
مهمترین مسئله؛ وحدت و انسجام و اجرای عدالت و
حق است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحثهای شهید
بهشتی در کتاب حق و باطل مبنی بر پیاده کردن حق در جامعه،
بیان کرد :آنچه خداوند مبنی بر پیادهسازی حق و عدالت دستور
داده و باید در جامعه پیاده کنیم چیست و چرا میخواهیم پیاده
کنیم؟ در علم پزشــکی بحثی اســت و میگویند طبابت باید بر
اساس دالیل روشن انجام گیرد و پزشک موظف به انجام اقدامی
است که درستترین است.
دکتر مسعود پزشــکیان در نخســتین همایش ملی آسیب
شناســی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی
با اشاره به این باور که باید هر آنچه خدا امر فرموده را پیاده کنیم
اظهار کرد :همانطور که طبابت بر اســاس دالیل روشن صورت
میگیرد مبنای استحکام یک دلیل نیز باید بررسی شده و افراد
موظفند آنچه درستتر است را انجام دهند.
وی با اشاره به سخن شهید بهشتی در کتاب حق و باطل مبنی
بر آنکه «اســام یعنی حق و عدالت» یادآور شد :ابزار رسیدن به
حق و عدالت تقوی اســت و تقوی نیز یعنی حرکت بدون خطا؛
حال باید به مســئوالن گفت :چرا حرفهایی که میزنید محکم
نیســت و همچنین یادآور شــد که اگر حق وجود داشته باشد
دعوایی وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :قوه قضائیه،
مجلس شــورای اسالمی یا بهداشت و درمان هر کدام بر سر یک
سفره نشستهاند و مردم نیز بر سر یک سفره ،این در حالیست که
همه باید بر ســر یک سفره بنشینند و اگر انصاف را رعایت کنیم
دعوایی هم نخواهیم داشت.
دکتر پزشکیان در پایان تاکید کرد :مهمترین مسئله وحدت و
انسجام و اجرای عدالت و حق است.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

آیتاهلل رشاد؛ عضو شورای عالی انقالب فرهنگی :تنها
 ۱۰درصد رسالهها ارزش علمی دارد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه حقوق مالکیت
معنوی باید با شدت بیشــتری رعایت شود ،گفت :دستاوردهای
فعالیتهای مغزی به مثابه مال تلقی میشود و مالکیت معنوی
منشأ وجود شناسی دارد .این در حالیست که میتوان تخمین زد
تنها  ۱۰درصد رسالهها دارای ارزش علمی و حرف نو است.
آیت اهلل علی اکبر رشاد؛ رییس شورای حوزههای علمیه استان
تهران ،طی سخنانی در نخستین همایش ملی “آسیب شناسی
پایاننامهها و رســالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی” معضل
رسالهها و پایاننامهها را ضعف علمی و نیز آسیبی حقوقی دانست
و گفت :شرط قبول یک رساله باید این باشد که این رساله حاوی
مطالب نو باشد؛ اگر ساالنه  ۵۰۰هزار رساله تولید میشود همین
تعداد نکته نو باید به صورت ساالنه در کشور وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد :متأسفانه این موضوع محقق نشده و تخمینا
میتوان گفت که تنها  ۱۰درصد رسالهها ارزش علمی دارد.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به موضوع عدم
رعایت مالکیت فکری و کپی برداری مطالب و چاپ آنها به صورت
خطی ادامه داد :یکی از اشکاالت ســوری اساتید داور این است
که نوآوری محقق در تحقیق چیست؟ و در موارد بسیاری نیز به
نوآوری خاصی برخورد نمیکنیم.
آیت اهلل رشــاد تاکیــد کرد :بعضی تردیــد دارند که مالکیت
فکری حق هست یا نیســت؟ این در حالیست که دستاوردهای
فعالیتهای مغزی مال تلقی میشود و باید با آن به شکلی مالی
برخورد شود.
وی در همین زمینه افزود :مالکیت دارای انواع حقیقی ،اعتباری
و معنوی اســت .این در حالیســت که حقوق مالکیت معنوی از
مادی شدیدتر است .چرا که سبقه وجود شناسی دارد و به نحوی
برون داد وجودی فرد است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان گفت :اگر دیگری
دســتاوردهای فکری یک نفر را به نام خویش ثبت کند با توجه
به آنکه بعدا ً بر اساس این دستاوردهای حقوق و امتیازات دریافت
میکند دچار اشــکال است و امیدوار هستیم با توجه به اقدامات
وزارت علوم در این راســتا حقوق مالکیت فکری رعایت شــود و
تجربه تلخ برخی کپی برداریها در حوزههای علمیه تکرار نشود.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :حلقه
واسط استفاده از ایرانداک را نداریم

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان اینکه
اخالق به عنوان دانش تلقی نمیشــود و کار جدی پیرامون آن
صورت نمیگیرد ،اظهار کرد :مرکزی شبیه ایرانداک وجود دارد اما
جایی نیست که دادههای آن را تحلیل کند .بنابراین حلقه واسط
استفاده از ایرانداک وجود ندارد.
دکتر محســن جوادی در نخســتین همایش ملی” آســیب
شناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی”
که روز چهارشنبه  8اســفندماه در سالن همایشهای کتابخانه
ملی ایران برگزار شــد ،با اشاره به اینکه حوزه نظری و کاربردی
اخالق متفاوت است ،خاطرنشان کرد :از لحاظ کاربرد ،دانشجویان
دسترســی به برخی دادهها (از جمله دادههای مربوط به اعتیاد
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و …) را ندارند و این موضوع باعث میشــود بیشتر به بحثهای
نظری ورود پیدا کنند.
وی افزود :اگر بدانیم که در هر حوزههایی از جمله اخالق و …
چه کارها و پژوهشهایی انجام شــده و اطالعات آن در اختیار ما
قرار گیرد ،این موضوع میتواند مثمر ثمر واقع شود.
دکتر جوادی با اشاره به لزوم تفکیک بین حوزه نظری و کاربردی
اخالق ،اظهار کرد :یک علت ورود دانشجویان به بحثهای نظری
عدم دسترسی به دادههاست ،ضمن آنکه حلقه واسط استفاده از
دادههای ایرانداک را نداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم :پایاننامه
فروشی ،فساد در آموزش عالی است /مجلس باید برای
مقابله با پایاننامه فروشی اقدام کند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با
اشاره به اینکه پایاننامه فروشی فساد در آموزش عالی است ،تاکید
کرد :مجلس شــورای اسالمی باید در راستای مقابله با پایاننامه
فروشی اقدام به ساماندهی دانشگاهها کند.
دکتر حسین سیمایی در نخستین همایش ملی “آسیب شناسی
پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی – اسالمی” نیز با بیان
اینکه پایاننامه فروشی ،فساد در آموزش عالی است ،اظهار کرد :در
این خصوص باید با معلول یا علت برخورد صورت گیرد و برخورد با
معلول آن است که با استفاده کننده اثر برخورد قضائی کنیم.
وی ادامه داد :تا قبل از تصویب قانونی در این رابطه در مجلس
شورای اسالمی در سال  ۹۶منبع مشخصی برای مقابله با تقلب
وجود نداشت .در واقع متقلب متخلف بود و امکان برخورد انتظامی
با او فراهم بود اما این موضوع جرم تلقی نمیشد .این در حالیست
که در حال حاضر پایاننامه فروشی به عنوان حرفه و شغل جرم
تلقی شــده و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است.
همچنین اســتفاده کننده از آن نیز تحت تعقیب و مجازاتهایی
همچون ابطال پایاننامه ،اخراج از دانشگاه یا محرومیت از تحصیل
به مدت پنج سال قرار میگیرد.
معاون حقوقــی و امور مجلس وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
افــزود :همچنین اگر اســتادی از اثر متقلبانه اســتفاده کرده و
ترفیع گرفته ،این ترفیع لغو اثر داده شــده و در هیأت انتظامی
مجازاتهایی برای استاد در نظر گرفته میشود.
دکتر ســیمایی با بیان اینکــه موارد فوق بــرای اجرا نیاز به
هماهنگی دارد ،گفت :این موارد در چند نوبت به دانشگاهها گفته
شــده و همچنان نیازمند اطالع رسانی فراوان به اشکال مختلف
است که خوشبختانه دانشگاهها در این زمینه آگاه هستند.
وی تصریح کرد :همچنان در بازار تبلیغاتی مبنی بر پایاننامه
فروشــی وجود دارد که در این خصوص با نیروی انتظامی و قوه
قضائیه هماهنگی شــده که اجرای قانون در سطح خیابانی نیز
جدی گرفته شود .با این حال شأن علمی این همایش این است
که از زاویه علمی به این موضوع پرداخته شود.
وی همچنین یادآور شــد :تقلب در پایاننامه نویسی در تمام
دانشگاههای دنیا هست اما در کشور ما شیوع زیادی پیدا کرده که
علل آن میتواند مدرک گرایی و نیز توسعه بی رویه دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی باشد.
دکتر سیمایی با اشاره به اینکه مدرک گرایی خود معلول است
و زمینــه گرفتن مدرک را با توســعه مراکز آموزش عالی فراختر
کردهایم ،ادامه داد :از  ۷۵دانشــگاه در سال  ۸۴به  ۱۵۰دانشگاه
در سال  ۹۲رسیدیم .این در حالیست که تعداد مؤسسات آموزش
عالی غیر دولتی نیز از  ۶۵به  ۲۵۰افزایش پیدا کرده و در مجموع
 ۲۸۰۰واحد دانشگاهی در کشور داریم.
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وی در پایان تصریح کرد :اســتاد برای کنترل پایاننامهها به
اندازه کافی نداریم و دانشجو ممکن است به راههای غیر اخالقی
کشیده شود .بنابراین توصیه میشــود مجلس شورای اسالمی
در قالب اقدامی برای مقابله با پایاننامه فروشــی به ســاماندهی
دانشگاهها کمک کند.
برآیند قدرت علمی و جرأت علمی تولید علم
دبیر علمی این همایش نیز ضمــن تاکید بر دیدگاه انتقادی
همایش ملی آسیب شناسی پایان نامهها و رسالهها در حوزه علوم
انسانی – اسالمی ،یاد آور شد :دو مؤلفه ضروری برای نوآوری در
عرصه تحقیق تاکید مقام معظــم رهبری قدرت علمی و جرأت
علمی است.
دکتر حجت اهلل ابراهیمیان با اشــاره به اینکه ترویج گفتمان
قدرت علمی و جرأت علمی مورد تاکید رهبری و برآیند آن تولید
علم اســت تشریح کرد :دانشــگاه مذاهب اسالمی به عنوان نهاد
حاکمیت علمی و دانشــگاهی و با تمرکز بر رشــتههای اسالمی
انســانی بنا شده تا در سلســله همایشهای ساالنه و به ریاست
جدید دانشگاه ،گرهای از مشکالت کشور باز شود.
دبیر علمی همایش ملی آسیب شناسی پایاننامهها و رسالهها
در حوزه علوم انســانی – اســامی خاطر نشان کرد :در نگاه اول
برگــزاری این همایش وظیفــه وزارت علوم تحقیقات و فناوری،
شورای عالی انقالب فرهنگی یا مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یا
دانشگاههای برجسته محسوب میشود اما شاهد هستیم که در
نهایت دانشگاه مذاهب اسالمی وارد میدان شده است.
وی افزود :در مرحله اجرای این همایش از  ISCمجوز الزم برای
نمایش دادن مقاالت را اخذ کردیم و مکاتبات الزم با بیش از ۳۰
دانشگاه انجام گرفت که البته با استقبال معنوی حوزه علمیه قم،
دانشگاه تهران و کتابخانه ملی ایران نیز همراه شدیم.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به برگزاری جلسات علمی مؤثر برای
برگزاری همایش فوق تشــریح کرد :خروجی این همایش تدوین
کتابی با عنوان چکیده ،مجموعــه همایش و خالصه  ۱۰۰مقاله
پذیرفته شــده ،تدوین کتابی با عنوان برگزیده مقاالت همایش از
جمله مقاالت سفارشی افراد صاحب نظر ،تدوین ویژه نامه با عنوان
گفتارهای علمی از شخصیتهای برتر در خصوص آسیب شناسی
پایاننامهها و رسالهها شامل  ۲۵مصاحبه با شخصیتهای علمی
پیش نشســتهای علمی در دانشــگاهها ،بهره مندی از سخنان
شخصیتهای برتر کشور در روز همایش ،برنامه ریزی برای برگزاری
ســه پنل ،حضور اندیشمندان برتر به عنوان اعضای هیأت رئیسه
پنلها ترویج گفتمان رصد پایاننامهها و رسالهها ،تأسیس دبیرخانه
دائمی مرتبط با موضوع همایش و تدوین کتابچهای مستقل با عنوان
نتیجه همایش جهت ارائه به مراجع تصمیم گیر است.
گفتنی اســت در ایــن همایش  ۲۲مقاله بــه عنوان مقاالت
برگزیده معرفی و از نویســندگان آنها تقدیر شــد و این مقاالت
در ســه پایگاه  ISCسیویلیکا و نورمگز نمایه خواهد شد .اسامی
نویسندگان تقدیر شده به شرح زیر است:
دکتر احد فرامرز قراملکی ،ســید حســن اسالمی ،حجت
االســام والمســلمین دکتر عبدالحســین خســروپناه ،رضا
رجبعلی بگلــو ،محمد حســین گلکار ،حمیدرضــا صادقی،
زینب برخورداری ،ســید محمدرضا حسینی ،عابدین سیاحت
اســفندیاری ،محمد جعفــر هرندی ،مهدی رهبــر ،ابوالفضل
خوش منش ،ســید مهدی موســوی داوودی ،محمد جمالی،
علی اصغر خندان ،حبیب اهلل عظیمی ،محمدکاظم ســروری،
نجمه نجــم ،ابراهیم دالیی میالن ،محمد تقی دشــتی ،صفر
بیگ زاده و حامد رستمی نجف آبادی
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حضور رئیس دانشگاه دمشق و هیاتی از وزارت علوم سوریه
در دانشگاه مذاهب اسالمی و امضای تفاهم نامه همکاری
رییس دانشگاه دمشق:
تعصب از سوی هر گروه و مذهبی مردود است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی:
تربیت نیروی انسانی تقریبی و مبارزه با افراط گرایی
از ماموریتهای دانشگاه مذاهب اسالمی

هیئتی از استادان دانشگاهها و وزارت علوم سوریه به ریاست
دکتر محمدماهر قباقیبی رییس دانشگاه دمشق ضمن حضور در
دانشگاه مذاهب اسالمی با دکتر مختاری رییس دانشگاه مذاهب
اســامی دیدار کرده و عالوه بر امضای تفاهم نامه همکاریهای
علمی از بخشهای مختلف دانشــگاه از جمله کتابخانه مرکزی
بازدید به عمل آوردند.
نشست مشترکی با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر
«محمدحســین مختاری» ،رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی
و هیات ســوری در راســتای آشــنایی هرچه بیشتر طرفین با
فعالیتهــای یکدیگر و همچنین بررســی مفــاد تفاهم نامه
همکاریهای مشــترک و امضاء آن امروز چهارشنبه  10بهمن
ماه در دفتر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
دانشگاه مذاهب اسالمی اهداف و رسالت مهم نظری ،فکری و
علمی در ارتباط با پروژه تقریب دارد

در ابتــدای این دیدار دکتر مختاری با بیان اینکه فلســفه
تاسیس این دانشگاه آن است که به لحاظ علمی و عملی پیروان
مذاهب اســامی در کنار هم اشتغال به تحصیل داشته باشند،
گفت :این دانشگاه در راستای تاکید مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) بر مســاله تقریب و وحدت مذاهب اسالمی تاسیس شد
تا کرسیهای نظریه پردازی با حضور پیروان مذاهب اسالمی و
بهره مندی از استادان شیعه و اهل سنت برگزار شود.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی بیان داشــت :این دانشگاه
ماموریــت و رســالت نظری ،فکری و علمــی در ارتباط با پروژه
تقریب دارد و کتابهای متعددی را تا به امروز منتشر کرده است،
همچنین ،مقاالتی در مجالت این دانشــگاه به چند زبان منتشر
میشود که انتشار این آثار تاثیر بسزایی در تنویر افکار جامعه دارد.
کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تقریبی از
ماموریتهای دانشگاه
وی با اشــاره به ســفر اخیر خود به افغانســتان و دیدار از
دانشــگاه های کابل و مقامات این کشــور گفت :آنها بســیار
تعجب کردند که چنین دانشگاهی با این اهداف و ماموریت ها
در ایــران وجود دارد ،این هوشــمندی رهبر معظم انقالب را
می رســاند که این دانشگاه بتواند کادر سازی کرده و نیروهای
تقریبی را تربیت کند.
دکتر مختاری خاطرنشان کرد :ما امروز در سایه همین
تربیت نیروی انســانی تقریبی در چنین دانشگاهی در
مناطقی که اهل سنت هســتند میخواهیم مدیر اهل
سنت بگذاریم منتهی یک ســنی تقریبی میخواهیم
همانطور که شیعه افراطی نمی خواهیم؛ ما نیاز به امنیت
و آرامش داریم و امنیت ما به لحاظ علمی و فرهنگی برای
نسل جوان است که آینده ای را برای آنها بسازیم.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین به فعالیتهای علمی
و علمایی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در زمینه وحدت
و تنویر افکار اشــاره کرد و گفت :دشمن نمیخواهد ما در کنار
هم باشــیم ،بنده به عنوان کســی که در یکی از دانشگاههای
انگلیس تحصیل کردهام ،از نزدیک شاهد فتنه انگیزی دشمنان
و کسانی که دم از دموکراسی میزنند ،بودهام.
وی با بیان اینکه همه مشــکالت ما از جهل ناشی میشود،
گفت :امروز دانشجویان ما آگاه شده و با آسیبهای فرقه گرایی و
مرکز فرماندهی آن که انگلیس است ،به خوبی آشنا هستند ،ما
در این دانشگاه در تالش هستیم تا سفرای تقریبی تربیت کنیم
و فقط مدرک تحویل ندهیم ،بلکه انسان معتدل تحویل دهیم.
ریشه همه مشکالت ما جهل است
در ادامه دکتر مختاری در پاســخ به ســوال یکی از اعضای
هیات ســوری در مورد علت فعالیتهای این دانشگاه در حوزه

طی حکمی از سوی دکتر مختاری صورت گرفت؛

انتصاب "دکتر عبدالوحید فیاضی" به عنوان معاون
توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع
دانشگاه مذاهب اسالمی

ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی طی حکمی" ،جناب آقای عبدالوحید
فیاضی" را به عنوان «معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه
مذاهب اسالمی» منصوب و از تالش های بی دریغ و موثر "جناب آقای
دکتر محمدرضا گلرو" در طول مدت مسئولیت شان قدردانی نمود.

انتصاب «سرپرست واحد گنبدکاووس
دانشگاه مذاهب اسالمی»

دکتر محمد حســین مختاری ،ریاست محترم دانشگاه طی حکمی،
"حجت االسالم والمسلمین آقای جالل عراقی" را به سمت «سرپرست
واحد گنبد کاووس دانشگاه مذاهب اسالمی» منصوب نمود.

تقریب مذاهب اســامی ،گفت :ریشــه همه مشکالت ما جهل
اســت ،اکنون ما همان افراد جاهلی را که شما در سوریه با آنها
درگیر هســتید و وقتی با این افراد صحبت میکنیم میبینیم
بخاطــر جهل و عدم آگاهی وارد گروهها و جریانهای افراطی و
تکفیری شده اند.
وی تاکید کرد :رهبر معظم انقالب حرفشــان این اســت که
در دانشــگاهها باید کار کرد چون دانشــگاه ظرفیت راه اندازی
کرســیهای نظریه پردازی را دارد .در آینده و در مناطق اهل
ســنت نشین یا شیعه نشین فارغ التحصیالن همین دانشگاهها
جامعه را اداره میکنند« ،حیدرالعبادی» ،نخست وزیر پیشین
عراق ،قبل از اتمام کارش هیاتی را به این دانشگاه فرستاد ،آنها
گفتند ما چنین مدل دانشگاهی را در بغداد نیاز داریم چون بعد
از فروپاشی داعش در عراق باید چه کرد؟ در نتیجه ما معتقدیم
که کار تقریب که این دانشــگاه انجام میدهد آگاهی بخشی به
جامعه بوده و این کار علمی و فکری است.
رییس دانشگاه دمشق :تعصب از سوی هر گروه و
مذهبی مردود است
در ادامــه این دیــدار دکتر «محمدماهــر قباقیبی» رییس
دانشگاه دمشق نیز با بیان این که موضوع تنویر افکار نسل جوان
با اســتفاده از روشهای علمی و دانشــگاهی موضوع حساسی
اســت ،گفت :باید منطقی و متعادل باشیم ،تعصب از سوی هر
دو طرف مردود اســت ،خداوند وقتی پیامبران را فرستاد از اول
به نماز و روزه دعوت نکرد بلکه به مکارم اخالق دعوت و سپس
تدریج این مسایل و مناسک را مطرح کرد.
در پایان این دیدار ،تندیس دانشــگاه مذاهب اســامی به
رئیس دانشــگاه دمشق اهدا شد .همچنین تفاهم نامه همکاری
بین دو دانشگاه از سوی طرفین به امضا رسید و قرار شد ،برای
تأیید نهایی به رؤیت وزارت علوم سوریه برسد.

با حضور دکتر مصطفی باجو از کشورالجزایز انجام شد؛

برگزاری دوره «کرسی فقه اباضی» در تهران و قم
از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی

دوره کرســی فقه اباضی با حضور دکتر مصطفی باجو؛ اســتادی از دانشــگاه
الغرادیه کشورالجزایز از تاریخ
 ۲۴لغایــت  30بهمن ماه در
واحد قــم و تهران دانشــگاه
مذاهب اسالمی برگزار گردید.
بــه دانشــجویان و طالب
دانشــگاه ها و حوزه هــای
علمیه شــرکت کننده در این
دوره گواهینامــه معتبر اعطا
می گردد.
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اخبار شعب

برگزاری “اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی”
در منطقه آزاد جزیره کیش با مشارکت
دانشگاه مذاهب اسالمی واحد هرمزگان

به همت دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان و با همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور؛

نشست کتاب خوان با موضوع (وحدت اسالمی،
ضرورت امروز جهان اسالم) برگزار شد

این نشست با حضور دکتر زرین پور سرپرست
واحد زاهدان دانشــگاه مذاهب اسالمی و آقایان
حامــد زارعی سرپرســت اداره کل کتابخانه های
عمومی استان ،حســینعلی خودکار رئیس اداره
امــور کتابخانه هــا و همکاریهای نهــاد ،حمزه
جهانتیغی کارشــناس امور فرهنگــی اداره امور
کتابخانه هــا و همکاران واحــد و جمع زیادی از
دانشجویان با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز شد.
دکتر زرین پور ضمن تشــکر از همکاری نهــاد کتابخانه های
عمومی استان با اشــاره به اینکه هرچند فرمان به خواندن (اقرا)
در ابتدای وحی نشان از اهتمام دین مبین اسالم به علم آموزی و
مطالعــه دارد اما به تعبیری (أمة اقرأ ال تقرأ) ملتی که به خواندن
توصیه شــده دست از خواندن برداشته اســت! از این روست که
سرانه مطالعه در کشورهای اسالمی و کشور عزیزمان بسیار پایین
تر از ســطح مطلوب اســت .وی ابراز امیدواری کــرد با برگزاری
چنین نشســت هایی به ویژه در مراکز آموزشی و دانشگاهی ،نه
تنها آمار مطالعه بلکه میزان میل و رغبت دانشجویان در این امر نیز افزایش یابد.
وی با اشــاره به موضوع نشســت،به این نکته اشــاره کرد که تمامی منابع فقهی در همه مذاهب
اســامی یکی است و فقط برداشــت ها از آنها مختلف است پس نتیجه آن است که اختالف و تفرقه
ای ما بین مسلمانان وجود ندارد و این جامعه استکبار است که درصدد ایجاد تفرقه افکنی است.
سرپرســت واحد زاهدان با بیان اینکه تنها دانشگاه مذاهب اسالمی است که در کشور ما عالوه بر
پذیرش دانشــجو در فقه امامی ،در فقه حنفی نیز و آن هم به صورت تطبیقی(آشنایی دانشجویان با
مذاهب یکدیگر) را راه اندازی کرده اســت ،ابراز امیدواری کرد این دانشگاه در تربیت مدیرانی الیق
و دلسوز و به عنوان سفیران تقریب نقش ویژه ای ایفا کند.
در ادامه نشســت ،سه تن از دانشجویان با نام های ابراهیم منعم زاده ،محدثه جون آبادی و فاطمه
رهدار مقاالت خود را در باب موضوع نشست ارائه کردند.

ایــن کنفرانس با مشــارکت دانشــگاه
مذاهب اسالمی هرمزگان ومرکز بین المللی
توســعه صلح فرهنگ و عقالنیت وبا حضور
اندیشــمندان داخلی وخارجــی در جزیره
کیش برگزار شد .
دکتر علی آبادی سرپرست واحد هرمزگان
دانشگاه مذاهب اسالمی ضمن خیرمقدم به
اندیشمندان وتشــکر ویژه از دکتر عابدین
ســیاحت رئیس مرکز توسعه صلح فرهنگ
وعقالنیت به دلیل تالش زیاد جهت برگزاری
این کنفرانس با اشاره به تحقق صلح تاکید
کرد برای تحقق صلح به دو مقوله نیازمندیم  -1ارتباط وهمزیستی مسالمت آمیز  -2گفتگوی
علمی و از آنجا که دانشگاه مذاهب اسالمی هرمزگان یکی از برگزارکنندگان این کنفرانس
میباشد ماموریت آن گســترش تقریب گرایی ورفع تخاصم میان مسلمانان و ایجاد صلح
ودوستی است به منظور تحقق این اهداف با همکاری مرکز توسعه صلح فرهنگ وعقالنیت
این کنفرانس بین المللی را به سه زبان فارسی عربی وانگلیسی در مرکز همایشهای منطقه
آزاد جزیره کیش برگزار نمود تا خال گفتگوی علمی در استان هرمزگان را در حد ظرفیت
یک کنفرانس برطرف کند.
سرپرســت واحد هرمزگان دانشگاه مذاهب اســامی با اظهار امیدواری وحمایت نهادها
ومراکز علمی افزودند میتوان نشستهای علمی بیشتری در حوزه صلح وهمزیستی مسالمت
آمیز برگزار کنیم که این مساله بسیارمهم است.
وی در ادامه افزودند تعداد مقاالت ارسال شده به کنفرانس بین المللی صلح پژوهی بیش
از 200مقاله از 22ملیت همچون گرجســتان ،برزیل ،آمریکا ،اندونزی ،آلمان ،تونس ،امارات،
آذربایجان کانادا ،هندوستان ،کامرون ،الجزایر ،عمان ،بحرین ،جمهوری چک ،عراق ،زیمباوه،
سریالنکا ،اتیوپی ،تانزانیا ،و افغانستان بوده که  36مقاله به زبان نگلیسی 19 ،مقاله به زبان عربی
و بقیه آن به زبان فارسی است که از شهرهای مختلف ایران ارسال شده است.

یادواره شهدای دانشجو در دانشگاه مذاهب اسالمی واحد کردستان برگزار شد
یــادواره شــهدای دانشــجو گرامیداشــت
دانشجوی «شــهید فریدون تعریف» در واحد
کردستان دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار گرديد.
در این مراســم كه به همت امور فرهنگی و
دانشجویی و بسیج دانشجویی واحد کردستان
دانشگاه برگزار گردید ،دکتر مرتضی خسروپناه
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی واحد سنندج
با اشــاره به فداکاریها و از جان گذشتگیهای

شــهدا ،جانبازان و ایثارگران ،بر لزوم یادآوری
آن رشــادتها و بازخوانی آن برای نسل جوان
تأکید کرد .همچنین حجت االسالم و المسلمین
محمــدی از اســاتید حوزه و دانشــگاه نیز در
ســخنانی بر تجلیل از مقام شهید و شهادت و
خانواده ايشان تاكيد کرد.
در این مراســم به پاس صبــر و فداکاری از
خانواده شهید تعریف تقدیر بعمل آمد.

شهيد فريدون تعريف از شهداي اوائل انقالب
بودند كه بدســت گروهك تروريستي منافقين
به شهادت رسيدند .همچنين از حاج ماموستا
دکتر سیدزکریا حسینی استاد دانشگاه مذاهب
اســامی نیز به عنوان مفاخر استان کردستان
در حوزه تقریب و از دانشجویان فرزند شاهد و
ایثارگر دانشگاه مذاهب اسالمی واحد سنندج
نیز تجلیل به عمل آمد.

با حضور رییس و معاونین دانشگاه در مجلس انجام شد؛

حمایت و تمجید کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور در جلسه کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی گزارشــی از
فعالیتها و اقدامات مهم دانشگاه در داخل و خارج از کشور با
رویکرد نگرش تقریبی ارائه کرد و در ادامه به سواالت تعدادی
از نمایندگان پاسخ داد.
دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به همراه دکتر
فیاضی و دکتر صابری معاونین توسعه منابع و آموزشی دانشگاه
در جلسه امروز (یکشــنبه  ۱۲اسفندماه)کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شــورای اسالمی حضور یافته و ضمن دیدار
با ریاست و هیئت رئیسه و اعضای این کمیسیون ،گزارشی از
فعالیتهای دانشگاه در حوزههای مختلف ارائه دادند.
در ایــن دیدار دکتر عــارف؛ رئیس کمیســیون آموزش و

تحقیقات مجلس شــورای اســامی ضمن اعــام حمایت و
تمجید از فعالیتهای دانشگاه ،خواستار توسعه کمی و کیفی
فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی شد.
دکتر میرزاده؛ ســخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی از ارائه گزارشهای فعالیتها و تبیین
اقدامات دانشگاه مذاهب اسالمی در این کمیسیون خبر داد و

گفت :رییس دانشگاه مذاهب اسالمی از نمایندگان برای بازدید
از روند کارها و فعالیتهایشان دعوت کرد.
سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اســامی در تشــریح جزئیات نشســت این کمیسیون گفت:
 2دســتور کار در  2بخش در جلســه امروز این کمیســیون
برنامهریزی شده داشت.
وی افزود :در بخش اولین جلســه در خدمت دکتر مختاری
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی بودیم که وی گزارشی درباره
فعالیتهــای این دانشــگاه ارائه و اعالم کــرد از وزارت علوم
مجوزهای الزم را دریافت کرده است.
ادامه در صفحه 12
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توسعه همکاریهای علمی دانشگاه مذاهب اسالمی
و دانشگاه الزهرا و اهل بیت(ع)
با امضای تفاهم نامه اجرایی
تفاهم نامه همکاری میان دانشــگاه الزهرا و دانشگاه مذاهب
اسالمی به منظور ارتقای سطح تعامالت و همکاریهای علمی و
بین المللی به امضا روسای دو دانشگاه رسید.
دکتر مهناز مالنظری ،رئیس دانشگاه الزهرا با حضور در دانشگاه
مذاهب اسالمی با دکتر مختاری ریاست دانشگاه دیدار و گفت وگو
کردند و تفاهم نامه اجرایی بین دو دانشگاه نیز به امضاء رسید.

این نشســت با حضور دکتر محمدحســین مختاری ،رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی ،دکتر یحیی جهانگیری ،مدیر کل دفتر
همکاریهای علمی-بینالمللی ،دکتر دانش پور مســئول واحد

خواهران و دکتر موسوی مدیر کل حراست و سرکار خانم دکتر
مهناز مالنظری ،رئیس دانشــگاه الزهرا ،دکتر پریچهر حناچی،
مدیر همکاریهای علمی بین المللی ،و خانم لعبت درخشانی،
رئیس روابط عمومی این دانشگاه برگزار شد.
دکتر مختاری در این نشســت با اشــاره به توانمندیها و
ظرفیتهای دو دانشــگاه به ویژه وجــود دو مرکز آزفا و مرکز
پوشکین در دانشــگاه الزهرا را پتانسیلهای خوبی برای شروع
همکاریها عنوان کرد و گفت :وجود مراکز زبان تحت مدیریت
دو دانشگاه جهت آموزش زبان فارسی به دانشجویان بینالملل
و آموزش زبان روسی به دانشجویان و اساتید ایرانی در دانشگاه
مذاهب اسالمی یکی از فرصتها و زمینههای همکاری میباشد.
رئیس دانشــگاه الزهــرا امکانــات و توانمندیهای موجود
در دانشــگاه مذاهب اســامی و اقدامات و فعالیتهای خوب
بینالمللی این دانشــگاه ما را در این همکاری یاری میکند و
میتوانیم گامی موثری در جهت معرفی توان علمی ،پژوهشی و
اجرایی زنان مسلمان ایرانی به جهانیان برداریم.
در این دیدار همچنین بر مشــارکت دو دانشــگاه در انتشار

علم و پژوهش و دانش  ،آشکارترین وسیله
عزت و قدرت یک کشور است
ّ
ادامه از صفحه 1
جوانــان؛ محور تحقــق نظام
پیشرفتهی اسالمی
ا ّما راه طیشده فقط قطعهای از مسیر
افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام
جمهوری اسالمی اســت .دنبالهی این
مســیر که به گمان زیاد ،به دشــواریِ
همت و هشیاری
گذشتهها نیست ،باید با ّ
و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی
شــود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان
جوان ،ف ّعاالن جوان ،در همهی میدانهای سیاســی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای
دین و اخالق و معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود
مســئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای
را به زیر بار
ّ
گذشــته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی
و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی
کامل نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند.
علم و پژوهش
علم و پژوهش :دانش؛ آشکارترین وسیلهی ع ّزت و
قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است.
دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای
خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستســاله فراهم کند و
با وجود تهیدســتی در بنیانهای اخالقی و اعتقادی ،با
تحمیل ســبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از
کاروان علم ،اختیار سیاســت و اقتصاد آنها را به دست
گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد،
توصیه نمیکنیم ،ا ّما مؤ ّکدا ً به نیاز کشور به جوشاندن
چشمهی دانش در میان خود اصرار میورزیم .بحمداهلل
متوسط جهان باالتر
استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از ّ
است .اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی
در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی
متوسط
غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد ّ
علم در جهان -به پیش رفته است .دستاوردهای دانش

مدت که ما را به رتبهی شــانزدهم
و ف ّناوری ما در این ّ
در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایهی
شگفتی ناظران جهانی شــد و در برخی از رشتههای
حســاس و نوپدید به رتبههای نخســتین ارتقاء داد،
ّ
همهوهمه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم
مالی و تحریم علمی بوده است .ما با وجود شنا در جهت
مخالف جریان دشمنساز ،به رکوردهای بزرگ دست
یافتهایم و این نعمت بزرگی اســت که بهخاطر آن باید
روز و شب خدا را سپاس گفت.
جوانان؛ میدانداران اصلی
گام دوم انقالب
مقــام معظم رهبری در این بیانیه خود خطاب به
جوانان صریحا فرمودند« :چشم امید به شما جوانها
است؛ و اگر زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به
ّ
بحمدالل
جوانــان مؤمن و انقالبی و دانا و کاردان که
کم نیســتند سپرده شــود ،این امید برآورده خواهد
ّ
شاءالل» .چشــم امیدی که رهبر انقالب به
شــد؛ ان
جوانان دارند میتواند حالل بســیاری از مشــکالت
کشور باشــد و تنها کافی است برخی از مسئولین و
مدیران با اعتماد به جوانان و ســپردن امور کشور به
آنان راه را برای روزهای پرامید و موفقیتآمیز هموار
کنند .روزهایی که با توجه به فشارهای همهجانبه و
روند فعلــی ،اگر بدون حضور جوانان و نیرو و انگیزه
آنها و اعتماد به آنان ،فرا برســد ی ،شــاید چندان
امیدوارکننده نباشد.

نشریهای علمی تخصصی به زبان انگلیسی تاکید شد.
در پایــان این دیدار تفاهم نامه همکاری مشــترک با تاکید
براجرایی شــدن هرچه ســریعتر آن برای گســترش و توسعه
همکاریهای دو دانشگاه به امضاء طرفین رسید.
دیدار رئیس دانشگاه اهل بیت(ع) با ریاست
دانشگاه مذاهب اسالمی و امضای تفاهم نامه همکاری
حجت االســام والمســلمین منصــور میراحمدی ،رییس
دانشــگاه اهل بیت علیهم الســام ضمن حضور در دانشــگاه
مذاهب اســامی با دکتر مختاری ریاســت محترم دانشگاه و
معاونین دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار تفاهم نامه همکاری های مشترک دو دانشگاه
به ویژه در عرصه های جذب و تبادل دانشجو و استاد ،فعالیت
هــای بین المللی ،مجالت ،نشســت ها و برگزاری کارگاههای
مشترک و ...به امضاء روسای دو دانشگاه رسید.

تمدید ثبت نام آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب
اسالمی (ویژه طالب شیعه و اهل سنت) در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری برای سال
تحصیلی 98-99

ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب
اسالمی(ویژه طالب) کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری برای سال تحصیلی  98-99از
روز شــنبه  97/11/6آغاز شده و تا 98/1/22
ادامه خواهد داشت.
آزمون کتبی  5اردیبهشت ماه  98برگزار
میگردد.
دانشگاه مذاهب اسالمی بر اساس مجوز وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و با نظارت ســازمان ســنجش آموزش کشور از میان طالب
حوزههای علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت از طریق آزمون اختصاصی در سال
تحصیلی  98- 99در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد.
بر اساس اعالم معاونت آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی آزمون اختصاصی جذب طالب
دانشگاه در  18رشته محل 5 ،اردیبهشت ماه  1398در شهرهای تهران ،قم ،بندرعباس،
زاهدان ،سنندج ،گنبد کاووس ،بوشهر و کرمانشاه برگزار خواهد شد.
عالقه مندان میتوانند با مراجعه به ســایت دانشگاه به نشانی www.mazaheb.
 ac.irو با مطالعه دقیق دفترچه آزمون اختصاصی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
رشــت ه محلهای آزمون جذب اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی در سال تحصیلی
 98-99به این شرح میباشد:
مقطع کارشناسی :رشتههای فقه و حقوق امامیه ،فقه و حقوق شافعی ،فقه و حقوق
حنفی ،زبان و ادبیات عرب،علوم قرآن و حدیث
مقطع کارشناسی ارشد :رشتههای فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی ،فقه مقارن و
حقوق خصوصی اسالمی ،تاریخ اسالم ،فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی و فلسفه و
کالم اسالمی ،ادیان ابراهیمی ،علوم قرآن و حدیث و عرفان اسالمی
مقطع دکتری :رشته علوم قرآن وحدیث ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،تاریخ اسالم
محل برگزاری آزمون با توجه به مندرجات دفترچه آزمون در شــهرهای تهران ،قم،
بندرعباس ،زاهدان ،سنندج و گنبد کاووس و بوشهر خواهد بود.
گفتنی اســت طالب محترم اهل ســنت در صورت قبولی میتوانند از شهریه شورای
برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برخوردار شوند وهمچنین در صورت
برخورداری از شرایط خاص میتوانند از مزایای بورسیه این شورا نیز بهرهمند گردند.
نشانی صفحه ثبت نام در آزمون  http://reg.mazaheb.ac.irمیباشد.
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در دیدار رییس و هیئتی از دانشگاه مذاهب اسالمی با نماینده ولی فقیه ،استاندار و مجمع نمایندگان کرمانشاه:

شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در کرمانشاه تاسیس میشود

دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین
دانشگاه در جریان سفر به استان کرمانشاه با “آیت اهلل علما”
نماینده معزز ولی فقیه در اســتان و مجمع نمایندگان استان
کرمانشــاه درخصوص راه اندازی و ایجاد شعبه ای از دانشگاه
مذاهب اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار ابتدا دکتر مختاری گزارشی از فلسفه تاسیس
و فعالیت های دانشــگاه مذاهب اســامی ،اهداف ،رسالت ها و
ماموریت ها و چشم انداز دانشــگاه در راستای تحقق منویات
مقام معظم رهبری ارائه دادند که این گزارش مورد اســتقبال
نماینده محترم ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان
قرار گرفت.

در ادامه این دیدار موضوع اصل تاســیس دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان کرمانشاه در جهت مقابله با افراط و پیشگیری
از تکفیر و تقویت بنیه تقریبی در جامعه به ویژه نســل جوان
در جهــت ایجاد یک رابطه همدالنه و اتحاد و انســجام میان
پیروان مذاهب اسالمی مورد تاکید نماینده محترم ولی فقیه و
نمایندگان استان قرار گرفت.
در دیدار مسووالن دانشگاه مذاهب اسالمی با
استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان شد:
استقبال مسووالن و حمایت کامل از تاسیس
دانشگاه مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین دانشگاه در ادامه
ســفر به استان کرمانشاه با مهندس هوشنگ بازوند ،استاندار،
معاونین و جمع مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس
شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.
تقدیر اســتاندار و مجمع نمایندگان اســتان کرمانشــاه از
فعالیت های تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی
در ایــن دیدار ابتدا دکتر مختاری گزارشــی از فعالیت های
تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی در داخل و خارج از کشور ارائه
نمود که مورد اســتقبال و تقدیر استاندار و مجمع نمایندگان
استان قرار گرفت.

سپس استاندار و نمایندگان استانی ضمن ابراز عالقه مندی
به راه اندازی دانشگاه مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه این
اقدام را در جذب نخبگان استان و نسل جوان بخصوص طالب
و ماموستاهای اســتان در فراگیری علوم اسالمی و آشنایی با
مبانی تقریبی و ادامه نحصیل آنان بسیار مفید و موثر دانستند
و گفتند :تاســیس دانشگاه مذاهب اسالمی در استان به نوعی
می تواند کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تقریبی باشد.
امروز همه ما وظیفه داریم در جهت تقریب بین
مذاهب و وحدت اسالمی قدم برداریم
همچنین مهندس بازوند ،اســتاندار کرمانشــاه آمادگی و
حمایت کامل از راه اندازی شعبه دانشگاه در این استان اعالم
نمود.
وی درخصوص مطالبات ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی
برای تخصیص زمین و اعتبارات جهت تاســیس ساختمان و
ســایت دانشــگاه موافقت و حمایت کامل خود را اعالم کرد و
تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ گردید.
اســتاندار کرمانشــاه همچنین تاکید کرد که امروز همه ما
وظیفه داریم در جهت تقریب بین مذاهب و وحدت اســامی
قدم برداریم به ویژه در این استان یک وفاق ملی و اجماع بین
همه علما و دانشــمندان و نخبگان وجود دارد که بایستی یک
رابطه همدالنه و وحدتی را ایجاد کنیم.
وی افــزود :بایــد با
گروه هــای افراطــی و
نابخــردی که بــا افکار
و اندیشــه های افراطی
به دنبــال ایجاد نا امنی
در جامعــه هســتند به
لحاظ علمی و فرهنگی
مقابله کنیم زیرا جوانان
ما بعلت عدم آشــنایی
درست و کامل از مبانی
اســامی و در اثر جهل
فریــب تبلیغات این گروه ها را می خورند لذا نیاز اســت برای
تعلیم و تربیت و آشنایی آنها چنین دانشگاهی در سطح استان
کرمانشاه تاسیس شود تا در آینده بتوانیم یک جامعه مطلوب
و آرمانی را در استان داشته باشیم.
بازدید ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین
دانشگاه به همراه جمعی از اعضای مجمع نمایندگان
و علمای استان کرمانشاه از ساختمان محل تاسیس
شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی به مرکزیت روانسر
گفتنی اســت با پیگیری ها و اســتقبال مســووالن استان
کرمانشــاه ،دانشگاه مذاهب اســامی در منطقه اورامانات راه
اندازی خواهد شد.
نشست هم اندیشی جمعی از علما ،ائمه جمعه
و جماعت و نمایندگان استان کرمانشاه با ریاست
دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین
این نشســت که در دفتر حاج ماموستا مالقادر قادری امام
جمعه محترم پاوه و از علمای برجســته اهل ســنت اســتان
کرمانشاه برگزار گردید در خصوص راه اندازی دانشگاه مذاهب
اســامی در اســتان بحث و تبادل نظر شد و مورد استقبال و
اقبال علمای استان قرار گرفت.
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اخبار کوتاه
استخدام  ۵۰نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه مذاهب
اسالمی در قوه قضائیه
با عنایت به پیگیریهای ریاست محترم دانشگاه مذاهب
اســامی شرایط جذب  ۵۰نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه
در قوه قضائیه فراهم گردید
اطالعات تکمیلی در این باره از طریق وب سایت رسمی
دانشــگاه به نشــانی  www.mazaheb.ac.irو کانال
اطالع رسانی رسـ�می دانشگاه به نشـ�ان ی �mazaheb
 @newsاطالع رسانی خواهد شد.
نشســت معرفی و بررســی «درآمدی برشــناخت
نسخههای نهج البالغه» انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی
در ســرای اهل قلم با حضور نویســنده کتــاب ،ناقدین،
مسووالن دانشگاه مذاهب اسالمی ،اصحاب رسانه و جمعی
از پژوهشگران این حوزه برگزار شد.
با مقاالتی از پژوهشگران شیعه و اهل سنت؛
شــماره  49مجله علمی -ترویجــی «مطالعات تقریبی
مذاهب اسالمی» دانشگاه مذاهب اسالمی منتشر شد.
جلسه صمیمی ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسالمی
با مسووالن شعب اســتانی دانشگاه و بررسی موضوعات و
مسائل مرتبط با شعب
چهل و ششمین جلسه شورای معاونت پژوهشی روز
سه شنبه  2بهمن ماه در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.
در این جلســه برنامههای معاونت در خصوص امور جاری
همایش آســیب شناسی پایان نامهها و رســاله ها ،تاریخ
برگزاری دومین جلســه هیات تحریریه ،موارد دستور کار
شورای پژوهش و  ...مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حضور رایزن فرهنگی اندونزی در دانشــگاه مذاهب
اسالمی جهت پیگیری راه اندازی اتاق اندونزی در دانشگاه
حضور آیت اهلل صفایی بوشهری ،نماینده محترم ولی
فقیه در استان بوشهر در دانشگاه مذاهب اسالمی واحد قم
و دیدار با ریاست دانشگاه
برگزاری پیش نشست همایش ملی آسیب شناسی
پایان نامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی -اسالمی” در
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با همکاری دانشگاه
مذاهب اسالمی
برگزاری نشست “مطالعات اسالم شناسی در آفریقا”
با حضوردکتر “مانیراج سوکداون” دکتری رشته مطالعات
دین و استاد برجسته دانشگاه پرتوریای آفریقای جنوبی در
دانشگاه مذاهب اسالمی
تقدیم نامه رئیس دانشــکده الهیات و ادیان دانشگاه
پرتوریــای آفریقــای جنوبی بــه دکتر مختــاری جهت
همکاریهای علمی و دانشــگاهی در دیدار دکتر “مانیراج
سوکداون” با رییس دانشگاه مذاهب اسالمی
دیدار مدیــرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی
دانشــگاه با دکتر علیزاده “مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی
سازمان امور دانشجویان وزارت عتف”
در این دیدار مشــکالت جذب دانشــجویان خارجی و
راهکارهای افزایش تنوع ملیتی بررسی شد .وی همچنین
از تنوع ملیتی و رشــد جذب دانشــجویان بین المللی در
دانشگاه مذاهب اسالمی تقدیر کرد.
پیش نشســت “اولین همایش آسیب شناسی پایان
نامهها و رســالهها در حــوزه علوم انسانی-اســامی” در
دانشگاه قم با همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
برگزاری نشست علمی به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی با عنوان ”:رسالت دانشگاه و حفظ
نظــام انقالبی در پرتو گفتمــان تقریب” با حضور حجت
االسالم و المسلمین دکتر محمد احمدی عضو هیئت علمی
دانشگاه پیام نور
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دکتر بشیرعضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی:

آرمانگرایی غیر علمی از موانع تولید علوم انسانی اسالمی
عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی ،فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) وعضو
هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اسالمی با بیان اینکه هر علمی باید زیربنای فلسفی مناسب
داشــته باشد که به مثابه نگاه متکی بر عقالنیت و اســتدالل در آن علم است ،تأکید کرد:
واقعیت این است که بدون داشتن چنین نگاهی امکان تحقق علم وجود ندارد.
دکتر حسن بشیر استاد تمام دانشــگاه امام صادق (ع) و استاد جامعه شناسی ارتباطات
بین الملل از دانشگاه لســتر انگلستان ،مدیر سابق آکادمی آکسفورد برای تحصیالت عالی
در آکسفورد انگلستان ،رئیس اسبق دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه
امام صادق (ع) وعضو هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اسالمی است .نشریه انسجام با ایشان
گفتگویی درباره علوم انسانی اسالمی داشت که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

سوال :به عنوان اولین سوال آیا علوم انسانی اسالمی
یک نیاز یا یک رویکرد در حوزه علم است؟
پاســخ :توجه به علم و کســب علم و اســتفاده کاربردی از
تجربیات علمی نه تنها یک نیاز اســت ،بلکه یک ضرورت مهم
است .بنابراین از این منظر توجه به اسالمی سازی علوم انسانی
و اجتماعــی یا به عبارت دیگر توجه به رابطه علوم انســانی با
رویکردهای اسالمی اهمیت بسزایی پیدا میکند.
در اینجا ضرورت نیز یک نوع از همبستگی را میان حوزههای
مختلف علوم در دیدگاه اسالمی نشان میدهد که باید به آن نیز
توجه ویژه ای داشت.
به عبارت دیگر ،توجه به حوزههای مورد بحث در علوم انسانی
و بطور کلی در مورد انســان ،یک ضرورت از جنس همبستگی
است و این ضرورت هر روز بیشتر و بیشتر خودش را جلوه گر
میکند .اما مســاله مهم در اینجا بحث در مورد تنها ضرورت یا
لزوم توجه به این حوزه از منظر اســامی نیست ،بلکه فراتر از
آن قائل شدن یا نشدن به اینکه آیا اسالم میتواند یا میخواهد
و یا نظر خاصی در این زمینهها دارد یا خیر؟ بنظر میرسد که
اســام ،به دلیل جامعیت آن ،در سه سطح پاسخهای جدی و
روشن دارد.
قبل از طرح دیدگاه اسالمی در این رابطه باید تاکید کرد که
طرح علوم انسانی اسالمی موضوعی نیست که به لحاظ مبنایی و
تاریخی یک موضوع جدید باشد ولی آنچه که میتوان آن را یک
رویکرد جدید در این زمینه دانســت مقایسه این دیدگاه با نگاه
جدید غربی در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی است .تاریخ
اسالمی بیانگر نوعی از نگاه جدی اسالمی در حوزه اجتماعی و
نگاه به انسان در سطح کلی است که توسط دانشمندان مسلمان
در طول تاریخ اسالمی مطرح شده است.
اولین ســطح در این رابطه سطح توانســتن است .در اینجا
معنای توانســتن به معنای داشتن قدرت فکری و علمی کافی
برای حضور در حوزههای انسانی و اجتماعی است .در این رابطه
میشــود گفت که یک اجماع جدی وجود دارد که دین اسالم
نگاه ویژه ای به حوزه فردی ،جامعه ،روابط و مناسبات اجتماعی،
حیات و مرگ جوامع انســانی ،تبیین روابط انسانی و چگونگی
آنها ،عدالت اجتماعی ،آزادی فردی و اجتماعی و غیره دارد که
وجود این نگاه به معنای داشتن توانایی کافی و قدرت فکری و
علمی و البته تشریعی در این زمینه است.
دومین ســطح ،سطح خواستن است .آیا اسالم میخواهد در
این زمینه نقش اساســی داشته باشــد یا اینکه این حوزههای
علمی را کامال به انســان واگذار کرده و انســان به هر گونه ای
که میخواهد میتواند در این زمینه نقش آفرینی کند .در این
رابطه نیز باید تاکید کرد که اســام همیشه با این هدف همراه
بوده که اصول آن باید به خوبی در جامعه پیاده شــده و جامعه
اســامی جهانی بر مبنای این اصول تحقــق یابد .اصوال وجود
پیامبران الهی و امامــان معصوم برای تحقق همین هدف مهم
برای اجرایی کردن اصول شــریعت اسالمی در سطوح فردی و
اجتماعی در همه زمینهها و در سطح جهانی انتخاب شده اند.

سومین ســطح درباره اینکه آیا اسالم در زمینه علوم انسانی
دارای اصول و یا اخالق و یا روش و دیدگاه است؟ قطعا کسانی
که حتی با دیدگاههای تفصیلی اصولی و فقهی آشــنایی کافی
نداشته باشند ،میتوانند بخشی از این اصول و اخالق حاکم بر
این حوزهها را مشاهده کنند .جوامع اسالمی خالی از شیوههای
ارتباطی ،رفتاری ،تعامل و امثالهم نیست که ریشه در دیدگاهها
و اندیشــه و نظریات علمی نداشته باشد .بدون این دیدگاههای
مشخص و استوار یک جامعه تمام عیار اسالمی نمی تواند شکل
گیرد.
البته در اینجا باید به این مســاله نیز اشاره کرد آنچه که هم
اکنون به عنوان یک چالش به وجود آمده مقایســه دیدگاههای
اسالمی در این رابطه با نگاهها و نظریههای جدید غربی است.
سوال :آیا علوم انسانی اسالمی را میتوان یک حوزه
فلسفی دانست یا یک دیدگاه نظری که نهایتا منجر به
طرح دیدگاههای کلی فلسفی میشود یا میتوان در
آنها شاهد ظهور نظریات خاص و مشخص باشیم؟
پاسخ :هر علمی بایــد زیربنای فلسفی مناسب داشته باشد
که به مثابه نگاه متکی بر عقالنیت و استدالل در آن علم است.
واقعیت این اســت که بدون داشتن چنین نگاهی امکان تحقق
علم وجود ندارد.
از ســوی دیگر ،نظریه محصول تالش روشمند یک علم در
یک موضوع خاصی اســت که به نتیجه قطعی یا نسبتا قطعی
میرســد .البته بکارگیری روشهای قیاســی و یا استقرایی با
همدیگر تفاوت اساســی در این زمینــه دارند که باید در جای
دیگری نسبت به این موضوع بحث نمود .به عبارت دیگر ،نظریه
اگر در سطح کالن و با روش قیاسی مطرح شود از نوعی قطعیت
و تعمیم پذیری برخوردار اســت و اگر با روش اســتقرایی و در
سطح موقعیتی مطرح شود قطعا از سطح تعمیم پذیری به دور
خواهــد بود .البته در این زمینه دیدگاه کهن نســبت به وجود
پارادایمهای مختلف و نسبتا ثابت و دیدگاه پوپر مبنی بر انقالب
مداوم در حوزه علمی قابل بحث اســت .در مطالعات مربوط به
علوم انسانی اســامی باید این مسائل به شکل مشخص هم از
منظر فلســفی و عقالنی بحث و بررسی شوند و هم منتهی به
یک دیدگاه نظری و در حقیقت نظریه شــوند .به عبارت دیگر،
بحث در مورد علوم انسانی اسالمی نمی تواند خارج از حوزههای
علمی مطرح شــده در علوم انسانی و اجتماعی باشد که عمدتاً
توســط غرب به جهان معرفی شــده اند .ما نهایتاً مجبوریم که
نســبت به همه این موارد نوعی از پذیــرش ،یا رد و یا به دلیل
نداشتن دلیل کافی سکوت کنیم.
با چنین وضعیتی حال اگر وضعیت شــناخت عام از جهان را
در سه مفهوم «حوزه مطالعه« ،»Field of Study :دیسپلین
یا نظم روشمند »Discipline :یا «علم »Science :متمایز از
همدیگر بدانیم که هر کدام بر یک حوزه معرفتی خاص داللت
دارند ،میتوان گفت که علوم انسانی اسالمی در شرایط کنونی
را بایــد یک «حوزه مطالعه» تا یــک «علم» به معنای جدید و
متداول دانســت .یکی از ویژگیهای حوزه مطالعه این است که

اوال هنوز بسیاری از زوایای معرفتی آن به شکل روشن مشخص
نشــده و از روایی استنباط کافی برخوردار نیست و ثانیا از نظر
روشی هنوز به یک ثبات روشی و پایایی روشمند نرسیده است.
ثالثــاً ،هنوز مفاهیم و تعاریف جامع و مانــع آن در زمینههای
مختلف انسانی و اجتماعی تعیین و تبیین نشده اند .رابعاً ،هنوز
یک اجماعی در این زمینه میان دانشمندان و پژوهشگران جدی
این حوزه درباره وجود علوم انســانی اســامی به وجود نیامده
است .تشتت و تعدد آراء و دیدگاهها ،اگر چه یک ضرورت است
و مشکلی در این زمینه نیست ،اما بیانگر عدم وحدت نظری در
این زمینه اســت که برای تحقق یک علم اهمیت بسزایی دارد.
خامســاً ،تحقق علم ،نیازمند ظهور نظریات مختلفی است که
روایی آنها ثابت شده باشد .تا کنون هنوز ما در این زمینه شاهد
این نظریات نیســتیم و تحقیق در این رابطه هنوز ادامه داشته
و خواهد داشت.
بنابراین ،به نظر میرســد کــه در اینجا ما باید از «مطالعات
انسانی اسالمی» تا «علوم انســانی اسالمی» نام ببریم .ویژگی
این نوع نگاه در این اســت که نخســت ما را از چالش بی فایده
و ساختارشکن غیرضروری با علوم انسانی و اجتماعی جدید به
دور خواهد کرد و فرصت مطالعه عمیق تر را به همه خواهد داد
و دوم ،از ســقوط در نوعی از قطعیت علمی که هنوز قلمرو آن
به شکل کافی روشن نیست جلوگیری میکند و سوم ،زمینه را
برای همگرایی بیشــتر اندیشمندان و حتی موضوعهای مطرح
شــده را آماده خواهد ســاخت و چهارم ،فرصت کافی به همه
اندیشمندان و دانشمندان اســامی خواهد داد که در رابطه با
طراحی نظریات مختلف بر اساس روشهای محکم ،متین و قابل
قبول تالش بیشتر و عمیقتر انجام دهند.
سوال :چه تفاوت اساسی میان علوم انسانی اسالمی
و علوم انســانی سکوالر وجود دارد و آیا چرا باید به
علوم انسانی اسالمی در شرایط کنونی توجه نمود؟
پاسخ :در اینجا الزم اســت که بــه یک مساله بسیار مهم و
حیاتی در نگاه به علم اشاره کنم تا نسبت این دو روشن گردد.
همانگونه که قبال نیز اشاره شد علم بر نوعی از شناخت و معرفت
متکی اســت .این شناخت و معرفت شــیوههای مختلفی برای
تحقق خود دارد که انسان را به یک وضوح فکری میرساند .به
عبارت دیگر ،راههای مختلفی از نظر شناخت وجود دارد که این
راهها همگی انسان را به نوعی از «وضوح فکری» میرسانند که
از این وضوح ،انسان راه خود را پیدا میکند.
علم با زیربنای معرفتی ،نوعی از دســت یابی به یک وضوح
فکری در هر زمینه خاصی اســت که از روایی و پایایی متفاوت
برخوردار است .شناخت و معرفتی که در علوم اجتماعی جدید
وجود دارد شناختی اســت که بر پایه یکی از راههای شناخت
یعنی تجربه و عینیت متکی است در حالی که شناخت انسانی
دارای راههای مختلف دیگر اســت که یکی از آنها وحی است و
دیگری شهود.
در اینجا وارد تجربه بین نسلی که نوعی از تلفیق تجربه عینی
با راههای دیگر است نمی شــویم که خود میتواند راهی مهم
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

برای نوعی از شــناخت و نهایتا علم تلقی گردد .با این وضعیت وقتی
ما برای هر دو رویکرد انســانی اســامی و علوم انسانی جدید از واژه
علم اســتفاده میکنیم ،به عبارت دیگر نگاه هر دو را به شکل خاص
به تجربه و یا نوعی از نگاه سکوالر مرتبط ساخته ایم و این خود آغاز
یک چالش است که بر اساس پارادوکس نگاه به مقوله علم است.
اگــر ما در این زمینه رویکرد انســانی اســامی را یک معرفت و
شناخت تمام عیار بدانیم که بخشی از آن میتواند به مثابه علم متکی
بر تجربه تلقی شود ،میتوانیم از این پارادوکس رهایی یابیم .امروزه
چه بخواهیم و چه نخواهیم علوم اجتماعی غربی در همه زمینههای
تحصیلی ما نفوذ کرده است ،این وضعیت اگر چه میتوان آن را نوعی
آورد ،اما از منظر دیگر میتوان آن را یک
از «تسخیر فکری» به شمار 
تجربه روایی دار نیز تلقی کرد که انسان کنونی آن را به شکل عینی
مورد تجربه قرار داده اســت و لذا شکلی از عقالنیت پیدا کرده است.
حال در اینجا اگر رویکرد انســانی اسالمی را یک معرفت و شناخت
کالن بدانیم میتوانیم راه را برای وحی و شهود و شناخت بین نسلی
و نیز تجربه باز کنیم و از طرفی از ساختارشکنیها غیرضروری پرهیز
کنیم و از سوی دیگر نوعی از همگرایی واقعی میان حوزههای مختلف
شناخت ایجاد کرده ایم.
ضرورت این نوع نگاه نیز ناشی از تحوالت گسترده ای است که در
علوم اســامی از یک سو و تجربیات متکی بر تجربه حکومتی ایجاد
شده است .حاکمیت نوعی از تجربه عملی است که در سطوح فردی،
اجتماعی ،بین المللی و جهانی میتواند با دیدگاههای فلسفی ،فکری،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و دینی همسو باشد .عالوه بر آن تمدن

بخشی از علم توسط حواس ما
به دست میآید بخشی دیگر نیز
در نگاه به رفتارها و هنجارهای
فردی و اجتماعی .این موارد یک
واقعیت هستند که میتوان از
آنها به نوعی نظریه زمینه ای
یا موقعیتی به دست آورد

اســامی نوین باید بر پایه علومی پایه گذاری شود که ریشه در نگاه
اسالمی داشته باشد .طبیعی است که این علوم باید مورد توجه قرار
گیرند .البته همانگونه که گفته شد هم اکنون ما در آغاز راه هستیم و
بیش از طرح واژه «علوم» باید از «مطالعات» استفاده کرد.
سوال :بنظر شــما تولید علم اسالمی در حوزههای علوم
انسانی و اجتماعی با چه موانعی روبرو میباشد؟
پاسخ :همانگونه که تاکید شد ،اگر رویکرد انسانی اسالمی را یک
حوزه مطالعه بدانیم و به جای علوم انســانی اسالمی از «مطالعات
انسانی اسالمی» ،در شرایط کنونی تا رسیدن به یک علم واقعی در
این زمینه که الزاما با معنای علــم به معنای متداول تطابق ندارد،
اســتفاده کنیم ،بســیاری از موانع اجتماعی و فرهنگی که معلوم
نیست برخی از آنها یک حقیقت روشن هستند مرتفع می شوند.
به عبارت دیگر ،برخی از موانع توســط مسلمانان و نه خود اسالم
ایجاد شــده است و از برداشتهای ناقص و یا غیر معرفتی و یا گاهی
مغرضانه و گاهی هم روشــنفکرانه ناشی میشــوند .اسالم راههای
شــناخت را مشخص کرده است که این راهها میتوانند منبعی برای
نوعی از نظریه پردازی در حوزه انســان و جامعه دانست .بسیاری از
این موارد در شــکل «ســنت الهی» در قران کریم مطرح شده اند و
کامال روشــن هستند .اگر میبینیم برخی از اندیشمندان داخلی نیز
متاســفانه فقط راه شــناخت را در رویکرد تجربی میبینند ناشی از
نوعی چپ گرایی فکری است که به عنوان یک برتری علمی در حال
نهادینه شدن در جامعه ما است.
نقــد درون فرهنگــی و درون اجتماعــی ،نیازمنــد پذیــرش
واقعیت هــای فرهنگــی و اجتماعی درون جامعه اســت .جامعه
شناســی ما نمی تواند در فضای خیالبافی شــکل بگیرد و از این
واقعیت ها چشم پوشی کند.

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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مانع دیگر در این زمینه آرمانگرایی غیرواقعی در رابطه با مفهوم
«علوم انســانی اسالمی» است .در حقیقت ،تا رسیدن به یک سطح
مناسب علمی در تولید مفاهیم مرتبط ،روشهای مناسب ،نظریه ها،
و باالخره حمایــت جمعی از این نظریه ها که به نوعی می توان آنرا
ظهور یک «هویت علمی» دانســت ،نباید از این علوم نام برد .طرح
واژه علوم در این زمینه به معنای این است که به حداقلهای ممکن
رسیده باشیم ،در حالیکه چنین نیست .ما راه طوالنی در این زمینه
داریم و باید کارهای اساســی انجام دهیم .تحقیق و نظریه پردازی
کار سختی است و جامعه علمی ما باید به این سختی تن بدهد.
مانع دیگری که میتــوان در این زمینه مطرح کرد تاکید بر عدم
تالئم میان علوم ســکوالر و علومی اســت که به نام انسانی اسالمی
مطرح میباشــند .قطعا بخشــی از تجربه در این رابطه باید پذیرفته
شــود .تجربه نیز به معنای این نیســت که مثال با پذیرش تجربه به
معنای راهی برای دســت یابی به یک علم اجمالی ،اصول دینی کنار
گذاشــته میشوند یا نگاه توحیدی مثال مخدوش میشود .بخشی از
علم توســط حواس ما به دست میآید بخشــی دیگر نیز در نگاه به
رفتارها و هنجارهای فردی و اجتماعی .این موارد یک واقعیت هستند
که میتوان از آنها به نوعی نظریه زمینه ای یا موقعیتی به دست آورد.
دلیل ندارد این نظریات همیشــه از قابلیت تعمیم برخوردار باشند؛
ولی راه را برای بســط علمی افزایش میدهند و در این بسط علمی
میتوان به درجاتی از نظریه رسید که قابلیت تعمیم داشته باشند و
به شکل یک پارادایم مسلط ظهور کنند.
البته موانع دیگری را نیز میتوان در این زمینه مطرح نمود که در
جای دیگر میتوان مورد بحث قرار داد.
سوال :بنظر شــما راههای رفع این موانع در تحقق علوم
انسانی اسالمی چه هستند؟
پاسخ :اولیــن مساله ایجاد گفتمان سازی مناسب ،بدون اغراق و
مبالغه ،در رابطه با این علوم است .ما متاسفانه بدون ایجاد زمینههای
مناسب گفتمانی و حتی بدون توجه به جنبههای مختلف روانشناسی
اجتماعی ،طرد علوم دیگر را مطرح و به جای آن نیز نتوانستیم علوم
انسانی اسالمی را به مرحله تولید نظریه برسانیم.
از طرف دیگر باید از زیادهخواهی و زیادهطلبی و آرمان گرایی غیر
علمی و غیر مستدل پرهیز نمود .این مساله برای هر دو طیف مربوط
به این حوزه از مطالعات انســان و جامعه مورد تاکید است .پذیرش
راههای مختلف شناخت برای جامعه شناسان امروزین یک ضرورت
است که ناشی از فرهنگ درونی جامعه است.
اگر جامعه شناســی باید نگاهی به درون جامعه داشته باشد و از
وجود اگزیومهای مختلف موجود باید ساختار خود را به شکل مناسب
طراحی کند چرا باید از موضوع دین به عنوان یک اصل مســلم برای
تحقق شناخت واقعی چشم پوشاند؟ اگر غرب مساله دین را از حوزه
مطالعــات اجتماعی خود به عنوان یک امر تاثیرگذار و جهت دهنده
حــذف کرد( ،نه اینکه آن را مــورد مطالعه قرار نداد) ،به دلیل اینکه
مســیحیت نمی توانست این نگاه جامع و شــناخت واقعی را ایجاد
نماید .مارکسیسم نیز با تحمیل رویکرد و نگاه ایدئولوژی محور خود
به همه ادیان و از جمله اســام دچار یک اشــتباه تاریخی شــد که
برخی از اندیشــمندان از جمله آلتوسر که بر خالف مارکس ،انسان
را یک موجود ایدئولوژیک میدانست ،هنوز در گرداب این پارادکس
ایدئولوژی بنیان دست و پا میزنند.
به نظر می رســد در این زمینه همه ما نیازمند بازنگری جدی در
مورد دست آوردهای دیگران و خود هستیم و به شکل انتقادی و با
نگاه به هویت اجتماعی ،فرهنگی و دینی جامعه ساختار جدیدی از
علوم انسانی و اجتماعی را به وجود آوریم که با ساختارهای موجود
ســازگاری بیشتری داشته باشد .این ســازگاری به معنای سر خم
کــردن و پذیرفتن همه آنچه که در این زمینه وجود دارد نیســت،
بلکه این مطالعــه و پژوهش و نگاه جدید باید با یک رویکرد درون
فرهنگــی و درون اجتماعی صورت گیــرد و از رویکردها و نظریات
جوامع دیگر حتی اگر از دیدگاه آنان به شــکل علم مسلم در آمده
انــد به صورت امری نهایی و غیرقابل تجدید نظر اســتفاده نکنیم.
نقد درون فرهنگی و درون اجتماعی ،نیازمند پذیرش واقعیت های
فرهنگی و اجتماعی درون جامعه است .جامعه شناسی ما نمی تواند
در فضای خیالبافی شکل بگیرد و از این واقعیت ها چشم پوشی کند.
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اخبار کوتاه
نشســت “علمی حج و تقویــت ارتباطی
تمدن اســامی” به همت معاونــت بین الملل
بعثه مقام معظم رهبری و با مشارکت بین الملل
دانشگاههای مذاهب اسالمی ،عالمه طباطبایی و
اهل بیت(ع) روز سه شنبه برگزار شد.
در این نشســت که با حضور رایزنان فرهنگی
ایران در برخی کشــورها همراه بود اساتید و دو
دانشجوی بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی از
افغانستان و نیجریه به ارائه مقاله پرداختند.
ســفر دانشــجویان بین المللی دانشگاه
مذاهب اســامی به مناطق عملیاتی جنوب در
قالب کاروانهای راهیان نور
چهلمیــن پیش نشســت علمی همایش
بینالمللــی «بازخوانی آثار علمــی و فرهنگی
انقالب اسالمی ایران» با عنوان“ :انقالب اسالمی
ایران ،همبستگی امت اسالمی و ترویج فرهنگ
تقریب مذاهــب” با همکاری دانشــگاه مذاهب
اسالمی واحد استان گلستان (گنبد کاووس)
پیام تسلیت رییس دانشگاه مذاهب اسالمی
درپی درگذشــت “حجت االســام والمسلمین
صالحی خوانساری”
برگــزاری کارگاه “زبــان عربی محور
وحدت ملتها” در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب
اسالمی با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان
و دانشگاه بابل کشور عراق
“احمد خوجملی” دانشــجوی رشته فقه
و حقوق حنفی دانشــگاه مذاهب اسالمی واحد
گنبدکاووس ،مقام سوم رشته ترتیل “مسابقات
سراســری قرآن کریم طــاب و روحانیون اهل
سنت” کشور را کسب کرد.
کاروان راهیان نور دانشگاه مذاهب اسالمی
در دومین روز این ســفر معنوی از مناطق کانال
کمیل و سد کرخه ،و هم چنین از یادمان فکه و
یادمان شهید حسن باقری بازدید کردند.
برگزاری مســابقات قرآن وعترت مرحله
دانشــگاهی بخش معارفی ،در دانشگاه مذاهب
اسالمی واحد بندرعباس
دیدار رئیس واحد سنندج دانشگاه مذاهب
اسالمی با فرمانده انتظامی استان کردستان
امضای طومار تجدید بیعت با انقالب ،شهدا،
امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری توسط بسیج
دانشــجویی واحد ســنندج در آستانه چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
تجلیل از رئیس واحد ســنندج دانشــگاه
مذاهب اسالمی در همایش علمی کنگره 5400
شهید استان کردستان
برگزاری پیش نشست همایش ملی آسیب
شناسی پایان نامهها و رســالهها در حوزه علوم
انسانی اسالمی در واحدزاهدان
برگزاری پیش نشست همایش ملی آسیب
شناسی پایان نامهها و رســالهها در حوزه علوم
انسانی-اسالمی در واحد سنندج
يادواره شــهداي دانشــجو گراميداشــت
شهيد فريدون تعريف با همکاری امور فرهنگي و
دانشجويي دانشگاه مذاهب اسالمي واحد سنندج
و بسيج دانشجويي اين دانشگاه برگزار شد.
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در سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین به استان گلستان مطرح شد؛

عزم جدی مسوالن استان گلستان برای تبدیل شدن دانشگاه مذاهب
اسالمی(واحدگنبدکاووس)به قطب علمی منطقه و شمال کشور

تجلیل از حمایتها و پیگیریهای آیت اهلل نورمفیدی
در تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی استان گلستان
چندی پیش و در آستانه جشن  40سالگی پیروزی انقالب
اسالمی در اقدامی تحسین برانگیز و بر اساس سیاستهای کلی
نظام جمهوری اســامی ایران و با عنایت به همدلی ،وحدت و
یکپارچگی مردم استان گلستان شعبه جدید دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان گلستان و به مرکزیت شهرستان گنبدکاووس
تاســیس شــد تا بار دیگر گنبدکاووس که مهــد و پایتخت
همدلی و وحدت کشــور و جهان اســام است گام دیگری در
حوزه مبانی علمی و آکادمیک وحدت بردارد و در این روزهای
نخست استحکامبخشی به دانشگاه در حوزههای مختلف به ویژه
توســعه تجهیزات و منابع مالی ،لجستیکی و آموزشی از جمله
اولویتهاست.
از این رو و با هدف توســعه خدمات علمی این دانشگاه و در
کنار آن تقویت حمایتها و پشــتیبانی کامل مسووالن استان
گلســتان ،دکتر مختاری رئیس و معاونین دانشــگاه مذاهب
اســامی در ســفری به گنبدکاووس و گرگان با مدیران ارشد
استانی و شهرستانی و ائمه جمعه ازجمله ،نماینده محترم ولی
فقیه در استان گلستان ،امام جمعه گنبد کاووس ،علمای شیعه
و اهل ســنت و فرماندار ویژه ،شهردار و اعضای شورای شهر و
خیرین این منطقه دیدار و گفت و گو کردند.
آیت اهلل نور مفیدی :استقرار دانشگاه مذاهب در
شهرستان گنبدکاووس یک فرصت ویژه برای استان
آیت اهلل نــور مفیدی نماینده محترم ولی فقیه در اســتان
گلســتان و امام جمعه گرگان در این دیدار پس از ارائه گزارش
توسط دکتر مختاری ریاســت عالیه دانشگاه و حجت االسالم
دکتر عراقی سرپرست واحد گنبدکاووس دانشگاه از تالشها و
پیگیریهای ایشان در راه اندازی و شروع به کار دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان گلستان قدر دانی کردند.
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان گلســتان همچنین از
شروع رسمی فعالیتهای آموزشــی دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد استان گلستان (گنبد کاووس) از ترم دوم سال تحصیلی
 97-98ابراز خرسندی نمود و نکاتی راجع به اهمیت و ضرورت
تأسیس چنین دانشگاهی در استان گلستان یادآور شد.
آیتاهلل نــور مفیدی وجود چنین دانشــگاهی در اســتان

گلستان و استقرار آن در شهرستان گنبدکاووس را یک فرصت
ویژه برای استان توصیف نمود و بر استفاده از اساتید مجرب و
جوان اهل ســنت و اهل تشیع و تبدیل شدن دانشگاه مذاهب
اسالمی استان گلستان به قطب علمی در منطقه و شمال کشور
تاکید کرد.
در این دیدار رییس دانشگاه مذاهب از حمایتها و همکاری
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان گلستان در تأسیس و راه
اندازی دانشگاه مذاهب اســامی واحد استان گلستان ( گنبد
کاووس) و پیشــنهاد مدبرانه ایشــان در استقرار شعبه استان
گلســتان در گنبد کاووس با اهدای لوح یادبود دانشگاه تجلیل
به عمل آورد.
در دیدار رییس دانشــگاه مذاهب اســامی بــا امام جمعه
گنبدکاووس و ائمه جمعه شــیعه و اهل ســنت شرق استان
گلســتان :مقابله با افراط گرایی شعار دانشگاه مذاهب اسالمی
است
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی در ادامه دیدارهای خود با
علما و فرهیختگان شهرســتان گنبد کاووس با جمعی از ائمه
جمعه شیعه و اهل سنت شرق استان گلستان در دفتر حجت
االسالم والمسلمین شهرستانی ترابی امام جمعه گنبدکاووس
دیدار و در خصــوص همکاریهای بیــش از پیش و حمایت
علمای اهل سنت استان شهرســتان با شعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی همفکری کردند.
دکتر مختاری در این دیدار با اشــاره به ظرفیتهای باالی
این دانشگاه ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی در گنبدکاووس به
قطب علمی منطقه تبدیل خواهد شد.
وی دانشگاه مذاهب اسالمی را پشتوانه فکری و نظری برای
پروژه تقریب عنوان کرد و گفت :فلســفه این دانشگاه مبارزه با

افراط و تکفیر اســت و دانشــگاه محل گفتمان علمی است و
کرسیهای نظریه پردازی آزاد اندیشی مباحث دینی میتواند
در محیط علمی و آکادمیک به دور از تعصب و اندیشــه مطرح
شود.
دانشگاه مذاهب اسالمی میتواند در آینده عدل
األزهر مصر باشد و مرجعیت علمی را در اختیار بگیرد
وی بافت مذهبی شهرســتان گنبد کاووس را الگوی بسیار
مناســب برای تبیین و انتقــال آموزههای وحیانی اســام و
همزیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب اسالمی توصیف کرد و
بیان داشت :دانشگاه مذاهب اسالمی یک ظرفیت عظیم است و
میتواند در آینده عدل األزهر مصر باشد و مرجعیت علمی را در
اختیار بگیرد و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری از
این دانشگاه انتظار دارند.
دکتر مختاری وجود دانشگاه مذاهب اسالمی را مطالبه همه
مسئوالن و علمای شــیعه و اهل سنت در استانهای مختلف
عنــوان کرد و افــزود :امیدواریم با حمایت علما و مســئوالن
استانی ،واحد دانشگاه مذاهب اسالمی در استان گلستان (گنبد
کاووس) به یک مرکز موفق و قطب علمی در منطقه و شــمال
کشور تبدیل شود و این مهم حمایت و همفکری و بسیج همه
مسئوالن به ویژه علمای شیعه و اهل سنت استان و شهرستان
را میطلبد.
در این دیدار همچنین حجت االسالم دکتر عراقی سرپرست
شــعبه گنبد کاووس دانشــگاه مذاهب اســامی گزارشی از
فعالیتهــای ایــن واحد تازه تاســیس ارائــه داد و افزود :هم
اکنون این واحد دانشــگاهی از طریق آزمون جذب اختصاصی
طالب در رشــته فقه و حقوق امامیــه و فقه حقوق حنفی در
مقطع کارشناســی و همچنین رشته ادیان ابراهیمی در مقطع
کارشناسی ارشــد اقدام به جذب دانشجو از میان طالب کرده
و اولین ورودیهای این شــعبه از بهمن مــاه تحصیل در این
دانشگاه را آغاز کرده اند.
تریبون نماز جمعه برای تقویت دانشــگاه مذاهب اسالمی
آماده است
امام جمعه گنبدکاووس در این نشســت صمیمانه با تقدیر
از حضور مسووالن دانشــگاه مذاهب اسالمی در گنبدکاووس،
اظهار کرد :راه اندازی این مرکز دانشگاهی در گنبدکاووس اتفاق
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بزرگ و مبارکی بود که باید از همه مســببان و تالشگران این
اتفاق بزرگ به ویژه رئیس و معاون آموزشی دانشگاه تقدیر کرد.
حجتاالسالم محمود ترابی ،افزود :با توجه به ظرفیت بزرگ
تریبون نماز جمعه و ارتباطات گسترده ائمه جمعه با روحانیون،
طالب و بدنه مردم این جلســه میتواند به تقویت دانشــگاه و
جذب دانشجوی بیشتر کمک ویژه کند.
وی بــا تاکید بر اینکه مردم گنبــدکاووس از همان ابتدای
مطرح شــدن نام این شهرستان برای اســتقرار دانشگاه در آن
در تالش برای میزبانی شایســته بودهاند ،خاطرنشان کرد :در
روزهای آتی نیز عالوه بر جلســه امروز جلسات متناوبی برای
همکاری و همیاری با مدیران این دانشــگاه در فرمانداری و با
حضور مسووالن ادارات و نهادهای گنبدکاووس برگزار خواهد
شد.
امام جمعه اهل سنت نگین شهر نیز در این جلسه با تقدیر از
برگزاری این جلسه و ارائه اطالعات مفید به ائمه جمعه منطقه،
اضافه کــرد :ما به عنوان ائمه جمعه تالش خود را برای دعوت
جوانان به ویژه طالب برای حضور در این دانشــگاه که با هدف
تقریب و نزدیکی میان مذاهب اسالمی تشکیل شده است انجام
خواهیم داد.
آخوند ابوبکر خوجملی با اشاره به اینکه برخی از مردم اهل
تسنن اســتان گلســتان از «بندرترکمن» و «مراوهتپه» برای
حضور در این دانشگاه اعالم آمادگی کردهاند ،گفت :با توجه به
فاصله  150کیلومتر بندر ترکمن و  220کیلومتری مراوهتپه با
گنبدکاووس الزم است تا برای استقرار دانشجویان غیربومی در
خوابگاه تدبیر الزم اندیشیده شود.
گفتنی است در این نشست صمیمی دکتر رضا صابری معاون
آموزشــی و دکتر فیاضی معاون توسعه منابع انسانی دانشگاه
مذاهب اسالمی ،حجتاالسالم عیناهلل شهابی و حجتاالسالم
حسن بهرامی ائمه جمعه شــهرهای گنبدکاووس ،آزادشهر و
نگین شــهر و آخوند عبدالکریم جاور و آخوند ابوبکر خوجملی
ائمه جمعه اهل ســنت گنبدکاووس و نگین شهر و عبدالقدیر
کریمی معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز حضور
داشتند.
ائمه جمعه حاضر در این نشســت دیدگاهها و نظرات خود
را در خصوص ضرورت وجود چنین دانشــگاهی که در راستای
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تقریــب وحدت پیروان مذاهب و روشــنگری جوانان به دور از
تعصب و افراط فعالیت میکند ،مطرح کرده و برحمایت از این
دانشگاه و پیگیری مطالبات در مسیر رونق بخشیدن به حضور
و فعالیت این دانشگاه در شهرستان تاکید کردند.
فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس :وجود دانشگاه مذاهب
اسالمی یک افتخار ،فرصت و امتیاز ویژه برای شهرستان ماست
معاون استاندار و فرماندار شهرستان گنبدکاووس در نشست
هم اندیشی مدیران فرمانداری و اعضای شورای شهر و مدیران
شهرستان گنبدکاووس با رییس دانشگاه مذاهب اسالمی ،گفت:
دانشگاه مذاهب اسالمی شهرستان گنبدکاووس تنها دانشگاه در
کشور است که به جای مرکز استان در یکی از شهرستانها دایر
شده و یک افتخار ،فرصت و امتیاز ویژه برای شهرستان ماست.
مهنــدس عبدالقدیــر کریمــی در این جلســه از آمادگی
شهرســتان برای تامین زمین مورد نیاز تا پایان فروردین 98
خبــر داد و گفت :در کمیته برنامه ریزی گنبدکاووس نیز برای
ساخت دانشگاه اعتبارات خوبی پیش بینی میکنیم.
وی افزود :عالوه بر یک نقطه شهری ،در برخی نقاط حاشیه
ای گنبدکاووس نیز زمین مناسب برای احداث دانشگاه مذاهب
اسالمی پیش بینی شده که یکی از آنها نهایی خواهد شد.
معاون استاندار گلستان راه اندازی دانشگاه مذاهب اسالمی
در گنبــدکاووس را مایه افتخار برای مردم این دیار دانســت و
اضافه کرد :از این پس این دانشــگاه نیز میتواند در کنار دیگر
ظرفیت ها ،معرف خوبی برای شهرســتان و مردم آن درسطح
ملی و جهانی باشد.
عبدالقدیر کریمی بیان داشــت :تالش داریم تا زمینی برای
احداث ساختمان این دانشگاه تا پایان فروردین ماه در مالکیت
دانشــگاه در بیاوریم و کار ساخت این دانشگاه با شتاب هرچه
بیشتر انجام شود.
وی ادامه داد :این دانشــگاه در راســتا تحقق سیاستهای
نظام جمهوری اســامی گامهای مهمی برداشته و در ارتقای
شاخصهای شهرستان بسیار تاثیرگذار است.
در ابتدای این دیدار دکتر مختاری نیز با اشاره به راه اندازی
دانشگاه مذاهب اسالمی در گلستان به مرکزیت گنبدکاووس،
افزود :راه اندازی این واحد دانشــگاهی دراین شهرستان ،مورد
تاکیــد دفتر مقام معظم رهبری ،مجمع شــورای عالی تقریب
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مذاهب و کمیســون آموزش مجلس شورای اسالمی بوده و از
آن حمایت شده است.
وی اضافه کرد :برای احداث ســاختمان درخور شــان این
دانشگاه اسالمی مسئوالن استان و شهرستان میبایست برای
تامین زمین مورد نیاز همکاری نمایند تا احداث آن آغاز شود.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی ،نقش و فعالیت علمی دانشگاه
مذاهب اسالمی را در تقویت بنیه تقریبی در جامعه بسیار مهم
دانست و تصریح کرد :حمایت مســئوالن برای راه اندازی این
دانشگاه باتوجه به اهمیت و کارکرد آن ضروری است.
نشست همفکری مسئوالن دانشگاه مذاهب اسالمی
با خیرین گنبد کاووس

رییس دانشــگاه مذاهب اســامی به همراه دکتر صابری و
دکتر فیاضی معاونین آموزشی و توسعه منابع به همراه حجت
االســام دکتر عراقی سرپرست شعبه گنبدکاووس دانشگاه با
حجت االســام والمســلمین ترابی امام جمعه محترم گنبد
کاووس و خیرین این شهرســتان دیدار و در خصوص پیگیری
امور مربوط به شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در گنبدکاووس
گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر مختاری گزارشــی درخصوص اهداف و
رسالتهای دانشگاه مذاهب اســامی ارائه داد و گفت :کار در
راستای تقریب و انتقال ســیره نبوی به جوانان کار خیر است
و رونق فعالیتهای شــعبه نوپای دانشگاه مذاهب اسالمی در
گنبدکاووس نیازمند همت همگانی است .
وی افزود :فارغالتحصیالن این دانشــگاه خطیبان و امامان
جمعه آینده هستند و امام جمعه و مسئولی موفق است که با
تقریب انعطافپذیر بتواند با اقوام و مذاهب ارتباط برقرار کند.
ِ
در این دیدار همچنین تعدادی از خیرین شهرســتان ضمن
اعالم آمادگی برای کمک به دانشــگاه مذاهب اسالمی ،تاکید
کردنــد :از هرگونه کمک و حمایتی برای این دانشــگاه که در
راســتای منویات رهبــر معظم انقــاب و در زمینه وحدت و
روشنگری افکار عمومی و آموزش جوانان فعالیت میکند دریغ
نخواهیم کرد.
شهرســتان گنبدکاووس با  350هــزار نفر جمعیت با تنوع
قومی و فرهنگی درشــرق استان گلســتان واقع است و افزون
بر نیمی از جمعیت آن را ترکمنها تشــکیل میدهند که اهل
سنت هستند.

شماره شاپاISSN/ 2645-4300 :

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
زیر نظر :روابط عمومی
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شماره :افشین ضیائیان ،لیلی اسکندرپور

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

برگزاری دور دوم گفتگوهای فرهنگی
ایران و افغانستان با مشارکت دانشگاه
مذاهب اسالمی واحدزاهدان

دور دوم گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان با برگزاری همایش تعامالت
دانشــگاهی و آموزش؛ محور توســعه پایدار ایران و افغانستان ،با همکاری و
مشــارکت دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان و حضور بیش از  10دانشگاه
کشــور افغانســتان و تعدادی از دانشــگاه های ایران در روزهــای اول و دوم
اسفندماه  1397به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در این نشســت ضمن ارئه توضیحاتی درباره رســالت ،اهداف و چشم انداز
دانشگاه توســط دکتر زرین پور سرپرســت واحد زاهدان به حاضران ،کلیپ
معرفی دانشــگاه مذاهب اســامی نیز در همایش پخش گردید و مورد توجه
شرکت کنندگان قرار گرفت.
با حضور رییس و معاونین دانشگاه در مجلس

کمیسیون آموزش و تحقیقات خواستار توسعه کمی و کیفی
فعالیت های دانشگاه مذاهب اسالمی شد

ادامه از صفحه 5

سخنگوی کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی
تصریح کــرد :رئیس دانشــگاه
مذاهب اســامی اعالم کرد که
این دانشگاه در خصوص تقریب
نگرشها فعالیــت میکنند و با
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی هم ارتباط بسیار نزدیکی دارد همچنین
رئیس این دانشگاه در هیئت امنای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی حضور
دارد.
میرزاده خاطرنشان
کرد :رئیس دانشــگاه
مذاهــب اســامی در
ایــن نشســت اعــام
کــرد فعالیتهای این
دانشــگاه برای نزدیک
کردن نگرشهای مذهبی است ضمن اینکه بسیاری از ائمه جمعه کشور در این
دانشگاه یا دانشجو بوده و یا تحصیل میکنند.
وی گفــت :دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی از اعضای این
کمیسیون برای بازدید از این دانشگاه و آشنایی با اقدامات آن دعوت کرد.

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

اخبار کوتاه
اولین دوره ی مناظرات دانشجویی علوم انسانی
اسالمی کشــور به همراه اعطای گواهی معتبر علمی
پژوهشی از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی ،امام صادق،
صنعتی شریف و جهاد دانشگاهی برگزار میشود.
سوال جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم
مردم پــاوه و جوانرود از وزیر محترم علوم درباره لزوم
حمایت از دانشــگاه مذاهب اسالمی به عنوان پشتوانه
نظری و علمی تقریب و وحدت امت اسالمی
برگزاری پيش نشســت همايش ملي آســيب
شناسي پايان نامهها و رسالهها در حوزه علوم اسالمي-
انســاني با حضور جمعي از اســاتيد در واحد سنندج
دانشگاه
حضور دکتر علی وقفچی؛ عضو محترم کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی و نماینده استان زنجان
در دانشــگاه مذاهب اسالمی و دیدار با دکتر مختاری
ریاست محترم و معاونین دانشگاه
برگزاری جلســه کمیته منتخب همایش ملی
آســیب شناسی پایان نامه و رســالهها در حوزه علوم
انسانی  -اسالمی
دیدار رئیس دانشــگاه اهل بیت(ع) با ریاســت
دانشگاه مذاهب اسالمی و امضای تفاهم نامه همکاری
برپایی غرفه ویژه دانشــگاه مذاهب اسالمی در
مسیر راهپیمایی  ۲۲بهمن در تهران به همت “معاونت
دانشجویی و فرهنگی”
دکتر باجو استاد مدعو کرسی فقه اباضی که به
ایران سفر کرده بود با دکتر مختاری ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی در واحد قم دانشگاه دیدار و گفت وگو
کردند.
برگزاری دومين پيش نشست همايش ملي آسيب
شناسي پايان نامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی-
اسالمی با حضور جمعي از اساتيد دانشگاههاي استان
كردستان به ميزباني دانشگاه پيام نور مركز كردستان
در دانشگاه مازندران با همکاری دانشگاه مذاهب
اسالمی برگزار شد :پیش نشست همایش ملی آسیب
شناسی پایان نامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی
 اسالمینشست تخصصی «دیپلماســی اتحاد اسالمی،
ضرورتها و راهبردها» در موسســه پژوهش فرهنگی
انقالب اســامی با حضــور رییس دانشــگاه مذاهب
اسالمی برگزار شد.

اختتامیه ســیامین همایــش علمی تحقیقی
مذاهب اســامی با حضور سرپرست دانشگاه مذاهب
اسالمی واحد زاهدان
برگزاری “هفتاد و ســومین” جلســه شــورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه مذاهب اسالمی
پیام تسلیت رییس دانشگاه مذاهب اسالمی در
پی درگذشت آیتاهلل مومن
برگزاری ویژه برنامه والدت حضرت زهرا(س) و
نمایشگاه حجاب و عفاف در واحد خواهران دانشگاه
بازتاب گسترده خبر برگزاری همایش در رسانه
ها ،مطبوعات و صداو سیما
قدردانی ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی از
همکاران و دســتاندرکاران برگزاری “همایش ملی
آسیب شناسی پایان نامهها و رساله ها”
برگزاری مراســم افتتاحیه اردوی راهیان نور
دانشگاه مذاهب اسالمی با حضور “ سردار_فضلی”
و حجت االســام میرعلی اکبــری از راویان اردوی
راهیان نور
اردوی راهیــان نور دانشــجویان بین المللی با
محوریت دانشــجویان بین المللی دانشــگاه مذاهب
اســامی برگزار شــد که حضور این دانشــجویان در
مناطق جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بازتاب گسترده
رسانه ای را در پی داشت.
کارگاه آموزشی«جایگاه مزاج شناسی در سبک
زندگی اسالمی» در دانشگاه مذاهب اسالمی واحد قم
با تدریس استاد کریم خانی از دانشجویان دوره دکتری
این واحد برگزار شد.
بــه دعوت رایزن ســفارت ترکیــه ،زمینههای
همکاریهــای علمی دانشــگاه مذاهب اســامی و
دانشگاههای ترکیه بررسی شد .در این دیدار طرفین بر
لزوم تبادل اساتید و دانشجویان ایران و ترکیه ،اهمیت
بورس فیما بین و آموزش زبانهای فارســی و ترکی
تاکید کردند.
درخشش دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسالمی
در بیست و یکمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس
سید ابراهیم موسوی شاعر الیگودرزی و دانشجوی
رشته ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسالمی(ورودی
 )84و فارغ التحصیل این رشــته در  89توانست در
بیســت و یکمین کنگره ملی شــعر دفاع مقدس که
با حضور شــاعرانی از سراسر کشــور در شیراز برگزار
گردید،به مقام سوم این کنگره ملی و کسب لوح تقدیر
و تندیس این جشنواره دست پیدا کند.

حضور و سخنرانی عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در
همایش بینالمللی “روح النبوه”در کربالی معلی
این همایش بین المللی با عنوان “روح النبوه” با حضور ســرکار خانم دکتر
دانشپور و بانوان فرهیخته از کشورهایی چون عربستان ،بحرین ،کنگو ،ایتالیا،
افغانستان و اساتیدی از دانشگاههای عراق به مناسبت والدت حضرت زهرا(س)
با عنــوان “روح النبوه” در
کربالی معلــی برگزار گردید .خانم دکتر دانشــپور در این
همایش مقاله ای با عنوان “ التوســل بمکانه السیده فاطمه
الزهرا س و شــفاعتها فی نظر علماء المذاهب االسالمیه” و
همچنین در خصوص جایگاه حضرت زهرا س ارائه کرد که
مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

