امروز آن چیــزى که تکلیف همه
ماست ،شــما برادرهاى اهل سنت،
اینها برادرهاى اهل تشــیع ،همه،
همه افراد ایــن ملت تکلیف دارند،
این اســت که اآلن توجــه به این
معنا داشته باشند که دستهایى در
کار اســت با شیوه هاى مختلف که
نگذارند اسالم تحقق پیدا بکند .چون اسالم جلوی منافع
آنها را میگیرد...
حضرت امام خمینی(ره)

یادداشت اول
در یادداشتی به مناسبت نامگذاری
سال  ۹۸با عنوان «رونق تولید»

مهمترین شروط تحقق شعار
«رونق تولید»

دکتر محمدحسین مختاری -رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

گفتمان تولید ،شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی
و رکــود واحدهای تولیدی ،وارادات بــی رویه و قاچاق کاال
در تعارض اســت .گفتمان تولید ،نیازمنــد توجه به کاالی
ایرانــی ،افزایش تولید ،افزایش ایجاد اشــتغال و حمایت از
تولیدکنندگان است.
انقالب اسالمی ایران در طول تاریخ شکوهمند خود تاکنون
با توطئههای گوناگون نظامی ،فرهنگی و اعتقادی مواجه بوده
اســت .اما با تمام این فشارها ،ملت با عزت و سربلندی به راه
خود ادامه داده است .امروز نیز ،اوضاع اقتصادی نشان میدهد
که ایران اسالمی در حال گذار از یک پیچ تاریخی مهم است.
امروز انقالب اسالمی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار
دارد و تمام کفر در مقابل تمام ایمان صف کشیده و قصد دارد
تا این بار با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسالمی
را بشــکند .اما در مقابل این دشمنیها ،اقدام هوشمندانه و
مدبرانه و داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله) در ابالغ سند
اقتصاد مقاومتی و نامگذاری ســالهای شمســی با عناوین
اقتصادی مانند :اشــتغالآفرینی ،همت و کار مضاعف ،جهاد
اقتصادی ،تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،حماسه
اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال ،حمایت از کاالی
ایرانی و «رونق تولید» نقش بســزایی در شکست نقشههای
شیطانی مستکبرین داشته است.
اکنون با توجه به شرایط حساس اقتصادی جامعه و نامگذاری
سال  ۱۳۹۸به سال «رونق تولید» چهار نکته را برای فائق آمدن
بر این شرایط و تحقق این شعار متذکر می شوم:
 -۱ضرورت گفتمانسازی :گفتمان رونق تولید باید سکه
رایج کشور باشد .مســئوالن باید بدانند که گفتمان تولید،
شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی و رکود واحدهای
تولیــدی ،وارادات بی رویه و قاچاق کاال در تعارض اســت.
گفتمان تولید ،نیازمند توجه به کاالی ایرانی ،افزایش تولید،
افزایش ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان است.
 -۲توجه به رابطه متعاکس تولید و تحریم« :رونق تولید»
نسبت معکوس با «تحریم اقتصادی» دارد .یعنی هر گاه رونق
اقتصادی جامعه باال برود ،آثار تحریمی سیر نزولی پیدا میکند.
در همین زمینه امام صادق (ع) با اشــاره به تحریم اقتصادی
ایرانیان توسط متعصبین زمان امیرالمؤمنین (ع) میفرماید:
وقتی موالیان نســبت به اوضاع اقتصادی خود به آن حضرت
ک َّ ُ
شکایت کردند ،به آنان فرمودَ « :فاتَّجِ ُروا ب َ َار َ
الل ل َ ُک ْم َفإِن ِّی َق ْد
ول َّ
الل ِ (ص) یَق ُ
َســ ِم ْع ُت َر ُس َ
ُول ال ِّرزْقُ َعشَ َر ُة أَ ْج َزا ٍء ت ِْس َع ُة أَ ْج َزاءٍ
فِی الت َِّج َار ِة َو َواحِ َد ٌة فِی َغ ْی ِر َهــا»( .کافی،ج،۵ص)۳۱۹-۳۱۸
[حال که آنان بر شما سخت گرفتهاند] پس به تجارت بپردازید،
خداوند به شــما برکت دهد .همانا از رسول خدا (ص) شنیدم
که فرمود« :رزق  ۱۰جزء دارد؛  ۹جزء آن در تجارت اســت و
یک ُجزء در غیر آن اســت» .بنابراین ،راه شکست تحریمهای
اقتصادی دشمن ،رونق اقتصادی و تجاری سالم است.
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اگر مســلمین دست در دست هم
بگذارند و با هم صمیمی باشــند،
ولو عقایدشــان مخالف با یکدیگر
باشد ،اما آلت دست دشمن نشوند،
دنیای اســام سربلند خواهد شد.
طبیعی است که اگر اسالم بخواهد
حاکمیت پیدا کند و مسلمین در
دنیای اســام بخواهند به اسالم تمســک کنند؛ با این
اختالفات امکانپذیر نیست.
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صفحه 6

در دیدار آیتاهلل اراکی با عادل عبدالمهدی مطرح شد:

استقبال نخست وزیرعراق از پیشنهاد آیت اهلل اراکی،
جهت تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق

آیت اهلل اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
طی سفری که به عراق داشت با عادل عبدالمهدی نخست وزیر
عراق دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری تقریب ،دبیر کل مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی در دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق
ضمن تبریک به دلیل انتخاب شایسته وی به عنوان نخست وزیر
کشــور برادر عراق و حسن نظر مرجعیت عراق نسبت به وی و
آرزوی توفیقات روزافزون برای عادل عبدالمهدی در مصدر این
مسئولیت سنگین برای خدمت به مردم شریف عراق و برطرف
کردن مشــکالت در زمینههای اقتصادی و خدمات رسانی ،در
چند محور به گفتوگو پرداختند.
آیت اهلل اراکی از نخست وزیر عراق به جهت تسهیل در امر
زیارت زوار ایرانی در رفع مبلغ ویزای عراق و برشــمردن آن به
عنوان گامی مهم و اساسی در یک دست کردن و ایجاد وحدت
بیشتر بین دو ملت ایران و عراق تشکر نمود.
در ادامه گفت وگو تاکید طرفین بر ضرورت تقویت فعالیتهای
تقریبی در عراق و تشــکر نخست وزیر عراق از فعالیتهای مؤثر
نمایندگی مجمع تقریب در مناطق مختلف عراق به ویژه مناطق
اهل سنت عراق صورت گرفت.
همچنین اســتقبال نخســت وزیر عراق از پیشنهاد آیت اهلل

اراکی ،جهت تاســیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق،
در جهت تربیت فرهیختگان و مبلغین تقریبی به منظور آشنایی
هر چه بیشتر مذاهب اسالمی با آراء و فتاوای مذاهب گوناگون،
صورت پذیرفت.
در پایان ارائه گزارشــی از عملکرد نمایندگی مجمع تقریب
در عراق توســط حضرت حجتاالسالم والمسلمین سید کاظم
جابری نماینده مجمع تقریب در عراق و اعالم موافقت نخست
وزیری جهت ارائه خدمات و مســاعدتهای گوناگون در جهت
هماهنگی هرچه بیشــتر با نمایندگی مجمع تقریب و نیز رفع
نیازها و مشکالت این نمایندگی در عراق صورت گرفت.

در ادامه همکاریهای گسترده علمی و دانشگاهی ایران و اندونزی صورت گرفت؛

افتتاح «اتاق اندونزی» در دانشگاه مذاهب
اسالمی با حضور سفیر اندونزی و رییس
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
مراســم «افتتاح اتاق اندونزی» در دانشــگاه مذاهب اسالمی با حضور
دکتر ابراهیمی ترکمان؛ رییس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی،
دکتر علیم الدین؛ سفیر اندونزی در ایران ،میهمانانی از سفارت و رایزنی
فرهنگی اندونزی ،اســتادان دانشــگاه و دانشــجویان برگزار و از جناب
آقای دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی به خاطر پیشگامی
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

شنبه  7اردیبهشت 1398

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

پیشگامی دانشگاه مذاهب اسالمی در گسترش روابط علمی با دانشگاههای جهان اسالم ارزشمند و قابل تقدیر است
دانشگاه مذاهب اسالمی برای گسترش ارتباطات دانشگاهی با
کشور اندونزی از سوی سفیر این کشور تقدیر به عمل آمد.
بــه گزارش روابــط عمومی ،دکتر محمدحســین مختاری
در ابتدای این مراســم ضمن خــوش آمدگویی به میهمانان و
قدردانی از همکاری و تعامل ســفارت اندونزی و دانشگاه های
این کشــور جهت توســعه همکاری های علمی ابراز امیدواری
کرد که افتتاح اتاق اندونزی در دانشگاه مذاهب اسالمی ،قدمی
مبارک در توسعه ارتباطات بین دانشگاهی باشد.
وی افــزود :ما با حدود  20دانشــگاه دنیا ارتباطاتی برقرار
کــرده و در زمینههــای مختلف همکاری داشــته ایم ،هیاتی
از اســاتید مــا به دانشــگاه های اندونزی رفتنــد و هیاتی از
دانشــگاه های اندونزی هم به دعوت دانشگاه مذاهب به ایران
آمدندکه امیدوارم بتوانیم این ارتباطات را ادامه دهیم.
دکتر مختاری:
افتتاح اتاق اندونزی در دانشگاه یکی از اقدامات
مثبت در عرصه فعالیتهای بینالمللی است /فلسفه
تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،تربیت نیروهای
تقریبی و مقابله با افراط و خشونت است

دکتر مختاری اظهار داشت :فلسفه تاسیس دانشگاه مذاهب
اســامی ،تربیت نیروهای تقریبی و مقابله با افراط و خشونت
اســت و قطعا در مقابله با خشــونت و رفتارهــای نابخردانه و
تنویر افکار عمومی جامعه و آگاهی بخشــی به جوامع اسالمی
با حضور علمی و آکادمیک خود پیشگام و تاثیر گذار است.
رئیــس دانشــگاه مذاهب اســامی در پایان با اشــاره به
تالش های دانشــگاه مذاهب اسالمی برای گفتمان علمی بین
پیــروان مذاهب در خارج از کشــور ،از افتتاح اتاق اندونزی به
عنوان اقدامی مثبت در این مسیر یاد کرد.

مقابلــه کنــد و راه انــدازی اتاق در
دانشــگاه مذاهب اسالمی در راستای
تعاون و همکاری است.
اکتاوینو علیم الدین سفیر اندونزی
در ایــران ،در مراســم افتتاحیه اتاق
اندونزی در دانشگاه مذاهب اسالمی
که در این دانشــگاه برگزار شــد ،با
اشاره به فعالیت های دانشگاه مذاهب
اســامی در اندونزی به بیان آماری
از همکاری های علمــی بین ایران و
اندونزی پرداخت.
وی با بیان اینکه در همه ایالتهای
اندونزی یک دانشــگاه اســامی داریم ،خواهان توســعه این
دانشگاهها شد و گفت :دوست داریم هنر و فناوری و علم ایران
 40سال پس از انقالب اسالمی این کشور را به اشتراک بگذاریم.
علیم الدین گفت :طی دو ســالی که در ایران بودهام ،دریافته
ام که دانشگاه مذاهب اسالمی ،به خوبی این ظرفیت را فهمیدهو
همکاریهای خوبی با دانشگاههای اندونزی داشته است.
وی با اشــاره به مشــترکات بین دو ملت ایران و اندونزی و
وجود آثار متفکران ایرانی در اندونزی تصریح کرد :با اینکه 85
درصد جمعیت اندونزی مســلمان هستند؛ اما پیروان مذاهب
دیگر هم در کشورمان داریم که همه به صورت مسالمت آمیز
در کنار هم زندگی می کنند.
ســفیر اندونزی در ایران در بخشی از سخنان خود با اشاره
به اینکه گفتوگو می تواند افراط را از بین ببرد ،گفت :اســام
اعتدالی میتواند به خوبی با تروریسم مقابله کند.
وی هدف از افتتاح اتاق اندونزی در دانشگاه مذاهب اسالمی
را تعاون و همکاری علمی و افزایش بورسیه در حوزه مطالعات
فرهنگی برشــمرد و گفت :صدها دانشجوی اندونزی در ایران
مشــغول به تحصیل هستند و امیدواریم همکاری علمی ایران
با ما بیشتر شود.
علیم الدین در بخشــی از سخنان خود با بیان اینکه ،اسالم
دین خشونت و تروریسم نیست گفت :می توان از ظرفیت های
دانشگاه مذاهب برای مقابله با تروریسم و افراط بهره برد.
دکتر ترکمان:
برای زدودن غفلت از جهان نیازمند آموزش صحیح
دین هستیم

سفیر اندونزی در ایران:
دوست داریم علم ،هنر و فناوری جمهوری اسالمی
ایران با اندونزی به اشتراک گذاشته شود
می توان از ظرفیتهای دانشگاه مذاهب برای مقابله
با تروریسم و افراط بهره برد

ســفیر اندونزی در ایران با بیان این که اسالم دین خشونت
نیســت ،گفت :اسالم میتواند به خوبی با خشونت و تروریسم

رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی ،با بیان این
که پیشــگامی دانشــگاه مذاهب اســامی در گسترش روابط
علمی با دانشــگاه های جهان اســام از جمله کشور اندونزی
بســیار ارزشــمند و قابل تقدیر اســت ابراز امیــدواری کرد
کــه همکاری های علمی بین ایــران و اندونزی بیش از پیش
گسترش یابد.
دکتر ابــوذر ابراهیمی ترکمان؛ رئیس ســازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،در مراسم افتتاحیه اتاق اندونزی در دانشگاه

مذاهب اســامی ،گفت :در دین اسالم بر آموزش بسیار تاکید
شــده است که شامل علوم تجربی اســت و قابل نفی و اثبات
است ،اما برخی از علوم مثل دین و عرفان قابلیت نفی و اثبات
ندارد چون حوزه آن اقناع اســت؛ مباحث علوم انســانی هم
عمدتا در حوزه اقناع هستند.
وی افــزود :وقتی اقناع اتفاق بیفتــد ،یقین و باور هم اتفاق
میافتــد که حوزه دین به این ســمت حرکت میکند؛ مرحوم
شــهید مطهری می گوید؛ بی سوادی بهتر از کم سوادی است
لذا داعــش محصول بدفهمــی از دین اســت چراکه دین ما
نمیتواند بگوید انسان بکشید.
رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی اظهار داشت:
آنچه در فهم دین مهم اســت ،سخن مقام معظم رهبری است
که می فرمایند فهم دین با بازگشــت بــه نصوص اصلی دین
یعنی قرآن میســر است؛ برای زدودن غفلت در جهان نیازمند
آموزشــهای صحیح نصوص دینی هستیم که خوشبختاته در
دانشگاه مذاهب این مهم مورد توجه است.
وی افــزود :آموزش به تنهایی کافی نیســت ،عالوه بر علم،
جرقه ای و نوری هم الزم اســت که این نور خداست؛ علم هم
از جنس نور است ،به عبارتی علم جنس خدایی دارد؛ علم آن
است که چراغی در برابر انسان بیفروزد.
دکتــر ابراهیمی ترکمــان تصریح کرد :اقدامات دانشــگاه
مذاهب اســامی از جمله افتتاح اتــاق اندونزی ،باید ما را به
این ســمت هدایت کند که یک قدم به هم نزدیکتر شویم نه
اینکه دورتر شویم.
وی ادامه داد :چون دین اقناعی اســت امروز ،دین داران در
دنیا بیشتر شده اند.گوهر آموزش ،نور است و ما باید به دنبال
نور برویم؛ که اگر نور را ببینیم همدیگر را هم می بینیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره به روابط
فرهنگی ایران و اندونزی از گذشته تاکنون ابراز امیدواری کرد،
این روابط از جمله در زمینه تبادل استاد و دانشجو ،فرصت های
مطالعاتی و احداث شــعبات دانشگاه ها در کشورهای یکدیگر
بیش از پیش توســعه یابد و تفاهم نامه های امضا شده بین دو
طرف عملیاتی شود.
وی در پایــان از تالش های دکتر مختاری رئیس دانشــگاه
مذاهب اسالمی و ســفیر اندونزی در ایران در مسیر همکاری
بین دو کشور قدردانی کرد.
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در راستای کمکهای دانشگاه مذاهب به سیل زدگان؛

کمکهای مردمی در جریان سیل اخیر ،حقیقتی از وحدت شیعه و سنی بود
کمک های نقدی و غیر نقدی دانشــجویان و
کارکنان دانشــگاه مذاهب اســامی که ازطریق
واحد گنبد کاووس و تشــکل های دانشــجویی
ارسال و توزیع شــد ،حقیقتی از وحدت شیعه و
ســنی در استان گلستان بود که تمام جریانات و
رسانه ها در استان ،کشور و حتی خارج از کشور
آن را پوشش داده اند.
کمک های مردمی به ســیل زدگان به عنوان
برگ زرینــی از افتخارات ملت بــزرگ ایران در
تاریخ ثبت شد.به همت دانشگاه مذاهب اسالمی
خدمت رســانی به سیل زدگان شــرق و شمال
استان گلســتان به ویژه شهرســتان آق قال در
قالب اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی از قبیل
توزیع اقالم غذایی،مصرفی و بهداشــتی با حضور
مسووالن و دانشجویان دانشگاه انجام شد.
در راســتای وظیفه انســانی و نوع دوســتی،
سرپرست دانشــگاه مذاهب اسالمی واحد گنبد
کاووس حجــت االســام دکتر جــال عراقی و
جمعی از دانشــجویان دانشــگاه از مناطق سیل
زده شــرق و شمال اســتان گلستان به خصوص

شهرســتان آق قال بازدید و به صورت میدانی به
امداد رسانی و کمک به سیل زدگان این منطقه
پرداختند.
سیل گلســتان با وجود تمام تلخی های آن ،
زیباترین صحنه ها از اهتمام شــیعیان در خدمت
رسانی به برادران و خواهران عزیز اهل سنت خود
و نیز همدلی و همدردی آنان را برای همگان به
تصویر کشید.
این تصویر حقیقتی از وحدت شــیعه و سنی
در استان گلستان _ که تمام جریانات و رسانه ها
در اســتان و کشــور و حتی خارج از کشور آن
را پوشــش داده اند _ به عنوان بــرگ زرینی از
افتخارات ملت بزرگ ایران در تاریخ ثبت شد.
همچنین کارکنان دانشگاه مذاهب اسالمی در
اقدامی تحســین برانگیز یک تا چند روز حقوق
ماهانه خــود را برای کمک به ســیل زدگان در
لرستان و خوزستان اهدا کردند.
یادآور می شــود ،شــعبه دانشــگاه مذاهب
اسالمی اخیرا در استان گلستان (شهرستان گنبد
کاووس) راه اندازی شده است.

دیدارهای مهم رییس دانشگاه مذاهب اسالمی با روسای دانشگاهها و علمای برجسته کشورتونس

تاکید بر همکاریهای علمی و دانشگاهی و لزوم
مبارزه آکادمیک با جریانات افراطی و تکفیری

رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در جریان سفر به کشور
تونس با "دکتر هشــام قریسه" رییس دانشگاه الزیتونه ،رییس
"دانشگاه سوسه" و شیخ فرحات بن علی الجعبیری رهبر جامعه
اباضیه شمال آفریقا دیدار و در خصوص همکاریهای مشترک

علمی و دانشگاهی گفت وگو کردند.
در ایــن دیدار دکتر مختاری گــزارش تفصیلی در خصوص
اهداف ،رســالتها و فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی در
عرصههای مختلف به ویــژه در زمینه مراودات و تعامالت بین
المللی ارائه نمود.
تبادل اســتاد و دانشــجو ،برگــزاری دوره هــا ،کارگاه ها،
همایشها و مجالت علمی مشــترک ،آموزش زبان با استفاده
از ظرفیت مرکز زبان دانشــگاه ،اعزام تورهای علمی با حضور
اعضــای هیئت علمی دو طرف و ...از جمله موضوعاتی بود که
طرفین درباره آنها گفت وگو کردند و مورد اســتقبال و اقبال
طرف تونسی قرار گرفت.
در این دیدار دکتر مختاری به صورت رسمی از دکتر قریسه
برای سفر به ایران و حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی و دیدار
با اساتیدو دانشجویان دانشگاه دعوت به عمل آورد.
دکتر هشام قریسه :دانشگاه مذاهب اسالمی و الزیتونه نقش
مهمی در مقابله با افکار و اندیشههای افراطی و تکفیری دارند
در این دیدار دکتر قریسه رییس دانشگاه الزیتونه نیز بر خطر
جریانات افراطی و تکفیری اشــاره کرد و گفت :ما دانشگاهیان
بیــش از پیش باید به وظایف و مســئولیتهای خطیر خود در
مقابله با این جریانات آگاه و ملتزم باشیم و در تنویر افکار نسل
جوان و تعلیم و تربیت مبانی اســامی و دینی به دوراز افراط و
تفریط در تربیت جامعه معتدل تالش کنیم.
وی تاکید کرد که دانشــگاه مذاهب اســامی ایران با چنین
اهداف و رســالتهای واال در مقابله با اندیشه و افکار افراطی و
تکفیری و تربیت انسانهای معتدل و به دور از تعصب و جهل،
تاثیر بسزایی دارد و ما در دانشگاه الزیتونه نیز تالش میکنیم در
برابر هرگونه تفکر افراطی و متعصبانه مقابله کنیم.

دکتر قریسه همچنین به سفر خود به ایران و بازدید از مراکز
علمی و دانشــگاهی و دیدارهایی که داشته اشاره کرد و گفت:
ایران پیشرفتهای خوبی داشته و دانشگاهیان در ایران مراتب
عالــی علمی را طی کردند و ابراز امیــدواری کرد که ارتباطات
مستمر و گسترده ای با دانشگاه مذاهب اسالمی در دوره جدید
داشته باشد.
در پایان ایــن دیدار مهم همچنین پیــش نویس تفاهمنامه
همکاری مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر گردید تفاهم
نامه نهایی اجرایی همکاریهای مشترک به امضای طرفین برسد.
استقبال و درخواست "رییس دانشگاه سوسه تونس" برای
همکاریهای مشترک علمی با دانشگاه مذاهب اسالمی
دکتر مختاری در ادامه سفر به کشور تونس و دیدار با روسای
دانشــگاهها و مقامهای علمی و دانشــگاهی این کشور ،ضمن
حضور در "دانشــگاه سوســه تونس" با رییس و معاونین این
دانشگاه دیدار کرد.
این دانشــگاه از دانشــگاههای بزرگ کشــور تونس و دارای
دانشــکدهها و دپارتمانهای مختلف است که ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی پنجشنبه  ۱۵فروردین ماه از دانشکده ادبیات و
علوم انسانی آن بازدید بعمل آورد.
در این دیدار "رییس دانشگاه سوسه" آمادگی این مجموعه
بزرگ را برای همکاری با دانشگاه مذاهب اسالمی در زمینههای
مختلــف از جمله در خصوص آموزش زبان فارســی و تبادالت
علمی و پژوهشی و اعزام اساتید و دانشجویان و ...اعالم کرد.
همچنین دکتر مختاری از رییس دانشــگاه سوســه تونس
برای حضور در ایران و دانشگاه مذاهب اسالمی دعوت نمود که
ادامه در صفحه 4
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تقدیر رهبر جامعه اباضیه شمال آفریقا از برگزاری کرسی فقه اباضی و فعالیتهای تقریبی در دانشگاه مذاهب اسالمی
ادامه از صفحه 3

وی ضمن اســتقبال از این دعوت ،آن را در راستای گسترش و
تحکیم همکاریهای دوجانبه مفید عنوان کرد.
پیش نویس تفاهمنامه همــکاری نیز در این دیدار به توافق
طرفین رسید.
شیخ الجعبیری :همکاریهای دانشگاهی با رویکرد
تقریبی مهمترین راه مبارزه با افراط و تکفیر است

شــیخ فرحات بن علی الجعبیری ،رهبر جامعه اباضیه شمال
آفریقا و تـــونس ،در دیدار رییس دانشــگاه مذاهب اسالمی با
استقبال از گسترش همکاریهای دینی و دانشگاهی از برگزاری
کرســی فقه اباضی در ایران به همت دانشگاه مذاهب اسالمی
قدردانی کرد.
دکتر محمدحسین مختاری؛ رییس دانشگاه مذاهب اسالمی

در ادامه ســفر به کشور تونس با
شیخ فرحات بن علی الجعبیری،
رهبر جامعه اباضیه شمال آفریقا
و تـــونس ،رییس موسسه جربه
التواصــل و از شــخصیتهای
بینالمللــی اباضیه دیدار و گفت
وگو کرد.
در این دیــدار دکتر مختاری
گزارشــی از فعالیتهای دانشگاه
مذاهب اسالمی با رویکرد تقریبی
ارائه داد و گفت :دانشگاه مذاهب
اسالمی تنها مدل دانشگاهی در
دنیاســت که به ابتکار رهبر معظم انقالب اسالمی در ایران راه
اندازی گردید تا پیروان مذاهب اسالمی با بهره مندی از اساتید
فقه و مذهب خودشــان به تعلیم و تربیــت بپردازند و در کنار
همدیگر زندگی مسالمت آمیزی را تجربه نمایند.
وی با بیان این که هم اکنون پیروان مذاهب مختلف اسالمی
در این دانشگاه در حال تحصیل هستند ،افزود :در کنار آن برای
برخی از مذاهب نیز کرسیهای فقهی با حضور استادان و علمای
آن مذهب راه اندازی شــده است که اخیرا کرسی فقه اباضی با
حضور دکتر مصطفی باجو؛ استاد مدعو از کشور تونس به زبان
عربی و فرانسه در شهرهای تهران و قم از سوی دانشگاه مذاهب
اسالمی برگزار گردید.
از نزدیک با فعالیتهای موثر و مهم تقریبی دانشگاه
مذاهب اسالمی آشنا هستم
شیخ فرحات بن علی الجعبیری نیز ضمن ابراز خرسندی از
این دیدار و تعامالت علمی ،دینی و دانشگاهی دو کشور به ویژه
حضور دانشــگاه مذاهب اسالمی ،به پیشرفتهای بزرگ علمی

به همت انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسالمی و امام صادق(ع):

اولین دوره مناظرات دانشجویی در حوزه
علوم انسانی -اسالمی برگزار شد

در ایران در جریان ســفرهایی که به جمهوری اســامی ایران
داشته اشاره کرد.
وی همچنین از برگزاری کرســی فقه اباضی توسط دانشگاه
مذاهب اســامی در شــهرهای قم و تهران با حضور اســاتید
مذهــب اباضی قدردانــی کرد و گفت :امیدواریــم این گفت و
گوها و ارتباطات علمی و دانشــگاهی و دینی ،توسعه و گستره
بیشتری داشته باشد تا بتوانیم در برابر افکار و گروههای افراطی
و تکفیری با تمام وجود مقابله کنیم.
رهبر جامعه اباضیه شــمال آفریقا و تـــونس با تاکید بر این
که جامعه اباضیه بشدت با افکار و اندیشههای افراطی و خشن
مبارزه میکند ،اندیشههای اعتدالی و تقریبی است و باید اهل
قلم و متفکران ما در برابر این گروههای تکفیری مبارزه کنند تا
خطر آنها را به جامعه و نسل جوان متذکر شویم و جلوی ترویج
اندیشههای تکفیری را در این منطقه بگیریم.
شــیخ فرحات بن علی الجعبیری اظهار امیدواری کرد:
این ارتباطات دانشگاه مذاهب اسالی با علمای اباضیه در تونس
بیش از پیش گســترش یابد و ما با یک هدف مشترک در برابر
گروههای منحط تکفیری مقابله کنیم.

مسئول انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسالمی از برگزاری اولین دوره مناظرات
دانشجویی علوم انسانی -اسالمی کشور به میزبانی دانشگاه مذاهب اسالمی خبر داد.
هادی موســوی روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشــگاه ایرنا اظهار کرد :این
مناظره دانشجویی با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
وی ادامــه داد :زمان برگزاری مناظره از  25فروردین ماه ســال جــاری بوده و تا 16
اردیبهشت ماه ادامه دارد و در هفت جلسه دو ساعته برگزار می شود.
مسئول انجمن علمی دانشگاه مذاهب اظهار کرد :با توجه به دغدغه های رهبری و نظام
جمهوری اســامی در زمینه علوم انسانی -اسالمی و احساس نیاز در موضوعات اجتماعی
در این زمینه نیاز بود تا تفکرهای دانشــجویی کــه در این زمینه مهارت دارند به گفت و
گو و بحث بنشینند .موضوعاتی از قبیل علوم اسالمی ،دینی و اجتماعی ،فقهی و فلسفی،
قرآنی و علوم انسانی مورد مباحثه قرار می گیرد.
موسوی ادامه داد :شرکت کنندگان از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و مشغول
به تحصیل در رشته های فلسفه ،علوم قرآن و فقه و حقوق هستند.
وی درباره تعداد تیم های پذیرش شــده عنوان کرد :هشــت تیم چهارنفره (یک تیم از
دانشجویان دختر) به همراه یک استاد راهنما در سه مرحله مقدماتی ،نیمه نهایی و نهایی
از دانشگاه مذاهب اسالمی و امام صادق از طریق قرعه کشی به مناظره می پردازند.
موسوی توضیح داد :این مسابقات با میزبانی انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب
اســامی و انجمن الهیات و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور اساتید برتر و
چهره های برجسته در عرصه علوم انسانی-اسالمی کشور برگزار می شود.
وی عنوان کرد :داورهای اولین دوره مناظره دانشــجویی علوم انســانی اسالمی ،حامد
رســتمی و شــکیبا امیرخانی (اعضای هیات علم دانشــگاه مذاهب اســامی) و حبیب
پورازغدی از دانشــگاه امام صادق (ع) هســتند .همچنین در پایــان دوره از طرف جهاد
دانشگاهی ،معاون پژوهشی دانشــگاه امام صادق(ع) و دانشگاه مذاهب اسالمی به تمامی
شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره داده می شود.
مســئول انجمن علمی دانشــگاه مذاهب اســامی در پایان گفت  :حضــور برای تمام
دانشجویان دانشگاه های دیگر بالمانع است.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

رئیس مرکز مطالعات منطقهای گرجستان در دیدار
با ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی:

نیازمند تجربه خوب و موفق دانشگاه
مذاهب اسالمی در گرجستان هستیم

مشاور دولت گرجستان و مسئول تاسیس دانشکده مطالعات اسالمی که
رئیس مرکز مطالعات منطقه ای این کشــور نیز می باشد ،با دکتر مختاری
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار رئیس مرکز مطالعات منطقه ای گرجســتان تاکید کرد :ما
به تجربه خوب ایران مخصوصا دانشــگاه مذاهب اسالمی در آموزش دین،
برای تاسیس دانشکده مطالعات اسالمی نیاز جدی داریم.
یادداشت
نقش دانشگاه مذاهب اسالمی در معادالت شهری و منطقه ای
را جدی بگیریم!

دانشگاه مذاهب اسالمیِ گنبدکاووس الگو
در کشور خواهد بود

صالح کاهانی – کارشناس ارشد پژوهش هنر

در تاریخ هفتم آذرماه  ۹۷دانشــگاه مذاهب اســامی شــعبه استان
گلســتان در گنبدکاووس افتتاح گردید .رویدادی که به همت امامجمعه
گنبدکاووس و مسئوالن محلی با توجه به موقعیت و تنوع مذهبی و قومی
تاریخی کهنشه ِر جرجان و مفاخر آن تا دستاوردهای
این منطقه و جایگاه
ِ
همزیستی دوران معاصر بسیار اهمیت آن را فزاینده میکند.
با تاســیس این دانشــگاه ،افزایش تراز علمی گنبدکاووس در جذب
دانشجو و تعداد مراکز علمی توسعه پایدار و متوازن تری در استان گلستان
را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر زمینه مناسبی برای احیای هویت و
میراث تاریخی و پژوهشــی جرجان کهن فراهم خواهد شد[ .این شهر در
اواســط دوره رضاشاه ،شهر گنبد قابوس (گنبد کاووس کنونی) جانشین
شهر تاریخی جرجان/گرگان گردید].
شــاید تا کنون عدم اتصال فعالیت پژوهشی تاریخی و قدرشنانه مفاخر
و تاریخ پر افتخار این سرزمین با موقعیت جغرافیایی دقیق آن موجب عدم
جریان ســازی عمومی شده اســت .از قرنها پیش تاکنون ،از جرجان کهن
خبرى نبوذه اســت و آثار مختصر بر جاى مانــده آن در مجاورت امامزاده
یحیی بن زید علیه السالم شهرستان گنبدکاووس تنها باقی مانده است.
تاســیس این دانشــگاه میتواند حرکت عمومی با اصالتی را در شرق
گلســتان در جهت احیاء میراث کهن با محوریت گنبدکاووس ایجاد کند.
در منقبــت جایگاه تاریخی این دیار کهن میتــوان “مردان نامی جرجان
همچون ابوسعید جرجانی ،ریاضیدان و ستارهشناس قرن سوم؛ ابوالحسن
علیبــن عبدالعزیز جرجانی ،قاضی و ادیب قــرن چهارم؛ ابوبکر عبدالقاهر
جرجانی ،ادیب و نحوی قرن پنجم؛ فخرالدین اسعد جرجانی ،شاعر بزرگ
قرن پنجم؛ ابوالحسن بن محمد المعی جرجانی ،شاعر قرن پنجم؛ اسماعیل
بن حســین جرجانی ،از پزشکان مشهور قرن ششــم؛ و میر سید شریف
جرجانی ،عالم و متکلم و ادیب قرن هشتم و نهم نام برد ”.در قرون اسالمی
هموار در متون کهن از حضور عالمان شــیعه و سنی در این دیار یاد شده
و همواره منشــا تحوالت مختلفی بوده است .برای مثال.در قرون نخست
هجرى ،جرجان اهمیت فراوانى داشــته و شــمار عالمان اهل سنت آن در
طول چهار قرن ،بالغ بر یک هزار و دویســت نفر است که در تاریخ جرجان
سهمى(م )427آمده است.
* دانشگاه مذاهب اسالمی براساس توضیح رسانه رسمی آن بیان میکند
که این دانشــگاه “نیز بر آن اســت تا با پایبندی بر اصول دین و تقریب،
تداوم بخش آموزههای پیامبر اکرم (ص) و کار حوزههای علمیه اسالمی در
ادامه در صفحه 8
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اخبار کوتاه
نشســت “علمی حــج و تقویــت ارتباطی تمدن
اسالمی” به همت معاونت بین الملل بعثه مقام معظم
رهبری و با مشارکت معاونت بین الملل دانشگاه های
مذاهب اسالمی ،عالمه طباطبایی و اهل بیت(ع) روز
سه شنبه برگزار شد.
در این نشست که با حضور رایزنان فرهنگی ایران
در برخی کشــورها همراه بود اساتید و دو دانشجوی
بین الملل دانشــگاه مذاهب اســامی از افغانستان و
نیجریه به ارائه مقاله پرداختند.
برگزاری جلســه شــورای جذب بیــن الملل
دانشگاه در دفتر همکاری های علمی بین المللی
در این جلسه در خصوص تامین خوابگاه دانشجویان
بیــن الملل ،تمهیدات الزم برای جذب دانشــجو در
ســال تحصیلی  98-99و شهریه دانشــجویان بین
الملل بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیمات الزم
اتخاذ گردید.
پخش گزارش ویژه از نخســتین همایش ملی
آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم
انسانی -اسالمی دانشــگاه مذاهب اسالمی در شبکه
آموزش سیما
امضــای تفاهــم نامه همکاری میان دانشــگاه
مذاهب اسالمی و دانشگاه بیرجند
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی
و دانشــگاه بیرجند به درخواســت این دانشــگاه در
جریان دیدار دکتر احمد خامســان رییس دانشــگاه
بیرجند با جناب آقای دکتر مختاری ریاست دانشگاه
مذاهب اسالمی به امضای طرفین رسید.
برگزاری جشن آغاز سال  1398و تحویل سال
نو در خوابگاه دانشجویان بین الملل دانشگاه
از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی جشن تحویل
ســال نو در فضایی گرم و صمیمی برای دانشجویان
بین الملل دانشــگاه برگزار گردید و مورد اســتقبال
دانشــجویان قرار گرفت .در این برنامه مدیرکل امور
دانشجویی به نمایندگی از مســئولین دانشگاه سال
جدید را به دانشجویان بین الملل تبریک گفت.
ديدار نوروزي رئيس و جمعي از پرسنل دانشگاه
مذاهب اســامي واحد كردستان با فرمانده و نماينده
محترم ولي فقيه در ســپاه بيــت المقدس و مديران
حوزه هاي علميه خواهران و برادران استان كردستان
و تأكيد بر همكاري هاي دوجانبه استان كردستان
گرامیداشــت روز  ۱۲فروردیــن در خوابــگاه
دانشــجویان بین الملل دانشــگاه بــه همت معاونت
فرهنگی و دانشجویی
به مناسبت  12فروردین روز جمهوری اسالمی ،با
حضور مدیرکل دانشــجویی دانشگاه مذاهب اسالمی
در میان دانشجویان بین الملل دانشگاه از ملیت های
مختلف ،این روز را گرامی داشتند.
حضور گزارشگر و خبرنگاران برنامه دوربین هفت
شــبکه آمــوزش در محوطه واحد مرکزی دانشــگاه
مذاهب اسالمی و گفت وگو با دانشجویان و استادان
دانشگاه درخصوص کمک های دانشجویی به مناطق
سیل زده
گزارش ســفر دکتر محمدحسین اکبر؛ رئیس
موسســه بین المللی منهاج پاکســتان به دانشــگاه
مذاهب اسالمی در روزنامه پرتیراژ این کشور
ایشــان در این گــزارش به فعالیت هــای تقریبی
دانشــگاه مذاهــب اســامی و حضور دانشــجویان
پاکستانی در این دانشگاه اشاره داشته است.
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برگزاری جشــن اعیاد ماه شــعبان در خوابگاه
واحــد خواهــران دانشــگاه مذاهب اســامی واحد
بندرعباس
نشست صمیمی دکتر مختاری؛ ریاست محترم
دانشگاه مذاهب اسالمی با کارکنان و پرسنل دانشگاه
به مناسبت آغاز سال جدید98
این نشست صمیمی و دیدار نوروزی روز سهشنبه
 ۲۰فروردیــن مــاه با حضــور معاونیــن ،مدیران و
کارکنان و پرسنل دانشــگاه در سالن همایش شهید
ماموستاشیخ االسالم برگزار شد.
دیدار میهمانان خارجی مســابقات بین المللی
قرآن کریم با ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
جمعی از قاریان و حافظان خارجی شرکت کننده
در مســابقات بین المللی قرآن کریم از کشــور های
مختلف روز چهارشنبه  ۲۱فروردین ماه ضمن حضور
و بازدید از دانشگاه مذاهب اسالمی با دکتر مختاری
ریاست محترم دانشگاه دیدار کردند.
دیدار رئیس واحد گنبدکاووس دانشگاه مذاهب
اسالمی با رئیس دانشــگاه پیام نور استان گلستان و
مدیران مركز بزرگ اسالمی شمال كشور با هدف هم
افزایی و ایجاد زمینه همکاری های مشترک
امدادرسانی دانشجویان بسیجی دانشگاه مذاهب
اسالمی و مالک اشتر به مناطق سیل زده پلدختر
جلســه هم افزایــی مدیران دانشــگاه مذاهب
اسالمی شــعبه گنبد کاووس و مدیران حوزه علمیه
خواهران استان گلستان در گرگان برگزار شد.
امضــاي تفاهم نامــه همكاري ميان دانشــگاه
مذاهب اسالمي واحد كردستان و كتابخانه تخصصي
امام خامنه اي مدظله العالي سنندج
تفاهمنامــه همــکاری میان دانشــگاه مذاهب
اسالمی و دانشگاه قرآن و عترت اصفهان
جلسه و نشست معاونین دانشگاه با سرپرستان
واحدهای دانشگاه مذاهب اسالمی در استانها در سال
جدید
در این نشست ضمن ارزیابی و بررسی فعالیت ها و
نقاط قوت و ضعف واحدهای دانشگاه در سال گذشته،
موضوعات و برنامه های مالی و آموزشی و ...شعب در
سال جدید با حضور معاونین مورد بررسی قرار گرفت.
برگــزاری ویژه برنامه اعیاد شــعبانیه در واحد
خواهران
ویــژه برنامه ای به مناســبت اعیاد شــعبانیه روز
یکشــنبه  98/۱/25در ســاعت فرهنگی دانشــگاه
در نمازخانه ســاختمان خواهران بــه همت معاونت
دانشــجویی فرهنگی و انجمن علمی تاریخ اســام
دانشگاه برگزار شد.
در این برنامه ســرکار خانم دکتــر محمدزاده در
خصوص کرامت ایام ماه شــعبان و موالید پر ارج آن،
جایگاه ائمه معصومین(ع) و چگونگی اسوه پذیری از
ایشان به ایراد سخن پرداخت.
حضور دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب
اســامی به عنوان سخنران ویژه پانزدهمین همایش
بین المللی دکترین مهدویت
اردوی یــک روزه قم و جمکران دانشــجویان
خواهر رشته ی علوم قرآن به همت معاونت فرهنگی
دانشجویی روز پنجشنبه  ۲۹فروردین ماه برگزار شد.
بازدید دانشجویان گروه ادیان دانشگاه مذاهب
اســامی از “کلیســای مریم مقدس” و “ آتشکده
آدریــان” به همــت معاونت فرهنگی دانشــجویی و
انجمن ادیان و مذاهب دانشگاه
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اخبار شعب دانشگاه:

برگزاری کارگاه “زبان عربی؛ محور وحدت ملتها” در واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی

دکتــر زرین پور :نقطه عطف فعالیتهای دانشــگاه مذاهب
اسالمی عالوه بر ترویج فرهنگ تقریب ،گسترش روابط علمی با
دانشگاههای کشورهای همسایه است
به همت دانشــگاه مذاهب اســامی واحد زاهدان و مشارکت
دانشــگاه سیستان و بلوچســتان و دانشــگاه بابل کشور عراق،
کارگاهی با عنوان “زبان عربی محور وحد ملت ها” برگزار گردید.
این کارگاه دو روزه که در تاالر وحدت دانشــگاه سیستان و
بلوچستان برگزار گردید ،با استقبال پر شور دانشجویان و اساتید
دانشگاههای سطح شهر زاهدان همراه بود.
در ابتدای این نشست ،دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان،
ضمن خوشــامد گویی و خیر مقدم به میهمانان این مراسم به
ویژه سخنرانان که از اساتید دانشگاه بابل کشور عراق بودند ،با
بیان این که نقطه عطف فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی
عالوه بر ترویج فرهنگ تقریب مذاهب اسالمی ،گسترش روابط
علمی با دانشگاههای کشورهای همسایه میباشد ابراز امیدواری
کرد که همکاریهای علمی و پژوهشی بین ایران و عراق بیش
از گذشته تداوم یابد.
همچنین دکتر رضایی مدیر گروه رشته زبان و ادبیات عربی
دانشگاه سیستان و بلوچستان طی سخنانی شیوا و جذاب مقدم
میهمانــان را گرامی داشــته و این نشســت را نقطه عطفی در
همکاریهای علمی دانستند.
در ادامه آقای دکتر صباح عطیوی عبود به عنوان ســخنران
نخســت به بیان دیدگاههای خود در موضوع «تاثیر قرآن کریم
در مطالعات زبانی» پرداخت.
وی بــا بیان ایــن مطلب که قرآن کریم منشــا وحدت بین
تمامی امتهای مسلمین میباشد ،افزود :از صدر اسالم تا کنون
هیچکس نتوانسته است سوره ای مشابه با سورههای قرآن ارائه
کند و خداوند نیز در قــرآن کریم معاندان را به تحدی در این
امر فرا خوانده است.
وی با اشاره به اینکه واژگان قرآن کریم غالبا بر اساس لهجه
قبیله قریش میباشــد ،زیبایی و فصاحــت آیههای قرآن را به

دانههای گردنبد تشبیه نمود که با نظم و ترتیب خاص در کنار
هم قــرار گرفتهاند و اینکه مطالعه مکــرر قرآن کریم برعکس
کتابهای دیگر نه تنها باعث ایجاد دلزدگی نشده بلکه طراوت
و زیبایی آن را نیز بیشتر نمایان میکند.
در بخش دوم این نشســت ،آقای دکتر محمد نوری محمد
الموسوی با موضوع «عالمه حلی و تاثیر آن در میراث مسلمانان»
ایراد ســخنرانی نمود و ضمن اشاره ای به زندگی عالمه حلی،
تاکید کرد که وی از بنیان گذاران حرکت علمی بین مذاهب و
مولف کتاب معروفی به اسم منهاج الکرامه میباشند.
وی با بیان این مطلب که حله مرکز شــهر بابل بوده و نام آن
در قرآن کریم ذکر شده ،از دیگر علماء این خطه به ابن طاووس،
ابن ادریس حلی و سید حیدر حلی اشاره نمود.
سخنران سوم این نشست ،دکتر حامد عبدالمحسن کاظم ،با
موضوع «تاثیر زبان عربی در وحدت اسالمی» بود.
وی با بیان اینکه زبان عربی مختص قوم عرب نمی باشــد و
زبانی فراگیر و شامل همه کسانی است که به زبان عربی سخن
میگویند؛ به نحوه زندگی پیامبر اسالم در مدینه اشاره نمود که
با وجود انواع سالیق مردم آن زمان با آنها پیمانهای متعددی

برپایی میز دانشگاه مذاهب اسالمی در مدرسه فیضیه قم
با هماهنگی های صورت گرفته،
میز دانشــگاه مذاهب اسالمی در
مدرســه مبارکه فیضیه با حضور
مســئوالن واحد قم دانشگاه بر پا
شده و با اســتقبال طالب روبرو
شده است.
در ایــن میز عــاوه بر معرفی
دانشگاه مذاهب اسالمی به طالب
محترم حــوزه علمیه درخصوص
جــذب اختصاصــی طــاب نیز
توضیحات الزم توسط کارشناسان
این واحد ارائه گردید.

میبســت .ایشــان با بیان این مهم که نسب تمامی مسلمانان
اسالم میباشــد ،به ســردمداران ایرانی تبار زبان عربی مانند
سیبویه ،مبرد و ابن فارس اشاره نمود.
وی در پایان ابراز کرد که دین اســام در ابتدای شــکل گیری
از اشخاصی با ملیتهای متفاوت از جمله بالل حبشی از حبشه،
صهیب رومی از روم و سلمان فارسی از سرزمین پارس تشکیل شد.
شایان ذکر است اساتید دانشــگاه بابل کشور عراق در ادامه
ســفر خود از واحد زاهدان دانشــگاه مذاهب اسالمی نیز دیدار
نموده و ضمن دیدار با دانشجویان ،اساتید و مسئوالن دانشگاه،
بر حفظ و تداوم هر چه بیشــتر همکاری ما بین دانشــگاههای
کشور عراق و دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کردند.
دیدار با حجت االسالم و المسلمین حاج آقای محامی نماینده
ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و نماینده مقام معظم
رهبری در امور اهل ســنت و دیدار با طالب و اساتید دارالعلوم
مسجد مکی از دیگر برنامههای این سفر دو روزه بود.
در دیدار سرپرست واحد زاهدان دانشگاه با معاون

فرهنگی قرارگاه قدس جنوب شرق کشور مطرح شد:
اعالم آمادگی کامل دو طرف برای همکاریهای
علمی و فرهنگی
در دیدار روز شــنبه  24فروردین دکتر زرین پور سرپرست
واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی با معاون محترم فرهنگی
قرارگاه قدس جنوب شــرق کشور  ،ســرهنگ دکتر بختیاری
ضمن اشــاره به گســتره فعالیتهای فرهنگی ،بحث تقریب را
فصل مشترک قرارگاه قدس و دانشگاه مذاهب اسالمی دانست.
در ادامه سرپرست واحد زاهدان ضمن تبریک روز پاسدار ،از
تالشهای ارزنده این نهاد انقالبی تجلیل و به جایگاه تقریب در
تحقق امنیت پایدار اشاره کرد.
در این دیدار که آقای خســروی قائم مقــام معاون محترم
فرهنگــی نیز حضور داشــت در خصوص اجــرای برنامههای
مشترک علمی و فرهنگی توافقاتی صورت پذیرفت.

بازدید معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی از واحد گنبد کاووس دانشگاه مذاهب اسالمی
حجت االســام و المسلمین سید
حامــد علمالهدی؛ معــاون امور ایران
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
ضمــن حضــور در دانشــگاه مذاهب
اســامی واحد گنبــدکاووس با دکتر
عراقی سرپرســت این واحــد دیدار و
توگــو کرد و در جریــان اقدامات
گف 
انجام شــده درخصوص راهاندازی این
واحد و جذب دانشــجو از میان طالب
شیعه و اهل سنت استان قرار گرفت.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته
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اخبار شعب دانشگاه:

برگزاری “ کرسی علمی ترویجی” با عنوان« :تحلیل ادله مجازات سالب حیات از منظر فقه امامیه،
حنفیه و شافعیه» در واحد بندرعباس دانشگاه مذاهب اسالمی

دانشــگاه مذاهب اســامی بندرعباس با مجوز دبیرخانه
هیات حمایت از کرســی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
شورای عالی انقالب فرهنگی ،کرسی علمی ترویجی با عنوان
(تحلیل ادله مجازات سالب حیات از منظر فقه امامیه ،حنفیه
و شافعیه) برگزار کرد.
حجت االســام دکتر علی آبادی سرپرســت دانشــگاه
مذاهب اســامی واحد بندرعباس با اشاره به عنوان کرسی
اظهار داشــت“ :منظور از مجازات ســالب حیات ،مجازاتی
اســت که شــارع در قبال انجام یک عمل حرام در قرآن یا
روایات مجازات آن را قتل (اعدام) قرار داده است .پس اعم از
مجازات حدود و قصاص است .البته قصاص نفس مراد است
نه قصاص عضو” قصاص نفــس در موارد عمدی که موجب
سالب حیات اســت از احکام مسلم دین اسالم است و آیات
متعدد قرآن ،روایات متواتر و اجماع بر آن داللت می کند.
وی افزود :حدود جمع حــد و در اصطالح چنین تعریف
شــده اســت :به مجازات هایی که شارع مقدس برای برخی
از جرایم تعیین کرده اســت و در کتاب و سنت بین فقهای
مذاهب در اســباب حد اختالف وجود دارد .با این وجود به
اتفــاق فقها مجــازات برخی مثل زنــای محصن و محصنه،
محاربه ،لواط ،سب النبی و ...که سالب حیات است ،مرتکب
آن اعدام می شود و این مبتنی بر شرع است .دلیل آنها قرآن
و سنت می باشد و تعطیل بردار نیســتند .در روایتی پیامبر
گرامی اسالم علت هالکت بنی اسرائیل را عدم اجرای حدود
الهی دانسته اند.
به همت دانشگاه مذاهب اسالمی واحد استان گلستان؛

نشست علمی «انقالب اسالمی
ایران،همبستگی امت اسالمی و ترویج
فرهنگ تقریب مذاهب» برگزار شد

جلسات و دیدارهای نماینده دانشگاه
مذاهب اسالمی در بوشهر با علما،
شخصیتها ،مدیران حوزههای علمیه
شیعه و اهل سنت درخصوص راهاندازی
واحد دانشگاه در استان بوشهر

این اســتاد دانشــگاه با
اشاره به این که تعزیر یکی
دیگر از مجــازات نام برده
شــده در فقه است ،گفت:
دو تعریــف برای تعزیر ذکر
شــده اســت .اول تعریف
مشــهور و آن عقوبتــی
اســت که شــارع مقدس
بــرای آن ،مقــدار مجازات
را تعیین نکرده اســت و هر اندازه کــه حاکم صالح بداند
تعیین می کند و مقدار آن کمتر از حد است .تعریف دوم را
صاحب مسالک عنوان کرده؛ عقوبتی است که غالبا در شرع
برای آن اندازه ای تعیین نگردیده اســت .که بنده با تعریف
دوم موافــق هســتم چون مواردی در فقــه وجود دارد که
تصریح به تعزیر شــده اما مقدار عقوبت آن ذکر شده است
و عقوبت برخی قتل و اعدام اســت که به آن قتل تعزیری
می گویند :مثال آیت اهلل خویی ذیل باب تعزیرات در مساله
( )۲۹۱می نویســد :هر کس عمــدی در کعبه بول یا غائط
کند از کعبه و حرم بیرون
برده و گردنش زده شود.
دکتر علی آبادی ادامه
داد :همچنیــن قتــل در
فراش هم تعزیری اســت.
در فقــه اهل ســنت هم
قتل تعزیری وجود دارد؛
مثــا مســلمانی کــه بر
علیه مسلمانان جاسوسی
می کند حکم بــه قتل تعزیری وی کرده انــد یا در ارتداد
حکم بــه قتل تعزیری مرتد داده اند و همچنین در ســحر
و جادو.
وی خاطر نشــان کرد :در قانــون مجازاتی وجود دارد که
حکم آن قتل و اعدام است که باید برسی شود که آیا مبتی

بر فقه و شــرعی است یا خیر؟ مثل مواردی که حکم حمل
کننده مواد مخدر اعدام است.
وی بیان داشت :در نتیجه اعدام حامل مواد مخدر از باب
تعزیر نمی تواند باشــد چون مجازات تعزیر کمتر از مجازات
حد اســت هر چند موارد استثناء در تعزیر را ذکر کردیم که
جــرم آن اعدام وقتل بود .البته در قانون ســال  ۱۳۹۶مواد
مخدر ،اعدام حامل مواد بخاطر افساد فی االرض گفته شده
اســت اما در لســان فقها مفهوم و قلمرو افســاد فی االرض
کامال روشن نیست .برخی معنای افساد و محاربه را مترادف
دانسته اند مثل قرطبی و...
ایشان خاطرنشــان کردند :نتیجه اینکه قرار گرفتن جرم
حمل مواد مخــدر (حداقل در مواردی که پخش آن صورت
نگرفته) تحت افساد فی االرض کمی سخت به نظر می رسد
خصوصا با توجه به قواعد :احتیــاط دماء ،حقن دماء ،ابتناء
حدود بر مسامحه و. ...
در ادامه این نشست مطالب ارائه شده توسط اساتید ناقد
مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت ســپس دانشجویان سواالت
خود را مطرح و اساتید پاسخ دادند.

قابل ذکر اســت اساتید ،قضات ،وکال و دانشجویان حاضر
در این کرســی ،ضمــن ابراز خرســندی از برگزاری چنین
نشســت هایی اذعان داشتند که نشست علمی تحت عنوان
کرســی علمی ترویجی با محوریت فقه و حقوق برای اولین
بار در استان هرمزگان برگزار می شود.

نشســت علمی همایش بین المللی "بازخوانی آثار علمی و
فرهنگی انقالب اسالمی ایران" با عنوان «انقالب اسالمی ایران،
همبســتگی امت اسالمی و ترویج فرهنگ تقریب مذاهب » در
سالن کنفرانس ســاختمان فرهنگیان شهرستان گنبد کاووس
به همت دانشگاه مذاهب اســامی واحد استان گلستان(گنبد
کاووس) برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر حسن خلف به عنوان دبیر علمی
طرح بحث نمود و سپس حاج آخوند خوجملی از اساتید دانشگاه
مذاهب اسالمی واحد گنبد کاووس چهار عامل :قلبی ،گفتاری،
نوشــتاری و داوری را از عوامل وحدت و تقریب مذاهب اسالمی
دانستند و هر کدام را مفصال توضیح دادند.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین دکتر جالل عراقی رئیس

نماینده دانشگاه مذاهب اسالمی در بوشهر در دیدار با علما،
ائمــه جمعه و جماعــات و مدیران حوزه های علمیه شــیعه و
اهل سنت اســتان درخصوص راه اندازی واحد دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان بوشهر گفت وگو کرد.
دیدار با مســول دفتر نمایانده ولی فقیه در امور اهل ســنت
شهرســتان کنگان و عســلویه ،دیدار با مدیریت مدرسه علمیه
ــره ،دیدار با مدیریت مدرســه علمیــه برادران و
خواهــران خِ ّ

دانشگاه مذاهب اسالمی ضمن بیان معنای خاص و عام اصطالح
امت از قرآن کریم اظهار داشت منظور از مفهوم وحدت  ،وحدت
اجتماعی است؛ یعنی جامعه واحد داشته باشید و به بیانی دیگر
وحدتی اجتماعی داشته باشید.
در ادامه حجت االســام والمسلمین محمود ترابی از اساتید
دانشگاه مذاهب اسالمی راهکارهای تقارب و پیوند میان شیعیان
و اهل سنت را در ذیل چند عامل متذکر شد اولین و مهمترین
اصــل و عامل اتحاد میان شــیعیان و اهل ســنت را همدلی و
خیرخواهی نسبت به یکدیگر دانست.
وی افزود :عامل دیگر تقویت وحدت،رعایت انصاف نسبت به
یکدیگر اســت .اگر از انصاف دور شویم و همه چیز را برای خود
بخواهیم و خود را برتر بدانیم دیگران را از خود دور می کنیم.

خواهران شهر سهمو ،جلسه با حاج شیخ خلیل افرا رئیس هیات
افتاء و شورای پاسخ گویی اهل سنت در کنگان ،دیدار با حجت
االسالم والمســلمین همت نیا معاونت محترم آموزش مدرسه
علمیه امام خمینی ره بوشهر در راستای ثبت نام و جذب طالب
محترم سطح یک در رشته فقه و حقوق امامیه و جلسه حضوری
و چهره به چهره نماینده دانشــگاه مذاهب اســامی با مدارس
علمیه اهل تشیع استان بوشهر از جمله این دیدارهاست.
ادامه اخبار شعب در صفحه 8
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
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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

اخبار شعب دانشگاه:

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد کردستان و کتابخانه تخصصی امام خامنه ای(مدظله العالی)

با توجه به ظرفیتهای مناسب علمی-پـژوهشی و فرهنگی
و رســالتهای مشتـــرک کتابخانه امام خامنه ای "مدظله
العالی" و دانشگاه مذاهب اسالمي واحد کردستان تفاهم نامه
ای در جهــت ترویج فرهنگ تقریب و وحدت اســامی و به
منظور زمینه سازی برای تحقق سیاستهای علمی-پژوهشی
و فرهنگــی نظام مقدس جمهوری اســامی به امضای دکتر

مرتضی خسروپناه و دکتر رضا کرمی رؤسای دو دستگاه رسید.
این تفاهم همکاری دوجانبه شــامل همکاریهای علمی-
پژوهشــی و فرهنگی همچون برگزاری جلســات مشــترک
علمی-پژوهشی میان اســاتید و دانشجویان دانشگاه با اعضاء
کتابخانه ،بازدیــد علمی دانشــجویان از کتابخانه تخصصی
کتابخانه،برگزاری یادواره ها و بزرگداشت مفاخر حوزه فرهنگ

تغییر زمان برگزاری و تمدید ثبت نام
در “آزمون جذب اختصاصی طالب”
دانشگاه مذاهب اسالمی
به علت وقوع سیل
با عنایت به حوادث جاری شدن سیل در برخی از استانهای
و با ابراز تأسف از خسارتهای جانی و مالی هموطنان عزیز ،و از
طرفی موج عظیم همدلی مردم از جمله حضور طالب عزیز شیعه
و اهل سنت برای امدادرسانی به ســیلزدگان ،دانشگاه مذاهب
اسالمی با تغییر زمان برگزاری آزمون جذب اختصاصی طالب از
 98/02/05به  98/03/31موافقت نمود.
همچنیــن زمان ثبــت نام در ایــن آزمون نیز تــا تاریخ 31
اردیبهشت ماه  98تمدید گردید.
زمانبندی برگزاری آزمون اختصاصی طالب ســال  1398به
شرح زیر تغییر مییابد:
تمدید تاریخ ثبتنام تا تاریخ ( 98/02/31این تاریخ به هیچوجه
تمدید نمیگردد)
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون  28و  29خرداد 1398
تاریخ برگزاری آزمون98/03/31 :
یادداشت

میراث و مفاخر جرجا ِن کهن پشتوانه اعتالی
دانشگاه مذاهب اسالمی گنبدکاووس
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صدر اسالم باشد .حوزه هایی که به فرد یا گروهی خاص تعلق
نداشته اســت .تاریخ اسالم میتواند قراین و شواهد زیادی در
این راســتا در اختیار پژوهشگران قرار دهد .حوزههای علمیه
شــیخ طوســی در کرخ بغداد آنچنان ناظر به جمع کلمه بود
که بسیاری از علمای اهل ســنت در آن استفاده میکردند و
علمای بزرگ شیعی چون عالمه حلی ،شهید اول و شهید ثانی
گذشته از تحصیل در حوزههای شیعه ،از حوزههای اهل سنت
در بغداد ،مصر ،مکه ،مدینه ،الخلیل  ،دمشق و قدس استفاده
فراوان کرده اند”.
* برخی از اهداف این دانشگاه که راهبردهای تحول آفرینی
را میتواند موجب شود:
 -۱پرورش نسلی از علما و دانشمندان و محققان مسلمان
که در عیــن آگاهی از مذاهب خــود ،از مبانی دیگر مذاهب
اسالمی مطلع و مایه وحدت و ائتالف مسلمان ها باشد.
 .۲تربیت مدرس و اســتاد و نیز پژوهشگران ورزیده در فقه
و مبانی حقوق (فقه مقارن) ،اصول ،علوم قرآن ،علوم حدیث،
کالم و عرفان برای مدارس ،دانشگاهها و مراکز دینی و فرهنگی
از طریق دورههای کارشناسی ارشد و دکترا.
.۳تربیت خطیب و مبلغ دینی برای داخل و خارج از کشور
در سطح مذاهب مختلف اسالمی.
-نقش دانشــگاه در توسعه شــهری و منطقه ای

پراهمیت است!
* حجم انبوه فارغ التحصیالن مدارس علمیه اهل سنت و
همچنین طالب شیعه با شتاب کمی پس از انقالب اسالمی این
فرصت را برای ترویج معارف دینی فراهم نمود .تاسیس دانشگاه
مذاهب میتواند به توسعه کیفی و کسب مدارج تکمیلی رسمی
موجب تقویت عرصههای مغفول مانده این اســتان شود .کار
علمی پیرامون وحدت و مذاهب اســامی راهگشای بسیاری
از چالشهای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی خواهد بود .این
دانشــگاه ضمن تامین نیروی انســانی متخصص علوم دینی
نهادها موجب ارتقاء سطح تعامالت اجتماعی ،عقالنیت دینی و
دانش عمومی نسبت به گفتمان عملی وحدت شود و محافل
دینی را از هجوم اندیشههای تفرقه افکنانه و جریانات مختلف
انحرافی ایمن خواهد ســاخت .یکی از نتایج حضور “دانشگاه
مذاهب اســامی” در سطح معادالت منطقه ای و بین المللی
میتواند موجب تقویت سیاست گذاری ها و فرهنگ سازی ها
شود و حوزه فعالیت تبلیغات اسالمی و نفوذ فرهنگی انقالب
اسالمی را به سطح بین الملل گسترش دهد.
امید میرود با توجه به زمینه مناسب فرهنگی و نخبگانی
گنبدکاووس و استان گلستان این دانشگاه از لحاظ علمیاندوزی
و تجارب پژوهشی الگو مناســبی نه در سطح کشور بلکه در
جهان اسالم در امتداد تاریخ کهن جرجان برای ایجاد “تمدن
نوین اســامی” باشــد .نگاه جهانی به این عرصه و پشتوانه
تاریخی و هویتی این دیار بدون شک سطح انتظارات و کاربری
این دانشگاه را بیشتر خواهد کرد.
بایــد مدیران از جزیره ای عمل کــردن پرهیز کنند و کار
ترکیبی ،مشترک و همافزایی را پی بگیرند...

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

و تمدن اسالمی با تأکید بر استعداد و ظرفیتهای منطقه ای و
استانی ،همکاری در برگزاری نشستهای نقد کتاب ،همکاری
در حوزه تقریب و وحدت اسالمی ،استفاده از کتابخانه و سالن
مطالعه و اجتماعات و ...میباشد.
این کتابخانه که از مصوبات ســفر مقام معظم رهبری به
اســتان بوده در زمینی با مساحت ســه هزار و  ۷۲۵متر و
زیربنــای  ۶۷۰متر مربع در شــش طبقه شــامل کتابخانه
تخصصی ،مخزن ،قرائت خانه خواهران و برادران ،نمایشگاه و
سالن اجتماعات احداث شده است.

مهمترین شروط تحقق شعار
ادامه از صفحه « 1رونق تولید»

 -۳توجه به منابع داخلی :مایههای اصلی اقتصاد و کلید
بســیاری از درآمدها را خداوند در زمین قرار داده اســت.
براســاس تعالیم اســام ،ملتی که آب و زمیــن در اختیار
داشــته باشــد و با این حال فقیر و نیازمند باشد از رحمت
خدا بدور اســت! چنانکه امیرالمؤمنین (ع) فرمودندَ « :م ْن
َو َج َد ما ًء َوتُراباً َفا ْف َتق ََر َف َأب ْ َع َد ُه ا ُ
هلل» (بحاراالنوار،ج،۱۰۳ص)۶۵
مســئولین کشــور باید از تمام منابع مختلف ثروت مانند:
دامداری ،کشاورزی ،معادن ،صنعت و تجارت برای مبارزه با
فقر استفاده کنند ،حتی اگر ملتی تنها یکی از این سرمایهها
را در اختیار داشته باشد ،باید به وسیله این ،خالء اقتصادی
خود را پر کند تا چه رسد به این که همه آنها را در اختیار
داشته باشــد؛ و اگر چنین نکند ملتی نفرین شده و دور از
رحمت خدا و روح اســام خواهد بود .نیاز به دیگران در هر
صورت از نظر اسالم محکوم است.
 -۴بینیاز ساختن کشور از بیگانگان :مسئوالن و دست
اندرکاران نظام باید از هر حادثهای فورا ً عبرت بگیرند و هرگز
از یک ناحیه دو بار ضربت نخورند .امام صادق (ع) میفرماید:
«اَل ْ ُم ْؤم ُِن َج ِّی ُد الت َّْدب ِی ِر ل َِمع ِْیشَ ِت ِه ال یَلْ َس ُع م ِْن ُج ْحر َم َّرت َْین»
(کافی،ج،۲ص )۲۴۱آدم با ایمان در زندگی با تدبیر اســت
و هرگز از یک ســوراخ دوباره گزیده نمیشــود .از این رو،
مســئوالن باید ضمن پرهیز از آزمودهها ،با توانمندسازی
کشــور ،همه ظرفیتهای داخلی را برای بینیازی کشور از
بیگانگان و دشــمنان بسیج کنند .در همین زمینه ،توسعه
صادارت غیر نفتی ،حل مشــکالت معیشــتی مردم ،رفاه
عمومی ،افزایش ارزش پول ملی بهترین راه بی نیاز ساختن
کشور از بیگانگان است.
بنابراین ،با توجه به اینکه «رونق تولید» به طور مستقیم،
سکان هدایت جامعه را در دست دارد و عنصر اساسی رزق و
رفاه افراد جامعه است ،همه ما باید با تمام توان برای تحقق
شــعار «رونق تولید» تالش کنیم تا ضمن واکسینه کردن
کشور در برابر تکانههای اقتصادی ،بتوانیم همانگونه که مقام
معظم رهبری (مدظله) فرمودند :بزرگترین شکست تاریخ
آمریکا را در سال جاری رقم بزنیم.

