کشورها خواهد شد.

اسالم پیشــرفتهترین حکومت را
دارد و بههیچوجه ،حکومت اســام
با تمدن ،مخالفتی نداشــته و ندارد
و اســام ،خود از پایهگذاران تمدن
بــزرگ در جهان بوده اســت .هر
کشــوری که به قوانین اسالم عمل
نماید ،بدون شک از پیشرفتهترین
تیر ماه  -1398شماره نوزدهم

حضرت امام خمینی(ره)

یادداشت اول

دانشگاه مذاهب اسالمی ظرفیت
عظیمی برای تربیت نسل تقریبی دارد
دکتر محمدحسین مختاری -رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

دانشگاه مذاهب اســامی ظرفیت عظیمی برای تربیت نسل
تقریبی داشته و میتواند از نظر علمی و نظری ،پروژه تقریب را برای
جهان اسالم تقویت کند.
مقــام معظم رهبری در خصوص دانشــگاه مذاهب اســامی
فرمودهاند که این دانشگاه باید از لحاظ قوت علمی و استحکام مبانی
و جایگاه در سطح بهترین دانشــگاههای جهان اسالم ظاهر شود،
فلذا برای تحقق مطالبه معظمله  ۵۰درصد از فعالیت دانشــگاه در
قالب کارهای بینالمللی است.اگر دانشگاه مذاهب اسالمی بخواهد
در ســطح جهان معرفی شود .باید تفاهم و تعامل زایدالوصفی را با
سایر دانشگاهها در جهان اســام داشته باشد .لذا در جهت تحقق
منویات مقام معظم رهبری در تالش هستیم که دانشگاه را در سطح
دانشگاههای برتر جهان اسالم معرفی کنیم و این مهم ،با ارتباطات
قوی و مستمر با دانشگاههای فعال در جهان اسالم میسر میشود.
تمهیدات خوبی در دانشگاه مذاهب اسالمی برای همکاریهای
علمی بینالمللی انجام شده است .دانشگاه مذاهب اسالمی نه تنها
با دانشــگاههای جهان اسالم ارتباط دارند بلکه با مراکز دانشگاهی
روســیه ،اروپا و آمریکای جنوبی نیز تعامل خوبی برقرار کرده و با
افتخار دانشگاه مذاهب اسالمی را در خارج از کشور تبلیغ کردهایم
و مدل دانشگاه مورد استقبال قرار گرفته است.
رهبر معظم انقالب از  ۲۵سال پیش به فکر ظهور و بروز فرقه
های تکفیری و افراطی بودند و با تأسیس دانشگاه مذاهب اسالمی به
مقابله با آنها رفتند .وقتی عقیده رهبر انقالب درباره تقریب مذاهب
به دانشگاهیان و مسئوالن خارج از کشور بیان میشود ،این درایت
و تدبیر مقام معظم رهبری را تحســین میکنند .دانشگاه مذاهب
اســامی را باید از لحاظ کمی و کیفی به صورت گستردهای ارتقا
ببخشیم ،در این دانشگاه از  20ملیت مختلف ،دانشجویان تحصیل
میکنند و با رایزنیهای انجام شده چند ملیت دیگر به زودی اضافه
میشود .این دانشگاه ظرفیت عظیمی دارد و میتواند از نظر علمی
و نظری ،پروژه تقریب را برای جهان اسالم تقویت کند و در راستای
استحکام و تقویت بنیه تقریبی جامعه اسالمی ،دانشگاه میتواند .در
بیانیه گام دوم انقالب نیز تبادل و تقریب میان فرهنگها ،اندیشهها
و مذاهب تأکید شده است و دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاه
مذاهب اسالمی میتوانند نقش کلیدی در تحقق بیانیه مقام معظم
رهبری داشته باشند.
در حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه صورت گرفت؛

انتصاب "دکتر حسین قاضی زاده" به عنوان
مشاور رئیس و سرپرست حوزه ریاست
دانشگاه مذاهب اسالمی

دکتر محمد حسین
مختاری ،ریاست محترم
دانشگاه مذاهب اسالمی
با صدور حکمی" ،دکتر
حسین قاضیزاده" را به
عنوان «مشاور رئیس و
سرپرست حوزه ریاست
دانشگاه مذاهب اســامی» منصوب و از زحمات جناب آقای
دکتر باقری در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر نمود.

تمدن نوین
[راه برافراختــن پرچم ّ
اسالمی چیســت؟] راهش تربیت
خصوصیاتی که
نســلی است با یک
ّ
خصوصیات اینها است؛ یک نسلی
آن
ّ
باید به وجود بیاید شــجاع ،باسواد،
متدیّــن ،دارای ابتــکار ،پیشگام،
خودباور ،غیور؛ -البتّه خوشبختانه ما
خصوصیات را داریم ا ّما
امروز در نسل جوان بسیاری از این
ّ
این بایستی گسترش پیدا کند -چنین نسلی الزم داریم.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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دکتر فیاضی؛ معاون
توسعه ،پشتیبانی و
مدیریت منابع :تقریب،
اقدامی پدافندی در
برابر آفند انشقاق و
تکفیر است
صفحه 9

صفحه 9

رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر دستاندرکاران کنگره شهدای استان کردستان مطرح کردند:

تجلیل از موضع گیری شجاعانه شهید ماموستا شیخاالسالم
استاد شهید دانشگاه مذاهب اسالمی

حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای :میدان کار مبارزین
مقدس و جنگ
کردســتان ــ چه آنهایی که در عرصهی دفاع ّ
الیت کردند ،مثل پیشمرگان ُکرد و سرداران
و عمل نظامی ف ّع ّ
و مانند اینها ،چــه آنهایی که در عرصهِی فرهنگی کار کردند

مثل شهید شیخاالسالم و امثال ایشان ــ یک میدان هموار و
ضدانقالب در
بقیهی شهرستانها نبود؛ ّ
آســوده و راحتی مثل ّ
خود شهرهایشان ،در خود مراکزشان حضور داشت.
مث ً
ال فرض بفرمایید مرحوم شیخاالسالم من یادم نمیرود آن
ســخنرانی بسیار قوی و پُرمغز و پُرمطلبی که ایشان در مسجد
جامع سنندج وقتی ما آنجا رفتیم ،در حضور چند هزار نفر ایراد
کرد .خب همان وقتی که ایشان این سخنرانی را ایراد میکرد،
قطعاً میدانســت که کسانی هســتند در خود سنندج یا بیرون
سنندج یا شاید در خود آن مجلس که با این بیانات و ابراز این
بیانــات مخالفند ،ا ّما در عین حال این شــجاعت را ،این قدرت
روحی را نشان داد و آن سخنرانی قوی را در آنجا ایراد کرد.
/27خرداد98/

در نشست علمی در دانشگاه مذاهب اسالمی؛

«تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب
با تاکید بر اندیشههای مقام معظم رهبری» بررسی شد

نشســت علمــی «تمــدن نوین
اســامی در آیینه تقریب با تاکید بر
اندیشــه های مقام معظم رهبری» به
همت معاونت پژوهشی دانشگاه روز
(چهارشــنبه 29 ،خــرداد) با حضور
اساتید حوزه و دانشــگاه و استقبال
گسترده دانشجویان و عالقه مندان در
دانشگاه مذاهب اسالمی و با سخنرانی
«دکتــر محمدحســین مختاری»؛
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،دکتر
«محمد اســحاقی»معاون آموزشی و
پژوهشی موسســه انقالب اسالمی و
استاد دانشــگاه تهران«،محسن پاک
آیین»معــاون بین الملل موسســه
انقالب اســامی (دفتر حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبری)

و دکتر فرزاد جهانبین؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه شاهد در
سالن همایش های دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

تیر ماه 1398

آیت اهلل اراکی مطرح کرد:

نقش مهم و کلیدی حوزهها و دانشگاهها در تحقق گام دوم انقالب

دبیــرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی گفت:
بنیانی ترین اصل در گام دوم انقالب این اســت که باید در
این گام مسؤولیت تمدن سازی را برعهده بگیریم.
آیت اهلل محســن اراکی در سخنرانی پیش از خطبههای

نمــاز جمعه  24خرداد قم با بیــان اینکه تخریب قبور اهل
بیت تنها یک حرکت ضد مذهبی و ضد شــیعی نبود اظهار
کرد :این حرکت ضد اســام ناب محمدی بود و قصد اسالم
آمریکایی بر این بود که اسالم رابطه ای با اسالم ناب محمدی
نداشته باشد و براساس خواستههای استکبار شکل بگیرد.
وی افزود :غربت اســام یعنی اینکه در جامعه اســامی
و در بین مســلمین اسالم شناخته نشــده باشد و این ضد
موازین و تعالیم اسالم است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره به
دوره جدید انقالب اســامی تصریح کرد :بنیانی ترین اصل
در گام دوم انقالب این اســت که باید در این گام مسؤولیت
تمدن سازی را برعهده بگیریم.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری با بیان اینکــه در دوره
نخست انقالب دولت اسالمی شکل گرفت و جامعه اسالمی
تثبیت شــد گفت :ما در گام اول تالشمان این بود که نظام
را چنان بسازیم تا با احکام اسالم منافات نداشته باشد ولی

شــکل اصلی بســیاری از نهادها از خارج گرفته شده بود و
نهادهای اسالمی در راستای مطابقت نهادها با احکام تالش
می کردند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی بیان کرد:
ما بــه فقه در تمام عرصــه ها نیاز داریم تا صدا و ســیما،
آموزش و پرورش و دیگر نهادها در راســتای احکام اسالمی
گام بردارند.
آیــت اهلل اراکی گفت :جوانان زیادی را فدا کردیم و تنها
هدف ما این نبود که تنها کارهای خالف شــرع در نهادهای
ما انجام نشــود این امر الزم اســت اما کافی نیســت و ما
نهادهایــی می خواهیم که نه تنها خالف شــرع انجام ندهد
بلکه برخاسته از فقه و احکام اسالمی باشند.
وی تاکید کرد :در گام دوم انقالب حوزهها ،دانشــگاهها
و نهادهــای دولتی نقش زیادی دارند تا بتوانند نهادها را به
سمت شرایطی جوشیده از اسالم و احکام اسالمی ببرند.

گزارش سفر رییس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه به هندوستان و کشمیر

هیئت دانشــگاه مذاهب اســامی در جریان این ســفر در
"همایش بینالمللی تنوع مذهبی در جهان اســام" شــرکت
کردند و دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی نیز در
این همایش که با حضور رهبران ادیان و شخصیتهای برجسته
همچون داالیی الما برگزار گردید سخنرانی نمود.

دیدار هئیت دانشگاه مذاهب اسالمی
از "مرکز بابالعلم کشمیر"
ریاست دانشگاه مذاهب اســامی و هیئت همراه در جریان
ســفر به کشور هند ،با حضور در مرکز باب العلم کشمیر ،ضمن
دیدار با مسئوالن این مرکز ،در جمع طالب سخنرانی کردند.
دکتــر مختاری در جمع طالب مرکز باب العلم با اشــاره به
اهمیت علم و جایگاه علم آموزی،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی
این آمادگی را دارد که طالب این مرکز بتوانند در این دانشگاه
به ادامه تحصیل بپردازند.
دکتر زرهانی عضوهیئت دانشگاه مذاهب اسالمی
در جمع مسلمانان جامو و کشمیر:
وحدت امت اسالمی دغدغ ه جدی امام خمینی(ره) بود

همچنین ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هئیت همراه در
جریان سفر به کشور هند ضمن دیدار با روسای برخی دانشگاهها
مراکز دینی و علمی تفاهم نامه همکاری نیز به امضا رساندند که
گزارش مشروح آن را در ادامه میخوانید:
بازدید هئیت دانشگاه مذاهب اسالمی از مکتب
الزهرا(س) کشمیر با استقبال اساتید و طالب این مرکز
هیئت دانشگاه مذاهب اســامی که با حضور دکتر مختاری
ریاست دانشــگاه ،دکتر زرهانی و دکتر رئیسیان اعضای هئیت
امنای دانشــگاه و دکتر جهانگیری مدیــرکل دفتر همکاریهای
علمی بین المللی دانشــگاه روز یکشنبه  ۱۹خرداد ماه از مکتب
الزهرا(س)کشمیر بازدید به عمل آوردند .در این دیدار طالب این
مرکز با خواندن اشعار انقالبی از هئیت دانشگاه استقبال کردند.
دکتر مختاری ریاست دانشگاه در این دیدار به اهمیت جایگاه
قرآن اشــاره کردند و ضمن معرفی دانشــگاه مذاهب اسالمی
آمادگی دانشــگاه برای ادامه تحصیل طالب این مرکز را اعالم
نمود .در پایان این دیدار هدایایی به رســم یادبود توسط هئیت
دانشگاه مذاهب اسالمی به مسئوالن این مرکز اهدا شد.

هیئت دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه برنامههای خود
در ســفر به هند باحضور در جمع مســلمانان جامو و کشمیر
به ســخنرانی پرداختند .دکتر محمدحسین مختاری ریاست
دانشگاه مذاهب اسالمی و دکتر سید احمد زرهانی عضو هیئت
امنای دانشگاه و هیئت همراه باحضور در جمع مسلمانان جامو
و کشمیر هند به سخنرانی پرداختند.
دکتر زرهانی عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی در
این دیدار با بیان این که وحدت امت اسالمی یکی از دغدغههای
جدی امام خمینی(ره) بود ،گفت :امام راحل حتی فراتر از وحدت
امت اسالمی را میدیدند و به وحدت همه مستضعفان در مقابل
مســتکبران میاندیشیدند و معتقد بودند اگر مستضعفان باهم
باشند میتوانند بر استکبار غلبه کنند.
وی جامعیــت امام را یکــی دیگر از ویژگیهای برجســته
شــخصیت امام عنوان کرد و افزود :ایشــان در کنار عرفان در
سیاســت یک مرد شــجاع بودند و در فلســفه به همه مکاتب
فلسفی مسلط بودند و در عرفان از جایگاه باالیی برخوردار بودند.
دکتر زرهانی به بعد معنوی شــخصیت امام خمینی(ره) نیز

دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی به
همراه دکتر زرهانی و دکتر رئیسیان اعضای هئیت امنا
و دکتر جهانگیری مدیرکل دفتر همکاریهای علمی
بینالمللی دانشگاه روز یکشنبه  ۱۹خرداد ماه به کشور
هند ســفر کردند و در فرودگاه سینگر مورد استقبال
جمعی از دانشجویان و علما قرار گرفتند.

اشاره کرد و بیان داشت :ویژگیهای معنوی زندگانی امام راحل
نشان میدهد که ایشــان یک مرد متفاوت آسمانی بود .ایشان
فقط یک نظریه پرداز نبودند و آنچه ایشان را از دیگر اندیشمندان
متفاوت میکرد ،این بود که توانســتند به نظریه هایشان جامه
عمل بپوشانند و یک حکومت بزرگ را تشکیل دهند که امروزه
ما میتوانیم از تمدن نوین اسالمی سخن بگوییم.
مشــاور راهبردی دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب
اسالمی همچنین کادرســازی را یکی دیگر از ویژگیهای امام
راحل عنوان و از مقام معظم رهبری به عنوان یکی از شاگردان
تربیــت یافته مکتب امام یاد کرد .وی همچنین به جایگاه زنان
و کودکان در قاموس فکری امام راحل اشــاره کرد و افزود :امام
راحل از منظر اسالمی هویت ویژه به زنان بخشیدند.
در ادامه این دیدار دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
نیز به عنوان سخنران اصلی به جایگاه اهل بیت(ع) در اندیشه امام
خمینی(ره) اشــاره کرد و بیان داشــت :دو مقوله در اندیشه امام
خمینی(ره) به عنوان تالی تلو اهل بیت(ع) مطرح بود یکی خداوند
متعــال و دیگری مردم .امام معتقد بودند ما باید همه کارهایی که
برای مردم انجام میدهیم در راستای رضایت خداوند متعال باشد.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب
اسالمی و موسسه باب العلم کشمیر

در ایــن تفاهم نامه که با حضور رییس موسســه باب العلم
کشــمیر و دکتر زرهانی؛ عضو هیئت امنای دانشــگاه مذاهب
اســامی به نمایندگی از دانشــگاه به امضای طرفین رســید،
موضوعاتی از قبیل؛ امکان ادامه تحصیل برخی طالب این مرکز
در دانشگاه مذاهب اســامی ،برگزاری دورهها و کنفرانسهای
مشترک و ...مورد توافق قرار گرفت.
گفتنی اســت این موسسه یک مرکز حوزوی است که حدود
 400طلبه مشغول به تحصیل هســتند و جزو مراکز معتبر از
طرف دانشگاههای هند میباشد.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

برگزاری کنفرانس بین المللی
امام خمینی(ره) در کشمیر
امام خمینی(ره) بزرگترین احیاگر تفکر دینی
در روزگار معاصر بود

رییس دانشگاه مذاهب اسالمی در کنفرانس بین المللی امام
خمینی(ره) در کشــمیرهند با بیان این کــه امام خمینی(ره)
بزرگترین احیاگر تفکر دینی در روزگار معاصر در میان مسلمانان
بودند ،گفت :حضرت امام ،اسالم و دین خدا را مبنای بزرگترین
حرکت سیاسی و اجتماعی زمان قرار دادند.
کنفرانس بین المللی امام خمینی(ره) با حضو هیئت دانشگاه
مذاهب اســامی به ریاست دکتر محمدحســین مختاری در
کشمیر هند برگزار شد.
دکتر مختاری در این کنفرانس بین المللی به عنوان سخنران
اصلی با اشاره به این که ما حضرت امام(ره) را به دو معنا احیاگر
دین میدانیم،بیان داشت :یکی این که ایشان دین را به صورتی
بیــان کردند که پاســخگوی نیازهای زمان هســت ،ثانیا زنده
کننده احســاس هویت دینی در افراد و مسلمین هست و افراد
از دینداری خود با این تفســیر و تعریفی که امام از دین دارند،
احساس غرور میکنند.

وی افزود :امام به هر دو معنا احیاگر فکر دینی اســت چون
بقا و ماندگاری دین به این اســت که به هر سوالی که متعلق به
آن زمان بتواند پاسخ دهد و امام بزرگترین احیاگر دین در میان
مسلمانان معاصر است.
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی خاطرنشــان کرد :امام
خمینی(ره) ،اوال اسالم و دین خدا را مبنای بزرگترین حرکت
سیاسی و اجتماعی زمان قرار دادند و این را همه می دانند که
انقالب اســامی بزرگترین حرکت سیاسی و اجتماعی روزگار
ماست .ثانیا بینش دینی امام درباره اسالم عمیق ترین ،اصیل
ترین و عالمانه ترین برداشــت اسالمی اســت لذا امام عالمی
بزرگ ،فقیهی برجسته وفیلسوفی بزرگوار و عارفی بی مانندی
و در عیــن حــال یکی از آگاه ترین رجال سیاســی بودند که
شــخصا در به روز ترین مسائل سیاســی و اجتماعی حضور و
دخالت داشته است.
دکتر مختاری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
این که امام(ره) در همه آموزش هایش سلطه فرهنگی و فکری
غرب را نفی میکردند و در عین حال مردم را دعوت به ارتجاع
و بازگشــت به عقب دعوت نمی کردند ،گفت :ایشــان در عین
حال پذیرش وجوه و جنبههای مثبت تمدن بشری مثل علم و
تخصص و تکنولوژی را به عنوان شرط پیشرفت و استقالل مورد
تاکید قرار میدادند.
وی ادامــه داد :امام خمینی(ره) از طرف دیگر بر اســام به
عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای زمان است تاکید میکردند
و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد میدانستند
و خود ایشــان هم در مسائل فقهی و استنباطی زمان و مکان را
در استنباط حکم شرعی و صدور فتوا دخالت میدادند.

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

امام خمینی(ره) منادی وحدت امت اسالمی
در روزگار معاصر
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه امام خمینی(ره)
را منــادی وحدت امت اســامی در روزگار معاصر عنوان کرد
وبیان داشــت :ایشان از همان ابتدای نهضت بحث وحدت میان
مســلمانان را مطرح کردند و این انسجام و یکپارچگی را شرط
نصرت و پیروزی مسلمانان عنوان کردند و به آن اعتقاد و ایمان
داشتند.
دکتر مختاری اظهارداشــت :امام همواره بر این مطلب تاکید
داشتند که مســلمانان از همه مذاهب باید در برابر مستکبران
قیام کنند و بر وجوه مشترک میان مسلمانان تاکید کنند .امام
راحل بر توکل به خدا و اعتماد به مردم در همه امور ســفارش
میکردنــد و همین باعث جاذبه امام در میان ملت ایران و همه
مسلمانان شــد چرا که خدا و مردم میتواند پشتوانه محکمی
برای بقای انقالب و نظام باشد.
دکتر رئیسیان؛ رییس دانشکده الهیات دانشگاه
فردوسی مشهد در کنفرانس بین المللی امام
خمینی(ره) در کشمیر:
تعریف و تفسیری که امام از سیاست ارائه دادند
همراه با معنویت و عرفان بود

دکتر غالمرضا رئیسیان؛ عضو هیئت علمی و رییس دانشکده
الهیات دانشگاه فردوسی مشــهد در کنفرانس بین المللی امام
خمینی(ره) در کشــمیر گفت :امام خمینی(ره) معنا و مفهوم
متفاوتی از سیاســت که همراهی با معنویت و عرفان است را به
دنیا معرفی کردند.
عضو هئیت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی در این همایش با
اشــاره به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) یکی از ابعاد
شخصیت ایشان را بعد اخالقی و عرفانی آن بزرگوار عنوان کرد و
گفت :این شخصیت مرهون ارتباط وثیق ایشان با خداوند متعال
اســت و مهمترین ارتباط با خداوند در نماز متجلی است و در
بین نمازها ،نماز شب دارای اهمیت ویژهای میباشد که حضرت
امام بسیار مراقب این جنبه بودند.
وی افزود :بعد دیگر شــخصیت ایشــان ارتباط وثیق با اهل
بیت(ع) بود به نحوی که در دوران تبعیدشــان هر روز صبح به
زیارت حضرت امیر(ع) مشرف میشدند.
رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشت:
حضرت امام خمینی در عین این که عارف بودند سیاستمدار هم
بودند و نشان داند که میشود هر دو را داشت کما این که اهل
بیت(ع) در عین که در قله عرفان بودند ،سیاستمداران بندگان
خدا بودند.
دکتر رئیسیان با اشاره به این که معنای اصلی و واقعی کلمه
سیاســت ،تدبیر امور اســت ،گفت :اهل بیت(ع) امور بندگان
خداوند را در جهتهای مختلف تدبیر میکردند و زمینه سازی
تربیت آنان را فراهم میکردند .خروجی و نتیجه این شخصیت
عرفانی ،زهد واقعی بود که در امام راحل متجلی بوده و ایشــان
زاهد واقعی بودند .معنای زهد ،داشــتن روح بلند و نتیجه اش
عدم تعلق به امور دنیوی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دیگری
از سخنان خود به سه توصیه اخالقی از امام خمینی(ره) اشاره
کرد و افــزود :یکی خطاب به جوانان که تا جوان هســتید و
اراده قوی دارید ،می توانید با این اراده قوی ،رذائل اخالق را از
خودتان دور کنیــد .توصیه دوم به همه افرادی که در معرض
قبول پســت و مسئولیت هســتند،حضرت امام توصیه کردند
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قبل از قبول مســئولیت خودســازی کنید که شما را از مسیر
عبودیت دور نکند.
عضو هئیت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی ادامه داد :یکی از
وسوســههای شیطان دشوار جلوه دادن خودسازی و ترک گناه
است و این باعث سست شدن اراده و عزم در ترک گناه میشود،
لذا راه حل حضرت امام این بود که هر روز انسان تصمیم بر ترک
گناه بگیرد و به فردا واگذار نکند.
دکتر رئیســیان در پایان ســه منبع مهم در زمینه مســائل
اخالقی و عرفانی از حضرت امام با عنوان مصباح الهدایه ،چهل
حدیث و پرواز در ملکوت به حضار معرفی کرد.
امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب
اسالمی و دانشگاه علوم و فنون کشمیر /درخواست
طرف هندی برای اعزام استادان ایرانی جهت تدریس

در دیدار روسای دو دانشگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه علوم
و فنون کشــمیر نحوه همکاریهای مشــترک با حضور دکتر
مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و دکتر مشتاق صدیق
مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار رییس دانشگاه اسالمی علوم و فنون کشمیر به
صورت رسمی از ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی درخواست کرد
تا استادانی از ایران برای تدریس در این دانشگاه اعزام شوند.
همچنین در این دیدار ،تفاهم نامه همکاری میان دانشــگاه
مذاهب اســامی و دانشگاه اســامی علوم و فنون کشمیر روز
چهارشنبه  ۲۲خرداد ماه به امضای روسای دو دانشگاه رسید.
این تفاهم نامه در خصوص همکاریهای علمی ،تبادل دانشجو،
برگزاری پژوهشها و کنفرانسهای مشترک و اعزام اساتید و...
مورد توافق طرفین قرار گرفت.
گفتنی اســت این دانشــگاه  ۴هزار دانشــجو از کشورهای
مختلف دارد و دارای دانشــکدههای فنی ،اســامی ،مهندسی،
الکترونیک و ...میباشد.
بازدید ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه
از دانشگاه نویدا در دهلی و امضای تفاهم نامه همکاری

دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه
در ادامه سفر به کشور هند روز جمعه ۲۴خرداد ماه با استقبال
رییس و مســووالن دانشــگاه نویدا دهلی از این دانشگاه دیدار
کردند .در جریان دیدار رییس دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت
همراه از دانشــگاه نویدا ،رییس این دانشــگاه از دکتر مختاری
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت دانشگاه با اهدای لوح
یادبود و هدایا تقدیر کرد.
همچنین تفاهم نامه همکاری میان دو دانشــگاه به امضای
روسای دو دانشگاه رسید.
در این تفاهم نامه تبادل دانشــجویان و اساتید ،پژوهشها و
کنفرانسهای مشــترک ،فرصتهای مطالعاتی و ...مورد توافق
قرار گرفت .این دانشــکده دارای  ۳هزار دانشــجو ۱۱۰ ،هیئت
علمی ۳۰۰،دانشجوی خارجی از کشــورهای مختلف و دارای
دانشکدههای مختلف در رشتههایی از قبیل پزشکی ،پرستاری،
علوم انسانی ،مهندسی و ...میباشد.

4
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دیدار از موسسه پژوهشهای علوم اجتماعی دهلی و
امضای تفاهم نامه همکاری

هیئت دانشگاه مذاهب اســامی در ادامه دیدارهای خود در
دهلی نو ،با اســتقبال رییس و مسووالن موسسه پژوهشهای
علوم اجتماعی دهلی از این مرکز بازدید کردند.
در جریان این بازدید،تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

اسالمی و موسسه پژوهشی علوم اجتماعی دهلی به امضای ریاست
دو مرکز رسید .برگزاری همایشهای مشترک ،نشستهای علمی
و پژوهشهای مشترک و انتشار کتابها و فرصتهای مطالعاتی
مشترک ازجمله مفاد این تفاهمنامه میباشد.
این مرکز یکی از مراکز مهم پژوهشی در حوزه دین ،فلسفه،
رسانه ،روانشناسی و علوم اجتماعی است و با دانشگاههای مهم
ایران همکاری دارد.
دیدار دیدار ویژه دکتر مختاری با "داالیی الما" در
افتتاحیه کنفرانس بین المللی "بزرگداشت تنوع
در جهان اسالم" در دهلی نو

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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دانشــگاه مذاهب اســامی در کنار رهبران و شــخصیتهای
برجســته دینی هند از جمله داالیی الما رهبر مذهبی بودائیان
جهان ،پرفســور انصاری معاون ســابق نخست وزیر هند ،رهبر
برجسته شــیعیان هند ،رهبر برجســته اهل سنت هند ،رهبر
برجســته بهرههای هند و ...در دهلی آغاز بــکار کرده و دکتر
مختاری به عنوان سخنران اصلی به ایراد سخنرانی پرداختند.
در کنفرانس بینالمللی "بزرگداشت تنوع
در جهان اسالم"در دهلی:
"دگر پذیری" ضرورت امروز برای رسیدن به وحدت
و همدلی/دانشگاه مذاهب اسالمی در ایران نمونه عینی،
علمی و عملی دگر پذیری تنوع در باورها و مذاهب است

کنفرانس بین المللی "بزرگداشــت تنوع در جهان اسالم"با
حضور دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و رهبران
مذاهب و ادیان روز شنبه  ۲۵خرداد ماه در دهلی آغاز شد.
این کنفرانس با حضور و ســخنرانی دکتر مختاری ریاســت
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درسیزدهمین نشست سه شنبههای تقریبی با حضور دانشجویان بین الملل دانشگاه مذاهب اسالمی عنوان شد؛

هدف اصلی جمهوری اسالمی ایران دفاع از مظلومین جهان است
قدرت اسالم در وحدت بین مسلمانان نهفته است

سیزدهمین نشست از سلسله نشست سه شنبه های تقریبی،
با حضور سه نفر از دانشجویان خارجی دانشگاه مذاهب اسالمی
از نیجریه و افغانستان در خبرگزاری تقریب برگزار شد.
«ذکر اهلل ابیتویه» دانشجوی
دکتــری از کشــور نیجریــه ،در
نشست سه شــنبههای تقریبی
خبرگزاری تقریــب ،گفت :برای
تحصیــل علــوم اســامی و به
خصوص حقوق و با هدف تقویت
وحدت بین مســلمانان به ایران
آمدم؛ فعالیتهای مختلفی را در این مسیر در کشور خودم انجام
داده و به این مناســبت بارها از طرف علمای اهل ســنت مورد
تقدیر قرار گرفته ام .وی ادامه داد :با این هدف به دانشگاه مذاهب
اسالمی وارد شدم تا در زمینه مسأله وحدت و تقریب بین مذاهب
متخصص شوم و تجربیات خود را به کشورم منتقل کنم.
ابیتویه اظهار کرد:اســام جایگاه واالیــی در زمینه ایجاد
وحــدت بین مســلمانان دارد ،آیات بســیاری در قرآن کریم
به وجوب وحدت بین مســلمانان اشــاره دارد و اگر از منظر
عقلــی و عرفی هم نگاه کنیم ،بیشــتر به ضرورت وحدت بین
امت اســامی پی می بریم .با وحدت امت است که انسان قوی
می شود و امیدوارم خداوند ما را در انجام وظایفمان در زمینه
وحدت ،بیش از پیش یاری رساند.
وی در خصوص تالشــهای تقریبی صورت گرفته از ســوی
ایران هم گفت :هدف اصلی جمهوری اســامی ایران ،دفاع از
مظلومین جهان است؛ ایران در زمینه تقریب مذاهب اسالمی
و ایجاد وحدت در جهان اسالم ،بسیار فعال است.
ابیتویه با بیان اینکه ،قدرت اســام برای مقابله با دشمن در
وحدت بین مسلمانان نهفته است ،گفت:ایران فعالیتهای زیادی
در این زمینه انجام داده است ،از جمله تأسیس دانشگاهی به نام
دانشگاه مذاهب اسالمی که اختصاص به فعالیتهای تقریبی دارد
و افزایش شــعبههای این دانشگاه در کشورهای دیگر میتواند،

نتایج خوبی در بر داشته باشد.
وی ادامــه داد :ایران به وظایف خــود در زمینه وحدت به
خوبــی عمل کــرده و از دیگر فعالیتهــای آن در این زمینه،
برگزاری کنفرانســهای متعدد با هدف تقریب و ایجاد وحدت
بین مسلمانان است.
ابیتویه تصریح کرد:ما در کشور خود در تالش هستیم تا ببینیم
چگونه میتوان ریشــههای نفوذ اختالفــات مذهبی در دولت را
کاهش داد ،باید حقیقت تشیع و وحدت بین مسلمانان را آشکار
کنیم و سوء تفاهمات را از میان برداریم؛ پیام من به مردم نیجریه
این است که حقیقت ایران و اهداف آن در مورد تحرکات منطقه
و دفاع از اصل اسالم و مظلومین جهان را دریافت کنند و محبت
خود نسبت به مردم ایران را در گفتار و عمل نشان دهند.
تفرقه بین شیعه و سنی معنا ندارد
محمدصابــر تاتار دانشــجوی
افغانســتانی رشــته فقه و حقوق
حنفی هــم که در این نشســت
حضور داشــت ،در مورد وضعیت
معاشــرت خود با دانشــجویان و
همکالســی های خود در دانشگاه
مذاهب اســامی گفت :ما همه باهم در یک خوابگاه سکونت
داریم و تعامالتمان با یکدیگر به خوبی پیش می رود و فارغ از
هر گونه مذهبی به روابط خود ادامه می دهیم.
دانشجوی دانشگاه مذاهب اسالمی در مورد اتحاد و تقریب ببن
مذاهب گفت :موضوع تقریب یک مسئله نوظهور است و در برخی
مناطق افغانستان هنوز گسترش پیدا نکرده است ،طبیعی است
در هرجا که جمعیت منطقهای زیاد باشد ،افکار متفاوت هم زیاد
است که ســبب اختالف میگردد ،در افغانستان هم ایده و افکار
متفاوت وجود دارد ،اما تفرقه بین شیعه وسنی نداریم و اگر هم
وجود داشته باشد در مورد مسائل سطحی است؛ در هر مسئهای
اگر بخواهیم به طور قاطع ورود پیدا کنیم ،باید موقعیت آن را از
نزدیک لمس کنیم؛ در مورد تقریب هم همین است ،باید از همین

نگاه به آن تأمل کرد تا پیشرفت در این مسیر اتفاق بیفتد.
تاتار در مورد انتخاب دانشــگاه مذاهب اســامی هم اظهار
داشت :با تحصیل در این دانشگاه متوجه نگرش نو و متفاوتی
از آن شدیم که ما را به ادامه این راه ترغیب کرد.
وی در مورد روابط ایران و افغانستان شنیده می شود ،خاطر
نشــان کرد :باید بگویم که ما روابط بسیار دوستانه ای داریم،
مــن بعد از پایان تحصیالتم به افغانســتان برمیگردم و تمام
مباحث و آموزه هایی که از دانشگاه مذاهب اسالمی آموختهام
را در افغانســتان نهادینه میکنم ،امیدوارم ســفیر خوبی در
افغانستان برای اندیشه های تقریبی باشم.
تعریف های زیادی از برابری و برادری بین مذاهب
مختلف در ایران شنیده بودم
ســید ابراهیــم دانشــجوی
کارشناســی ارشد رشــته تاریخ
اســام از کشــور نیجریه درباره
اینکه چــرا ایران را بــرای ادامه
تحصیــل انتخاب کرده اســت،
گفت :تعریفهای زیادی از برابری
و برادری بین شــیعه و ســنی و
همچنین مذاهب دیگر در ایران شنیده بودم برای همین تصمیم
گرفتم به ایران بیایم و خودم شاهد وحدت و برادری باشم.
وی در بخش دیگری از این نشست ،از شیخ زکزاکی به عنوان
یک رهبر واقعی که از همه چیز خود گذشته است ،یاد کرد.

تیر ماه 1398
گفت وگو

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته
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دکتر صابری؛ معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی خبرداد:

آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی(ویژه طالب شیعه و اهل سنت)

با شرکت بیش از  1100داوطلب؛ در  8استان برگزار شد
معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی گفت :آزمون
اختصاصی دانشــگاه مذاهب اســامی ویژه طالب شیعه
و اهل ســنت سراســر کشــور روز جمعــه  ۳۱خرداد با
شرکت ۱۱۰۰داوطلب در استانهای مختلف کشور برگزار
شد.
دکتــر رضا صابری با بیان این خبــر افزود :دور جدید
آزمــون اختصاصی جذب طــاب در دانشــگاه مذاهب
اســامی از میان داوطلبان خواهر و برادر (طالب شیعه و
اهل سنت) ساعت  8:30روز جمعه  ۳۱خرداد ماه در سه
مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در  ۸حوزه
امتحانی در  8استان کشور برگزار گردید.
وی اظهار داشــت :در این آزمون داوطلبان در مقطع

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی:

سرمایه گذاری بلند مدت فرهنگی تربیتی
در خوابگاههای دانشجویی ضروری است
دکتر محمدرضا باقری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه
مذاهب اســامی ،در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رســا،
در پاســخ به این پرســش که در پذیرش علمی دانشجویان
چــه مالک هایی باید در نظر گرفته شــود؟ گفت :بی شــک
مالکهــای فراوانــی را می تــوان در شناســایی و پذیرش
دانشــجویان برشــمرد؛ اما مواردی مثل استعداد ،صالحیت،
انگیزه برای ادامــه تحصیل ،هدف و انگیزش تحصیل ،زمینه
و بینش علمی ،تعهد و عالقه به رشــته علمی را می توان به
عنوان نمونه ذکر کرد.
وی افــزود :البته در کنار مالک های علمــی نباید از ابعاد
فرهنگــی ،اخالقی و تربیتی دانشــجو غفلت کرد زیرا صفات
علمی در کنار صفات اخالقی جلوه گری و اثرگذاری مطلوب
خواهد داشت.
دکتــر باقری با تاکید بر اینکــه برنامه ریزی های علمی و
آموزشــی همواره باید همراه با امور اخالقی و تربیتی باشد،
ابراز کرد :در این صورت اســت که دانشــجو با کسب مهارت
و آگاهیهای باال می تواند نقش بی بدیلی در رشــد ،توسعه و
رفع مشکالت جامعه داشته باشد.
در کنار آموزشهای علمی نباید از پرورش روحی و
معنوی دانشجو غفلت کرد
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه مذاهب اسالمی با
اشــاره به اینکه نخبه علمی باید در فضایی کام ً
ال غنی از نظر
فرهنگی و دینی و آموزشی پرورش یابد ،اظهار داشت :براین
اســاس صرف آموزش علمی نباید مالک قرار گیرد بلکه در
کنار آموزشهای علمی به پرورش روحی و معنوی دانشجو نیز
باید اهمیت داده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه علم بدون تزکیه گاهی انسان را
به بیراهه میکشــاند ،گفت :در سیره و روش بزرگان علمی و
دانشمندان مسلمان مشاهده می شود افزون بر برخورداری از
جایگاه رفیع علمی دارای شخصیت های تهذیب شده اخالقی
و معنوی بودند.
دکتر باقــری درخصوص نقش و جایــگاه تربیت اخالقی
دانشجویان در دوران تحصیل ،گفت :مهمترین عاملی که در
موفقیت و ایجاد تحول در فرد و اجتماع اثرگذار اســت نقش
کلیدی تربیتی اخالق است و یقینا در بعد تعلیم و تربیت نیز

کارشناسی در رشته های زبان و ادبیات عربی فقه و حقوق
امامیه ،فقــه و حقوق حنفی ،فقه و حقوق شــافعی ،در
مقطع کارشناسی ارشد در رشــته های؛ ادیان ابراهیمی،
تاریخ اســام ،علوم قرآن و حدیــث ،فقه مقارن و حقوق
خصوصی اسالمی ،فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی ،فقه
مقارن و حقوق عمومی اسالمی ،فلسفه و کالم اسالمی و
در مقطع دکتری در رشته های تاریخ اسالم،علوم قرآن و
حدیث ،فقه و مبانی حقوق اسالمی به رقابت پرداختند.
معاون آموزشــی دانشــگاه مذاهب اســامی ،افزود:
آزمون اختصاصی این دانشــگاه در این دوره در تهران و
شعب دانشگاه در شهرهای کرمانشاه ،بندرعباس ،بوشهر،
زاهدان ،سنندج ،قم و گنبد کاووس برگزار شد.

گفت وگو

جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه مذاهب اسالمی ادامه
داد :پیامبر اکرم (ص) در انجام رســالت خویش در تبیین و
ترویج دین مبین اسالم نیز فرمودند :انی بعثت التمم مکارم
االخالق؛ بی شــک نقش اثرگذار اخالق نیکوی پیامبر گرامی
اســام در برخورد بــا افراد و اجتماع را می تــوان در به ثمر
رسیدن دین اسالم مشاهده کرد.
وی افــزود :اســاتید معزز و مســؤوالن محترم دانشــگاه
می توانند با وجــود اینکه از اخالق نیک برخوردار هســتند
با اجــرای علمی و عملــی آن در کالس درس ،اخالق را به
دانشجویان منعکس نمایند تا شاهد تاثیر شگرف آن در بین
دانشجویان باشند.
ضرورت خودسازی
دکتر باقری با اشــاره به اینکه خودسازی برای هر انسان در
هر شرایط و جایگاهی که باشــد امری ضروری است ،تصریح
کرد :اســتاد دانشــگاه نیز خود را موظف میداند که نســبت
به تربیت اخالقی دانشــجو بی تفاوت و بی اهمیت نباشــد و
ارزشــهای اخالقی را در کالس درس به دانشــجو یادآور شود
همچنین با رفتار نیکو اثر تربیتی را برای دانشجو داشته باشد.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه مذاهب اسالمی ادامه
داد :بی شــک با عنایت و توجه خاص بــه موضوعات مطرح
شده و با بکارگیری برخی از روشها و برنامه ها مانند برگزاری
دوره های آموزشی ،کارگاه ها و اردوها نقش تربیت اخالقی را
می توان روشنتر در دانشجویان مشاهده کرد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا از ظرفیت خوابگاههای
دانشــجویی در ارتقای ســبک زندگی و دانشــی دانشجویان
استفاده میشود؟ گفت :خوابگاهها در دوران دانشجویی همانند
خانه اصلی دانشجوست بدیهی است رها کردن خوابگاه منجر
به ناسالم شــدن این محیط میشود و در مقابل برنامه ریزی
صحیح آموزشــی و فرهنگی تربیتی برای سالم سازی محیط
خوابگاه منجر به تعالی فضای حاکم آن خواهد شد.
سرمایه گذاری بلند مدت فرهنگی تربیتی در
خوابگاه های دانشجویی ضروری است
دکتــر باقــری در ادامه با بیان این مطلــب که با آموزش
مهارت های دانشــجویی ســبک زندگی دانشــجویی تغییر

می کنــد ،ابراز کرد :بخشــی از این کار با نظــارت به رعایت
قوانین در خوابگاه حاصل می شود بخشی دیگر نیز با برقراری
ارتباط دوستانه بین مسؤوالن فرهنگی دانشگاه که نقش پدر
و یا مادر دلسوز را دارند محقق خواهد شد.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه مذاهب اسالمی در
ادامــه بیان داشــت :همچنین طراحی و برنامــه ریزی برای
انتقال دانشــجویان از فضای خسته کننده و تکراری خوابگاه
به فضای صمیمی تر در بیرون از آن مانند اردوهای فرهنگی،
ورزشــی و تفریحی با نظارت مربیان اخالقی و تربیتی بسیار
حائز اهمیت است.
وی افزود :چرا که در این نوع محیط های صمیمی دانشجو
راحتتر به بیان مشکالت ،سؤاالت و مطالبات خود می پردازد
و توسط مشــاوران بررسی و حل می شود اما در صورت عدم
برنامه ریزی صحیح ،دانشــجو دچار آســیب شــده و از نظر
آموزشــی و فرهنگی افت پیدا می کند و خسارتهای فراوانی
متحمل می شود چنین شــخصی نه تنها برای خود بلکه در
اجتماع نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
دکتر باقری نتیجه رها سازی خوابگاه دانشجویی را بسیار
مخرب و نامطلوب بیان کرد و گفت :نتیجه رها سازی خوابگاه
دانشجویی سبب می شود دانشجو نسبت به مسؤولیت پذیری
و رعایت اصول اخالقــی ،کاری ،دینی ،خانوادگی و فرهنگی
در جامعه بی توجه شود و از قبول نقش های موثر در جامعه
خودداری کند.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه مذاهب اسالمی در
پایان خاطرنشان کرد :دانشــگاه ها باید برای سرمایه گذاری
بلند مدت فرهنگی تربیتی در خوابگاه ها که خانه دانشجویان
محسوب می شــود برنامه و طراحی هدفمندی داشته باشند
بدیهی است در اجرای این نوع برنامه با همکاری و همکفری
دانشــجویان و واگذاری بعضی از مســؤولیت ها به خود آنان
تحــت نظارت مســؤوالن بخــش فرهنگی و دانشــجویی و
متخصصان اثربخشی مفید و موثری را شاهد خواهیم بود.
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است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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به همت معاونت پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی؛

نشست علمی«تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب با تاکید
بر اندیشههای مقام معظم رهبری» برگزار شد
نشســت علمی «تمدن نوین اســامی در آیینه تقریب با
تاکید بر اندیشــه های مقام معظم رهبری» روز (چهارشنبه،
 29خرداد) با حضور اســاتید حوزه و دانشــگاه و اســتقبال
گســترده دانشــجویان و عالقه مندان در دانشــگاه مذاهب
اسالمی و با سخنرانی «دکتر محمدحسین مختاری»؛ رئیس
دانشــگاه مذاهب اســامی ،دکتر «محمد اســحاقی»معاون
آموزشی و پژوهشی موسسه انقالب اسالمی و استاد دانشگاه
تهران«،محســن پاک آیین»معاون بین الملل موسسه انقالب
اســامی (دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری) و دکتر
ت علمی دانشــگاه شاهد در سالن
فرزاد جهانبین؛ عضو هیئ 
همایش های دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
دکتر اسحاقی؛ معاون آموزشی و پژوهشی
موسسه انقالب اسالمی:
هدف نهایی از تقریب و هم اندیشی ها رسیدن
به تمدن نوین اسالمی است

در این نشســت ،دکتر «محمد اسحاقی»معاون آموزشی و
پژوهشــی موسسه انقالب اسالمی و اســتاد دانشگاه تهران با
بیان اینکه هدف نهایی از تقریب و هم اندیشــی ها رســیدن
به تمدن نوین اسالمی اســت ،گفت :با وقوع انقالب اسالمی
روش های تقریبی و تالش های روشــمندی شکل گرفت که
شــامل چند مرحله اســت ،مرحله اول عدم تنازع و اختالف
و مرحله دوم شــناخت و گفت و گو بود .باید اســتماع اقوال،
جدال احسن و حلم داشــته باشیم و ارزیابی کنیم که چقدر
حرف های ما با این شاخصه ها همخوانی دارد.
معاون آموزشــی و پژوهشی موسسه انقالب اسالمی (دفتر
حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبری) ادامه داد :مرحله دیگر
در رسیدن به تمدن نوین اسالمی آن است که وحدت اسالمی
و تشــکیل امت واحده اســامی را مد نظر قرار دهیم .اکنون
مداخالتی که در بین امت اســام دیده می شود ،فاجعه هایی
را به بار آورده اســت .از سوی دیگر تمدن نوین اسالمی باید
در بعد اجتماعی ،خانواده و جامعه بروز و ظهور داشــته باشد
و به بیان رهبری تمدن دو بعد دارد ،یک بعد ظاهر و دیگری
بعد باطنی که همان حیات طیبه اســت؛ ما باید به دنبال این
ابعاد باشیم.
وی در مورد مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی تصریح کرد:
قبل از هر چیز باید به مفهوم امت بپردازیم ،همه تعاریف ارایه
شــده در مورد این مولفه آن اســت که جمعی یک مقصد و
هدف دارند و این مهم در امت اســامی همان حیات طیبه و
معارف الهی اســت و اساسا امت اسالمی اصطالحی برآمده از
قرآن و سنت است.
دکتر اســحاقی در بخش دیگری از مباحث خود در مورد
اصول و روش بنیادین حاکم بر اندیشه و عمل تقریبی تمدن
ســاز ،اظهار کرد :این امر در گروی اســام نــاب محمدی،
عقالنیت ،ایمان ،اخالق و علم است که محقق می شود .قرآن،
دعوت به تفکر و تدبر و تعقل می کند و نه تنها اهل ایمان که

انســان ها را به این مباحث فرا می خواند اما امروز از مشکالت
جهان اسالم عدم خردورزی است .ما باید تعلق و مهارت فکر
کردن را یاد بگیریم.
این اســتاد دانشــگاه تهران ابراز کرد :بعد دیگر در تحقق
تمدن نوین اســامی داشــتن ایمان مبتنی بر تعلق و تفکر
اســت که در صورت تحقق محبت را به همراه می آورد .حال
با این مقدمه ســوال آن اســت که آیا دین اســام می تواند
عنصر تمدن سازی داشته باشــد یا این مسئله شعاری بیش
نیست؟ ما می بینیم که مکتب اســامی جامعه است و ابعاد
عقلی ،اعتقادی و اخالقی دارد و این در حالی است که اکنون
نظام های مختلف حقوقی و سیاسی داریم که صرفا مبتنی بر
ابعاد مادی هســتند ،حتی برخی کشــورهای اسالمی گرفتار
سکوالریسم شده اند و وجهی برای دین قایل نیستند.
معاون آموزشی و پژوهشــی موسسه انقالب اسالمی ادامه
داد :گرفتاری بشــر امروز از آن جهت است که درگیر مادیات
شــده است .اندیشه و عمل تقریبی نیازمند مجاهدت و تالش
است .در این بین تقریب اصل و هدف ویژه ما است ،مجاهدت
و علم فناوری نیاز اســت تا به تمدن نوین اســامی برسیم.
سرگذشــت چهل ســاله انقالب اســامی تجربه پیش روی
ملت های مسلمان برای تحقق تمدن نوین اسالمی است.
دکتــر اســحاقی در پایــان خاطرنشــان کــرد :از جمله
زیرساخت ها و ارکان مورد نیاز برای تحقق آن نیروی انسانی،
دانش ،فناوری ،مواد اولیه ،انرژی ،بازار و مصرف و سرمایه ملی
است .ما نیازمند جهاد علمی و فناوری و مهم تر از آن نیازمند
ْسان إ ِ ّالَ ما َسعي» است.
س ل ِْلِن ِ
باور به «ل َ ْي َ
دکتر مختاری :عقالنیت از شاخصههای مهم تمدن
اسالمی /دانشگاه مذاهب اسالمی از ابتکارات مقام
معظم رهبری است

«دکتر محمدحســین مختاری»؛ رئیس دانشــگاه مذاهب
اســامی در این نشست با اشــاره به هوشمندی مقام معظم
رهبری و درکی که ایشان نسبت به مقتضیات زمان و ضرورت
توجه به مســایل نوظهور در جهان معاصر دارند ،اظهار کرد:
از جمله این مباحث تمدن نوین اســامی است که با تعریف
رهبری و ســایر صاحبنظران پیشرفت همه سویه و ایجاد یک
مدینه فاضله را به ما نوید می دهد.
وی اظهار داشــت :تمدن اسالمی مســلما بر اخالق دینی
متکی است که نشاط ،پویایی و تحرک و جنبش را به جامعه
تزریق می کند.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ادامــه داد :مقام معظم
رهبری با توجه به مبانی مشــترک میان مذاهب اسالمی ،بر
تحقق تمدن نوین اســامی تاکید دارنــد .بزرگترین و عالی
ترین منبعی که می تواند میان مذاهب اسالمی این وحدت را
ایجاد کند ،قرآن اســت؛ بنابر این ،با تاکید بر دستورات کتاب

الهی و اتخاذ یک خط مشی صحیح در اداره جامعه و تاکید بر
گرایش ها و نقطه نظرات عالمان دین از هر گرایشی که باشند،
تمدن نوین اسالمی در جامعه محقق می شود.
دانشگاه مذاهب اسالمی پشتوانه نظری برای پروژه
تقریب مذاهب
وی افزود :تقریب مذاهــب از ابتکارات مقام معظم رهبری
اســت البته امام راحل نیز بر این امر تاکید داشــتند و بعدها
مراکز مختلفی ایــن مباحث را پیگیری کردنــد اما آن نهاد
مســتقل که این پروژه را به صورت هماهنگ داشــته باشد،
وجود نداشت تا آنکه به دستور معظم له مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی شکل گرفت .دانشگاه مذاهب اسالمی پشتوانه
نظــری برای پیروان بحث تقریب مذاهب اســت و در نهایت
شــکل گیری تمدن نوین اســامی و امت واحده اسالمی از
جمله دستاوردهای این دانشگاه است که با رهنمودهای مقام
معظم رهبری به سوی اهداف خود حرکت می کند.
دکتر مختاری تاکید کرد :اینیک نبوغ و یک آیندهنگری از
عالم دین و فقیه است که جدای از یک رهبر سیاسی ،چنین
پروژهای را تعریف و سازمان و نهادی و در ذیل آن دانشگاهی
را برای عملی کردن به انجام میرســاند تــا بتواند در ایجاد
وحــدت و ایجاد روابط همدالنه در بین مذاهب اســامی در
راستای تحقق تمدن نوین اسالمی به شکلگیری امت واحده
اسالمی بیانجامد.
تولید فکر از شاخصه های تمدن از نگاه مقام معظم رهبری
وی با اشــاره به این که مقام معظم رهبری از شاخصه های
تمــدن را تولید فکر مطــرح می کنند ،گفــت :در این میان
کرســی های نظریه پردازی در حوزه هــای علمیه با تاکید بر
برگزاری و تبیین مباحث اخالقی ،در راســتای تحقق تمدن
نویــن حرکت می کنند .تحجر در این میان از موانع بازدارنده
رسیدن به این هدف است .متاسفانه ،گروه ها یا افراد و جریاناتی
هســتند که درک ناقص خود را از دین به جای حقیقت زالل
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و مطلق دیانت مطرح می کنند .امروز دین فرازمانی اســت و
مخاطب اش فطرت انسان ها است اما برخی آن را در تنگنای
خفه کننده اندیشه های خود محبوس می کنند .در این میان
از رسالت های دانشگاه مذاهب اسالمی مقابله با این تفکرات و
تفسیرهای خشن و افراطی است.
لزوم معرفی چهره اندیشهای و نظریهپردازی
رهبر معظم انقالب در خارج از مرزها
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی متأسفانه چهره اندیشهای و
نظریهپردازی رهبر معظم انقالب مستور چهره سیاسی ایشان
شــده اســت و ما رهبر انقالب را بهعنوان یک فقیه صاحب
اندیشــه و صاحب تفکر کمتر معرفی کردهایم .بهگونهای که
امروز در دنیا ایشان را بهعنوان یک چهره سیاسی میشناسند
و برخیهــا نمیدانند کــه رهبری دارای نظــرات فقهی نیز
هستند.
دکتر مختاری در پایان با اشــاره به اینکه دانشگاه تقریب
مذاهب با  ۳۰تا  ۴۰دانشگاه معتبر دنیا تفاهمنامه امضا کرده
اســت ،تصریح کرد :ما حاضریم وجــه علمی و نظریهپردازی
رهبــر معظم انقــاب را به دنیا منتقل کنیــم .عدالت ورزی
بهعنوان یکی از معیارهای تحقق تمدن نوین اســامی است.
این مهم بدون آگاهی مردم اتفــاق نمیافتد لذا رهبر معظم
انقــاب در سراســر آموزههای خود به مــردم و حرکتهای
خودجوش مردمی تأکید دارند.
دکتر جهان بین؛عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد:
ایجاد وحدت و تقریب از ارکان دیپلماسی پیامبر
اکرم(ص) است

عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد گفت :از فرهنگ تا تمدن
 ۵۰۰سال طول میکشد ،لذا رسیدن از فرهنگ تا تمدن پروژه
زمان بری است و الگوی آن محقق شده و تکثیر میشود.
دکتر فرزاد جهانبین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد نیز
در این نشست ،گفت :وقتی از تمدن حرف میزنیم ،از مبانی
باید نظام بسازیم ،ما مبانی داریم که از دل آن نظام درمیآید
و از دل نظام ساختار به وجود میآید.
وی افزود :زمانی میتوانیم بگوییم به فرهنگ رسیدهایم که
بتوانیم فرهنگ و فکر انتزاعی به عینیت برسانیم ،بهعنوانمثال
انقالب فرانسه که انقالب تمدنی است با شعار آزادی ،برابری
و بــرادری به روی کارآمد و صدســال طول کشــید تا نظام
دموکراسی در آن شــعارها در فرانسه ایجاد شود .رسیدن از
فرهنگ به تمدن یک پروسه سختی است .وقتی الگویی تولید
میشود این الگو بست پیداکرده و محقق و تکثیر میشود.
دکتر جهانبین ادامــه داد :از بین بردن اختالفات و ایجاد
وحدت و تقریب از ارکان دیپلماســی پیامبر اکرم(ص) است.
اگر امروز در جهان اســام اختالف وجــود دارد به این دلیل
اســت که دیپلماسی وحدت اسالمی محقق نشده و باید برای
به حداقل رساندن اختالفات تالش کرد.
وی اظهــار کرد :در دیــداری کــه در  ۱۱بهمنماه علوم
پژوهان با رهبر معظم انقالب داشــتند ،معظم له فرمودند ما
قصد نداریم تمدن غربی را از بین ببریم و نمیخواهیم تخریب
کنیم ،هرچند بهعنوان تمدن رقیب و دشمن ما قرار دارد ،کار
مهمــی که ما باید انجام بدهیم باید الگو بســازیم وقتی الگو

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

ایجاد شــد این خودبهخود در دیگر جوامع کثیر پیدا میکند.
دیپلماسی وحدت اسالمی بخشی از دیپلماسی عمومی است
که اهمیت آن کمتر از دیپلماسی رسمی کشورها نیست.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد افزود :زمین ،زمان و انسان
ســه عنصر الزم برای تمدن هســتند که مهمترین عامل آن
انسان است ،درواقع در چهارچوب زمان میتواند از مبانی ما را
به ساختارها برساند .رهبر معظم انقالب دو خواسته دارند که
یکی فکری اســت و دیگری انسان ب و به عبارتی هر تمدنی
یــک فاعل میخواهد و یک عامل که عامل همان فکر اســت
و فاعل همان انســانی که فکر را تولید میکند .بر این اساس
وقتی از تمدن اســامی حرف میزنیم یعنی عینیت یافتگی
که از درون مبانی و نظامهای اسالمی به وجود آمده است اگر
تمدنی از درون مبانی و نظامهای اسالمی باشد.
وی تصریح کرد :تمدن خود حاصل کار دستهجمعی است
و سه وجه دارد ،فکر  ،انسان و خالقیت که حاصل تعامل این
ســه تمدن را به وجود میآورد .ما خود یک سابقه تمدنی در
جامعه اسالمی داریم که در قرن دو شروع و در قرن چهار اوج
گرفته و در قرن پنجم به سمت انحطاط رفته است .زمانی که
در اروپا با جمع و ضرب و تقسیم درگیر بودند در جهان اسالم
معادالت درجه چهار حل میشــد و برخی از این کتابهایی
که در جهان اســام تولیدشده اســت بعضاً بیش از چهل بار
تجدید چاپشده ،که کتابهای بسیار مفصلی هستند.
دکتر جهانبین در پایان گفت :ازآنجاییکه در تمدن قلمرو
جغرافیایی وجود دارد ،تنوع طبیعی اســت .لذا شما هرکجای
جهان اســام بروید ما برای گنبد مسجد یک نماد بخصوصی
داریم که نهایتاً رنگ آن میتواند تفاوت داشته باشد .اگر امروز
آمریکا نتوانســته به ایران حمله کند و یا حق هستهای ما را
از بین ببرد ،دلیلش این اســت که این کشور نتوانسته افکار
عمومی دنیا را قانع کند که ایران به دنبال ســاح هســتهای
است.
در ادامه این نشست« ،محسن پاک آیین»معاون بین الملل
موسسه انقالب اســامی (دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم
رهبری) طی ســخنانی اظهار کرد :اگر بخواهیم تمدن نوین
اسالمی داشــته باشیم باید حتما وحدت محقق شده باشد یا
به میزان حداکثری از تقریب مذاهب اســامی رسیده باشیم.
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از ملزومات تمدن نوین اسالمی ایجاد وحدت است.
وی ادامه داد :گفتمان دیپلماسی وحدت اسالمی دو بخش
دارد که شــامل دیپلماســی و وحدت اســامی می شود اما
پرسش آن است که دیپلماسی یعنی چه؟
رایزن سابق فرهنگی کشورمان افزود :دیپلم در زبان یونانی
به معنای نامه بود؛ این نامه ها معموال برای دعوت به دوستی
و رفع اختالفات ارســال می شد لذا کسی که چاپار بود ،هدف
اش کاهش اختالف و تقویت دوستی ها میان طرفین بود .در
صدر اسالم هم ده ها نامه به سران کشورها و قبایل ارسال شد
که در آنها پیامبر(ص) آنان را به ســلم و اســام دعوت کرده
بود .پیامبر(ص) هرگز جنگ طلب نبود .وقتی به دیپلماســی
نبوی(ص) نــگاه می کنیم ،عمــده کار در راســتای زدودن
اختالفات و تالش برای وحدت بود.
پاک آیین تاکید کرد :به هر حال کشــورها طی ســال ها
متوجه شــدند که باید برای تعامل و دوستی ،سفیر مقیم به
کشورها بفرستند و بحث دیپلماسی به عنوان عامل بازدارنده
از جنگ مورد توجه قرار گرفت .امروز هم این مســئله مطرح
اســت و اگر دو کشــور با هم جنگیدند حتما دیپلمات ها به
خوبــی عمل نکرده اند .اگر امروز در جهان اســام می بینیم
که هنوز اختالف وجود دارد به دلیل آن اســت که دیپلماسی
وحدت اسالمی محقق نشده است.
وی ادامه داد :علمای منصف شــیعه و ســنی معتقدند که
وجوه اشــتراک بیش از اختالفات اســت و اگر اختالفی هم
وجود دارد ،ساخته و پرداخته دشمنان اسالم است .در نتیجه
دیپلماسی به این مفهوم است که تمامی توان و ظرفیت کشور
و نهادهای تقریبی به کار گرفته شــود تا در ســایه مذاکره و
رفت و آمد اختالفات کاهش یابد .دیپلماسی وحدت اسالمی
بخشی از دیپلماسی عمومی است.
دانشگاه مذاهب اسالمی یکی از متولیان
دیپلماسی عمومی است
پاک آیین خاطرنشــان کرد :امروزه دیپلماســی عمومی
اهمیت کمتری از دیپلماســی رســمی ندارد،این دیپلماسی
ابزارهایی همانند رسانه ،دانشگاه ،فضای مجازی و سایر ابزارها
را در اختیار دارد که دیپلماســی را در این چارچوب باید قرار
داد و دانشگاه مذاهب اسالمی یکی از متولیان این دیپلماسی
اســت .دیپلماسی عمومی افکار عمومی را توجیح میکنند ،با
این مثال که آمریکاییها برای حمله به افغانســتان توانستند
بهواسطه ماجرای  ۱۱سپتامبر افکار عمومی را متقاعد کنند.
معاون بین الملل موسسه انقالب اسالمی در پایان با تاکید
بر این که اگر بخواهیم وحدت اسالمی داشته باشیم باید افکار
عمومی جهان را متقاعد کنیم ،گفت :بحث من در مورد کاربرد
دیپلماســی وحدت است که زمانی کاربرد داشت از جمله در
زمان آیت اهلل العظمی بروجردی که وی از پیشگامان وحدت
بود .کار دیپلماســی وحدت اســامی امروز اهمیتی مضاعف
دارد چون این ظرفیت را داراست که روابط را تقویت کند.
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گزارش سفر رییس دانشگاه مذاهب
اسالمی و هیئت همراه به هندوستان

ادامه از صفحه 4
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در کنفرانس بین المللی
"بزرگداشــت تنوع در جهان اســام" در دهلی نو با اشاره
به ایــن که "دگر پذیری" ضرورت امروز برای رســیدن به
وحدت و همدلی اســت ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی در
ایران یکــی از نمونههای عینی ،علمی و عملی دگر پذیری
تنوع در باورها و مذاهب است.
دکتر مختاری در این کنفرانس در ســخنانی با اشاره به
آیات قرآن کریم تنوع را یکی از شــاخصههای اصلی انسانی
معرفی کرد و گفت :تنوع در قومیت ،نژاد ،فرهنگ وزبان یک
واقعیت است و نباید منشاء یک اختالف شود.
وی با اشاره به احادیث نبوی تاکید کرد که این اختالفات
حتی میتوانند منشاء رشد باشند .ما برای رسیدن به وحدت
نباید فقط از مشترکات حرف بزنیم حتی نقطههای اختالف
نیزمیتواند ما را به همگرایی و همدلی نزدیک کند.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی به موانع و عوامل دگر
پذیری اشــاره کرد و شــناخت ادیان و مذاهب از همدیگر،
احترام به همدیگر ،از شاخصهای اصلی پذیری برشمرد.
دکتر مختاری همچنین افراطی گری و تندروی از موانع
مهم دگرپذیری و رسیدن به وحدت و همدلی عنوان کرد و
بی احترامی به مقدسات و باورهای مذاهب و ادیان دیگر را
یکی دیگر از عوامل و موانع دگر پذیری معرفی کرد.
وی در پایان دانشگاه مذاهب اسالمی را یکی از نمونههای
عینی،علمی و عملــی دگر پذیری تنوع در باورها و مذاهب
دانســت و گفت :آماده هســتیم تجربیــات و اندوختههای
خــود را در این زمینه در اختیار دانشــگاهها و مراکز علمی
کشورهای مختلف قرار دهیم و به اشتراک گذار بگذاریم.
دیدار رؤساي دانشگاههای مذاهب اسالمی و
جواهر لعل نهرو هند و امضای تفاهم نامه همکاری

رییس دانشــگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه در ادامه
دیدارهای خود در ســفر به هند ،با رییس دانشــگاه جواهر
توگو کردند و تفاهم نامه همکاری در
لعل هند دیدار و گف 
موضوعات مختلف آموزشی ،پژوهشی و ...به امضای روسای
دو دانشــگاه رسید .این دانشگاه مشهور به اتاق فکر در هند
بوده و از کشــورهای مختلف از جمله ایران دانشجو دارد و
دارای  ۸هزار دانشجو میباشد.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

حضور مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه
در مراسم افطار مشترک مسلمانان و مسیحیان سیدنی

دکتر جهانگیــری؛ مدیرکل دفتر همکاریهای علمی
بین المللی دانشــگاه ،به دعوت دکتر  daveکشــیش
فعال طرفدار مقاومت و استاد برجسته دپارتمان ادیان
دانشگاه سیدنی به نیابت ریاست محترم دانشگاه در این
جلسه حضور یافت و ضمن تبیین سیره پیامبر(ص)در
گفتگوی مذهبی ،به معرفی دانشگاه و بخش مطالعات
ادیان دانشگاه پرداخت و شیوه تقارب دینی و فرهنگی
دانشگاه مذاهب اســامی را به عنوان مدل علمی و ع
ملی تشریح کرد .در این جلسه شرکت کنندگان ضمن
تحسین چنین دانشگاهی ،با فعالیت ها و نحوه تحصیل
در این دانشگاه بیشتر آشنا شدند.
بازدید دکتر جهانگیری از مدرسه آموزشهای
اسالمی سیدنی
به نیابت از ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی ،دکتر جهانگیری
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه از مدرسه
آموزش های اسالمی ســیدنی بازدید و با مدیران این مدرسه

اسالمی دیدار و گفتوگو کرد.
مدیران این مدرسه که از مقطع ابتدایی تا دبیرستان و در زمینه
کالسهای فوق العاده مذهبی فعالیت دارند در این دیدار خواستار
تدوین کتب درسی برای دانش آموزان ،برگزاری دورههای تربیت
آنالین برای مربیــان این مدارس و حضور اســاتید ایرانی برای
تدریس در این مدارس و مشاورههای دینی و فرهنگی با استفاده
از ظرفیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی شدند.

درجلسه معاونت دانشجویی و فرهنگی با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه  11مطرح شد:

اتخاذ تصمیمات مهم برای همکاریهای مشترک

حجت االســام صادق زاده رییــس مرکز فعالیتهای دینی
شهرداری تهران در حاشیه راهپیمایی روز قدس از غرفه دانشگاه
مذاهب اســامی بازدید و با دکتر باقری معاون دانشــجویی و
فرهنگی دانشگاه گفت وگو کرد.
در ایــن بازدید حجت االســام صادق زاده ضمن تحســین
فعالیتهای دانشــگاه ،جذب دانشجویان بین الملل از ملیتهای
مختلف در این دانشگاه را اقدامی مهم و قابل تحسین عنوان کرد.
وی بیان داشت که شــهرداری منطقه  11و شهردار محترم
منطقه و دفتر فعالیتهای دینی شهرداری تهران آماده کمک به
دانشگاه مذاهب اسالمی هستند.
رییس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در
بازدید از غرفه دانشگاه مذاهب اسالمی :آماده همکاری
با دانشگاه هستیم
در پی هماهنگی و پیگیری معاونت دانشــجویی و فرهنگی
دانشگاه مذاهب اسالمی برای تعامل و همکاری مداوم و مستمر با
شهرداری منطقه  11به دعوت معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار
منطقه  11جناب آقای رشيدي جلسه مشترکی با حضور جناب
آقای دکتر باقری؛ معاون دانشجویی و فرهنگی به همراه مدیر کل
دانشجویی در شهرداری منطقه  11برگزار گردید.
در این دیدار که جلسه نخست از سلسله نشستها با شهرداری

منطقــه  11بود دو طرف به طــرح دیدگاهها و طرح و برنامههای
خود پرداختند و برنامههای معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مذاهب اســامی در عرصههای دانشجویی ،فرهنگی،اجتماعی و
ورزشی به معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه  11اعالم گردید.
معــاون فرهنگی اجتماعی منطقه  11از اجرای این برنامهها
ابراز خوشــحالی و تاکید کرد که شهرداری منطقه با تمام توان
و انگیزه کامــل آماده همکاری و همراهی با دانشــگاه مذاهب
اســامی میباشد و در این مســیر امکانات گسترده شهرداری
منطقه  11را در اختیار دانشگاه قرار میدهند.
وی بیان داشت که در برنامههای ویژه فرهنگی ،دانشجویی،
ورزشــی و اجتماعی ارائه شده از ســوی معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه مذاهب را حمایت خواهند کرد.
برگزاری اردوهــای متنوع تهرانگردی ،جشــنوارههای بین
استانی دانشگاه ،طرحهای ویژه ورزشی و تفریحی ،مناسبتهای
ویــژه فرهنگی و مذهبی و اســتفاده از امکانات مشــاورهای و
روانشناســی برای دانشجویان دانشــگاه و ...از جمله طرحها و
پیشنهادات ارائه شده از ســوی معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه برای همکاریهای مشترک با شهرداری منطقه بود.

از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی؛

دوازدهمین شماره مجله علمی  -پژوهشی «فقه مقارن» منتشر شد
داوزدهمین شماره دو فصلنامه علمی_پژوهشی
"فقه مقارن" با مقاالتی از اســاتید و صاحبنظران
حوزه و دانشــگاه شیعه و اهل ســنت و به مدیر
مسئولی دکتر محمدحسین مختاری و سردبیری
دکتر عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مســائل
مســتحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی چاپ و
منتشر شد.
سرمقاله این شــماره از دکتر عابدین مومنی با
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موضوع "اجتهاد در اجتهاد"؛ از دکتر عابدین مؤمنی
در فقه مقارن است.
همچنین مقاالتی از جمله؛ "بررسی آرای فقهی
فریقین در مســائل اجتماعی شبیه سازی انسان"
دکتر محمدحسین مختاری ،مرتضی آقامحمدی،
"ارزيابي اجتهاد عامی در ديدگاه ابن حزم" جالل
جاللــی زاده ،ناميــق نيريــزی" ،تأثیر مصلحت
اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب

اسالمی"؛ سید محمدصادق موسوی ،عبدالحمید
طالبی چاپ شده است.
مالکیــت معدن در فقه امامیــه با رویکردی به
دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت؛ کریم
کوخایی زاده ،قدرت اهلل نیازی ،احمد رضوانی مفر،
انصاف و معامالت اضطراری؛ سام محمدی ،حسین
خانلری بهنمیری ،همایون مافی ،امکان ســنجی
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است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

اخبار شعب

برگزاری نشست علمی “نقش گفتگوی میان مذاهب در تحقق تمدن نوین اسالمی
براساس بیانیه ی گام دوم انقالب اسالمی” در واحد بندرعباس
به همت دانشــگاه مذاهب اســامی بندرعباس و مشارکت
دفتر نمایندگی ولی فقیه در اموراهل ســنت استان هرمزگان

نشست علمی با عنوان “نقش گفتگوی میان مذاهب در تحقق
تمدن نوین اسالمی براساس بیانیهی گام دوم انقالب اسالمی
برگزار گردید.
این نشست باحضور حجت االسالم
والمســلمین دکتر محمد علی عبادی
زاده عضــو هیئــت علمی دانشــگاه
هرمزگان ،رئیس دفتر نهاد نمایندگی
مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه
هرمــزگان ،رئیس حوزههــای علمیه
خواهران اســتان ،شیخ یوسف جمالی
از اســاتید حوزه و دانشگاه و همچنین
دکتــر علی آبــادی سرپرســت واحد
بندرعباس دانشگاه مذاهب اسالمی در
این واحد برگزار شد.

برگزاری نشست علمی «بازخوانی و تبیین اندیشههای امام خمینی(ره)»
در دانشگاه مذاهب اسالمی واحد گنبدکاووس

به مناسبت ســی امین ســالگرد ارتحال ملکوتی امام
خمینی(ره) ،معمار کبیر انقالب اســامی ایران ،دانشــگاه
مذاهب اســامی واحد گنبدکاووس و مرکز بزرگ اسالمي
شمال کشور نشســتی علمی با عنوان« بازخوانی و تبیین
اندیشــههای امام خمینی(ره)» را در روز شنبه  ۱۱خرداد
 ۱۳۹۸با حضور اســاتید و دانشجویان و اصحاب رسانه در
محل تاالر کنفرانس ســاختمان دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار کردند.
در این نشســت اســاتیدی همچون؛ حاج آخوند ناصر
محمد قزل(امام جمعه قازان قایه) ،دکتر رضا یازرلو(رییس

دانشگاه پیام نور گنبدکاووس) ،حجت السالم و المسلمین
نورعلــی دیلم(معاونــت فرهنگی مرکز بزرگ اســامی
شــمال کشــور) ،فاضل ارجمند علــی نوری(عضو هیات
علمی دانشــگاه گنبدکاووس) ،حجت السالم و المسلمین
جالل عراقی(سرپرســت دانشــگاه مذاهب اسالمی واحد
گنبــدکاووس) ،حاج آخونــد عبدالعزیــز آخوندی(فعال
فرهنگی) اندیشــههای امام خمینــی( ره)را در موضوعات
مختلف همچون استکبار ستیزی،قدس،جوانان و دانشگاه،
تشکیل حکومت اسالمی و وحدت و تقریب مذاهب اسالمی
تبیین کردند.

9

اخبار کوتاه
پیام تســلیت ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی به
مناسبت درگذشت آیت اهلل العظمی محقق کابلی(ره)
برپایی غرفه معرفی دانشــگاه مذاهب اســامی در
مســیر راهپیمایی روز قدس تهــران به همت و مدیریت
معاونت دانشجویی و فرهنگی
اردوی فرهنگــی ،تفریحی پارک جنگلی گلســتان
ویــژه دانشــجویان دانشــگاه مذاهــب اســامی واحد
گنبدکاووس برگزار شد.
برگزاری آزمون مصاحبه علمی دکتری رشته فقه و
مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی
از سوی معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه مذاهب
اسالمی؛ کارگاه دانش افزایی مطالعات میان رشته ای در
پژوهش دینی» با حضور دکتر فرامرز قراملکی استاد تمام
دانشگاه تهران  10تیرماه برگزار شد.
برگزاری اولین جلســه بررسی محور های “دومین
همایش ملی آسیب شناســی پایان نامه ها و رساله ها در
حوزه علوم انسانی -اسالمی”
در این جلســه که با حضور معاون پژوهشی ،معاونین
و مدیران گروه های آموزشــی دانشــگاه در تاریخ چهارم
تیرماه برگزار شد ،مباحثی از قبیل بررسی نقاط ضعف و
قوت نخستین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و
رساله ها در حوزه علوم انسانی -اسالمی که در اسفند ماه
 97برگزار گردید بررسی شد.
همچنیــن در ایــن نشســت ،ویرایش عنــوان اصلی
همایش ،تشــکیل دبیرخانه دائمی همایش و نیز ضرورت
تبیین محورها حــول عنوان اصلی همایش مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

اولین مجله انگلیسی دانشگاه مذاهب اسالمی
با عنوا ن "�The Journal of Islamic Um
 mah Studiesمنتشر می شود

دکتر فیاضی؛ معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه مذاهب اسالمی در نشست سه شنبه های تقریبی:

تقریب ،اقدامی پدافندی در برابر آفند انشقاق و تکفیر است

معاون توســعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه مذاهب
اسالمی تأکید کرد :برای مقابله با جریانهای افراطی خبیث و
اســام برانداز در دنیا و به خصوص در جهان اسالم که منافع
توحیدی ما را تهدید می کند ،باید به فکر مقابله و پیشــگیری
نرم افزاری باشیم.
دکتــر عبدالوحیــد فیاضی ،معاون توســعه ،پشــتیبانی و
مدیریت منابع دانشــگاه مذاهب اسالمی در نشست سه شنبه
های تقریبی خبرگزاری تقریب ،پیرامون مفهوم تقریب گفت:
تقریــب در واقع یک اقــدام پدافندی در برابر آفند انشــقاق،
جدایی ،تکفیر و افراط گرایی اســت؛ پیامبر گرامی اسالم(ص)
خود منادی وحدت بودهاند و این بدان معناســت که از همان
ابتدا ،عدهای به دنبال جدایی در درون لشــگر اســام بودهاند
که پیامبر(ص) منادی وحدت و اعتدال می شــوند و با هرگونه
افراطگرایی به مخالفت می پردازند؛ در طول تاریخ افراد زیادی
به فراخور زمان خود منادی وحدت بوده اند ،و تقریب مخالفین
و موافقینی داشته است.
وی ادامه داد :بسیاری از اختالفات ریشه در اندیشههای غیر

اسالمی دارد ،نفوذیهای مقابل جریانهای اسالمی توانستند
با حرکتهایی چون دین سازی و پیغمبر سازی ریشه بدوانند
و در کشورهای اســامی اختالف ایجاد کنند؛حتی امروز هم
این روش وجــود دارد و تکنیکهای جدیدی برای آن به کار
می گیرند که متأســفانه بسیار مرموز و اثر گذار است ،چون بر
اســاس ذائقه امروز حرکت می کنند؛ لذا علمای امروز باید به
ادامه در صفحه 12

اولین مجله انگلیسی دانشــگاه مذاهب اسالمی با عنوان
""The Journal of Islamic Ummah Studies
"مطالعات امت اسالمی" به مدیر مسئولی «حجت االسالم
والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری» منتشر میگردد.
این مجله به صورت دو فصلنامه با محوریت؛ "دیپلماسی
وحدت امت"" ،آینده پژوهشــی امت"" ،رســانه و امت"،
"مشکالت جهان اسالم"" ،مسائل زنان و خانواده" ،مباحث؛
سیاســی،فرهنگی،حقوقی ،امنیتی و حکومتی و ...تا مهرماه
 98به چاپ می رسد.
مدیر مسئول این دوفصلنامه «حجت االسالم والمسلمین
دکتر محمد حسین مختاری»می باشد و در هیئت تحریریه
مجله ،اســام پژوهان برجسته و اســاتید بنام دانشگاه های
کشورهای مختلف حضور خواهند داشت.
گفتنی اســت اولین شماره این مجله دو فصلنامه در مهر
ماه  ۹۸به چاپ خواهد رسید.
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برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش طالب در دانشگاه
مذاهب اسالمی در تمامی شعب دانشگاه به روایت تصویر
آزمون اختصاصی جذب طالب شیعه و اهل سنت در دانشگاه مذاهب
اســامی روز جمعه  ۳۱خرداد ماه با شرکت بیش از  ۱۱۰۰داوطلب در
تهران و شعب دانشــگاه در شهرهای :قم ،سنندج ،زاهدان ،بندرعباس،
گنبدکاووس ،بوشهر ،اورامانات به صورت همزمان برگزار گردید.
حضور مسئوالن استانی و شهرستانی در محل برگزاری آزمون جذب
اختصاصی طالب دانشگاه مذاهب اسالمی و قدردانی از ریاست محترم
دانشگاه .تصاویری از این آزمون را در ادامه مشاهده می نمائید.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی؛

ریاست دانشگاه :مسووالن دانشگاه خدمت
و کمک به بسیج را افتخاری برای خود می دانند
رسالت دانشگاه مذاهب تربیت دانشجویانی نمونه و
تبلور اسالم ناب محمدی(ص) است
مراســم تکریم و معارفه مسئول بســیج دانشجویی دانشگاه
مذاهب اسالمی امروز دوشنبه  3تیرماه با حضور دکتر مختاری
رییس دانشگاه ،دکتر قاضیزاده؛ مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه،
حمید باالیی فرمانده ناحیه بســیج دانشجویی تهران بزرگ و
دانشجویان در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد.
دکتر محمد حسین مختاری در این مراسم با تقدیر از زحمات
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی و آرزوی
موفقیت برای مسئول جدید ،گفت :افتخار ما این است که مجموعه
بسیج دانشجویی فعالیتهای انقالبی و درخشانی دارد و در تقویت و
پیشبرد اهداف و تحقق رسالتها و ماموریتهای دانشگاه همکاران
خوبی برای ما بودند که زحماتشان شایسته تقدیر است.
وی افزود :دانشــگاه مذاهب اســامی یک دانشــگاه فاخر و
ممتاز و منسوب به نظام اســامی و در راس آن مقام عظمای
والیت است و این انتظار میرود که گامهای ارزنده و موثری در
راستای مطالبات ایشان برداریم و الگویی برای سایر مراکز علمی
و دانشگاهی باشیم.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی بیان داشت :یکی از امتیازات

این دانشگاه این است که به
تنویر افکار عمومی و تقویت
بنیه تقریبی و پیشــگیری از
خشونت و رفتارهای نامعقول منبعث از انجماد فکری کمک و در
راستای منویات مقام معظم رهبری تالش میکند ،دانشجویانی
که نمونه و تبلور اسالم ناب محمدی باشند را تربیت کند.
دکتر مختاری با اشــاره به استقبال از مدل دانشگاه مذاهب
اســامی درخارج از کشــور خاطر نشــان کرد :در ارتباطات و
دیدارهایی که با مجموعههای داخل و خارج از کشــور داریم و
اهداف و ماموریتهای دانشگاه را تشریح میکنیم آنها مجذوب
این مدل دانشــگاهی که پیروان مذاهب کنار هم دیگر زندگی
میکنند میشوند و آن را تحسین میکنند که این از ابتکارات
مقام معظم رهبری است.
وی با تاکید بر اینکه بســیج دانشجویی در این جهت خیلی
میتواند کمک کند ،گفت :انتظار ما هم از بسیج دانشجویی همین
است و تا به حال نیز تعامل خوبی وجود داشته است .ما نیز بسیج
را از خودمان میدانیم و خود را در خدمت بسیج و هر نوع خدمت
و کمک به بسیج را افتخاری برای خود میدانیم و امیدواریم این
روحیه بسیجی و انقالبی همواره بر دانشگاههای ما حاکم باشد.

در ادامه این نشست مسئوالن سابق و جدید بسیج دانشجویی
دانشگاه به ارائه گزارشی از فعالیتها و همچنین برنامههای پیش
شروع پرداختند و پس از آن دکتر حمید باالیی فرمانده ناحیه
بسیج دانشجویی تهران بزرگ نیز ضمن قدردانی از تعامل خوب
مجموعه دانشــگاه مذاهب اسالمی با بسیج دانشجویی ،حضور
ریاست دانشگاه در این مراسم را نشان از اهتمام و توجه ایشان
به مجموعه بسیج دانشجویی و نشــان از جایگاه بسیج و قابل
تقدیر عنوان کرد.
وی همچنین در خصــوص انتظارات مقام معظم رهبری از
بســیج دانشجویی به ویژه در زمینه تمدن سازی و تمدن نوین
اسالمی اشاره کرد و گفت :بسیج دانشجویی دانشجویی دانشگاه
مذاهب اســامی نیز باید تمام توان و نیروی خود را برای ایجاد
یک گفتمان واحد منبعث از اسالم برای شکل گیری تمدن نوین
اسالمی قرار دهد .در پایان این مراسم ضمن تقدیر از فعالیتها
و زحمات «جناب آقای علیرضا یاراحمدی» حکم مسئول جدید
بسیج دانشــجویی دانشگاه مذاهب اســامی به «جناب آقای
مهدی هاشم زاده« اعطاء گردید.

برگزاری «کارگاه دانش افزایی
مطالعات میان رشته ای در
پژوهش دینی»
با حضور دکتر قراملکی
کارگاه "دانش افزایی مطالعات میان رشتهای
در پژوهش دینی" به همت معاونت پژوهشی 10
تیرماه در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسالمی
با تدریس «دکتر احد فرامز قرا ملکی» و با حضور
خانم دکتر ملکی معاون پژوهشی ،اعضای هیئت
علمی و اساتید دانشگاه برگزار شد.
از جمله مباحثی که در این کارگاه مورد بحث
و بررســی قرار گرفت :مهارت هاي ایده پردازي
و مســأله شناســی ،مطالعات میان رشته اي با
مطالعه موردي آیه مبارکه شــاکله ،زمینه هاي
معرفت شــناختی ظهور میان رشــتگی ،تعریف

دوازدهمین شماره مجله
علمی  -پژوهشی «فقه
مقارن» ازسوی دانشگاه
مذاهب اسالمی منتشر شد
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میان رشتگی ،الگوهاي پژوهش میان رشتگی و
شرایط پژوهش میان رشتگی بودند.
این کارگاه با اســتقبال خوب اعضای محترم
هیئت علمی و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه قرار گرفت.
شایان ذکر است دکتر احد فرامز قرا ملکی عضو

مسئول اوقاف شیعی استان بابل عراق در دیدار با ریاست دانشگاه:

شعبهای از دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق تاسیس شود

شــیخ حمزه کاظم الفتالوی مســول اوقاف
شیعی استان بابل عراق ضمن حضور در دانشگاه
مذاهب اســامی سالم ویژه مسول اوقاف شیعه
و اهل ســنت عراق را به دکتر مختاری ریاست
دانشگاه ابالغ نمود.

وی در ادامه بیان داشت :ما وبرادران اهل سنت
در عراق بسیار مشتاقیم تا شعبهای از این دانشگاه
را به هر طریقی که شــما صالح بدانید در عراق
تاســیس نماییم و حاضر به پیگیری تا حصول
نتیجه هستیم.

محترم هیئت علمی دانشــگاه تهران و از اساتید
برجسته در حوزه روش تحقیق میباشد و در این
حوزه تالیفات متعددی از جمله "جستارهایی در
اخالق پژوهــش"  " ،فراتر از خود :بنیان اخالق
فعالیــت های علمی " و "اصول و فنون پژوهش
در گستره دین پژوهی"
دکتر مختاری نیز ضمن ابراز خرسندی از این
دیدار و ابالغ ســام ویژه به مسول اوقاف شیعه
واهل سنت عراق ،گفت :ان شاء اهلل بتوانیم جهت
تقویت بنیان تقریبی در جهان اسالم بویژه کشور
عراق قدم های موثر و ارزندهای را برداریم.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی با تاکید براینکه
تمام تالش ما این اســت که تفکر تقریبی را در
دنیای اسالم گسترش بدهیم ،افزود :این دانشگاه
یکی از دستاوردهای مهم نظام اسالمی به اذعان
علمای اهل ســنت در خصوص ادعای ایران در
مورد وحدت امت اسالمی است.
وی بیان داشــت :آنچه مهم و قابل ذکر است
اینکه ،وجود این دانشگاه در مجامع دینی و اسالمی
یک مبارزه علمی با افراطگرایی وتکفیر است.
در پایان این دیدار دکتر جهانگیری مدیرکل
دفتر همکاریهای علمی بین المللی گزارشــی از
فعالیتهای دانشگاه ارایه نمود.

فســخ نکاح در فرض تخلف از شرط
فعل در فقه اسالمی؛ شکیبا امیرخانی،
عبداهلل جــوان ،افزایــش مهر پس از
عقد نکاح در فقه مذاهب اســامی و
حقوق ایران؛ سید محمدمهدی قبولی
درافشان از دیگر مقاالتی است که در
شــماره جدید این مجله منتشر شده
است.
همچنین مقاالتی با عنوان وصیت
واجب در احوال شــخصیه کشورهای
اسالمی؛علیرضا انتظاری نجف آبادی،
ســیامک قیاسی ،بررسی جرم بغی در
فقه مذاهب اســامی و تطبیق آن با
قوانین مجازات اسالمی،مجید وزیری،
جبار محمــدی بلبان آباد ،بررســی
تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل ســود
غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه
مذاهب اسالمی ،احمد مرتاضی ،فهیمه
امیری در این شماره آمده است.
این مجله به صــورت دو فصلنامه
به صاحب امتیازی دانشــگاه مذاهب
اســامی و مدیــر مســئولی دکتــر
محمدحســین مختاری و سردبیری
دکتر عابدین مؤمنی منتشر میشود و
دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی» است.
لینک مجله از این قرار است:
http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
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آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
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دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مانع وحدت جهان اسالم هستند

هدف ما از تاسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در کرمانشاه
استحکام اتحاد و انسجام میان پیروان مذاهب اسالمی است
دکتر شــهاب نادری با اشاره به شــاخصههای سنی آمریکایی و
شیعه انگلیسی ،گفت :متاسفانه در داخل کشور از این دست افراد که
هدفشان اختالف انداختن و تفرقه بین مذاهب است ،بسیار زیاد است
اما با وجود رهبری مقتدر تمامی اهداف شوم آنها خنثی میشود.
شــهاب نادری ،دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی
در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تقریب با اشاره
به وضعیت اجتماعی و برابری شیعه و سنی در ایران گفت :با توجه به
فرموده مقام معظم رهبری ،ما در ایران شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی
داریم که این دو خود لبه یک قیچی بوده و جز آسیب رساندن به جامعه
اســامی کار دیگری از دستشــان بر نمیآید و هدفشان به جان هم
انداختن مسلمانان و دامن زدن به آتش اختالفات است.
وی ادامه داد :در منطقه حوزه انتخابیه من اهل سنت به خصوص
شافعی مذهب با شیعیان رابطه بســیار نزدیکی دارند که به جرات
میتوان گفت که جمهوری اســامی ایران برای تمامی اهل سنت
سنگ تمام گذاشته است و همچنان بعد از گذشت سه دهه از انقالب
اسالمی ،ما اهل سنت ایران از لحاظ اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
از حقوق برابری برخودار بوده و در کنار برادران شــیعه خود به طور
مسالمتآمیز زندگی میکنیم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که هر فردی که به
صورت خواسته و ناخواسته به مقدسات پیروان مذاهب دیگر توهین
و بی احترامی کند مزدور دشمن است،افزود :ما اهل سنت ایران این
فرموده ایشان این را برای خود حجت قرار دادهایم که تا به امروز هیچ
مشکلی با برادران شیعه خود نداشتهایم.
نادری با بیان اینکه اهلسنت به جایگاههای سیاسی خوبی دست
یافته اند ،گفت :به عنوان نمونه ما اهل سنت در هیات رئیسه مجلس
شورای اسالمی نماینده داریم که این خود گویای آزادی اهل سنت
در نظام اسالمی ایران است.
نماینده اهل ســنت مجلس شورای اســامی با مقایسه کردن
امتیازات اهل سنت در قبل و بعد از انقالب اسالمی ،گفت :همین که
من به عنوان اهل سنت این اختیاررا دارا هستم که از وزیر کشورم
سوال کنم و به خاطر کارهایش از او جواب بخواهم خود بیان کننده
عزتی است که جمهوری اسالمی به ما اهل سنت داده است.
نادری با اشاره به این مطلب که در تمامی نقاط ایران اسالمی به
علت عدم سوء مدیریت مشکالتی وجود دارد که ربطی هم به شیعه و
دل نوشته شاعرانه از دکتر زرهانی؛
عضو هیئت امنای دانشگاه
مذاهب اسالمی از سفر کشمیر
خوشا کشمیرو دریای پر آبش
فضای روشن و بیالتهابش
هوای خوشگوار و دلنشینش
گهی باران و گاهی آفتابش
طبیعت با شکوه و بهجتانگیز
پر از آیات زیبایی ،کتابش
نسیمی از بهشت اینجا وزان است
دهد بوی گالب تازه آبش
شگفتی میکند انسان عارف
ز درک جلوهی اسالم نابش
جوانان رشید و سربلندش

متاسفانه صدای تقریب ضعیف
است و به خوبی به گوش جهانیان
نرسیده است
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سنی و یا مذاهب ندارد ،خاطرنشان کرد :به عنوان نمونه مردم کرمان
با مشکالت عدیدهای از لحاظ معیشتی و زندگی دست و پنجه نرم
میکنند و نمیتوان به این مســئله نگاه مذهبی داشــت بلکه نشات
گرفته ازعدم مدیریت مسئوالن است و ما نباید این بی کفایتی را به
پای مذهب بگذاریم .من ســنی این اختیاررا دارا هستم که از وزیر
کشورم سوال کنم و از او جواب بخواهم ،بیان کننده عزتی است که
جمهوری اسالمی به اهل سنت داده است.
نماینده مردم پاوه و جوانرود و ثالث باباجانی و روانسر با اشاره به
اینکه امروز قدرت ما در وحدت ماست گفت :این وحدت به نفع کشور
اسالم و حتی مسلمانان جهان بوده و این اتحاد به دنبال خود ایجاد
رفاه ،امنیت و آرامش خواهد داشت.
دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس با اشاره به خدمات اهل سنت به
جمهوری اسالمی ایران ،گفت :تمامی ساکنین مرزهای کشور را اهل
ســنت تشکیل میدهند و این مردم در طی عمر چهل ساله انقالب
اسالمی به دشمنان اجازه ندادهاند که حتی یک وجب از خاک ایران
را تصرف کنند و شهدای کثیر شهدای کثیر اهل سنت ایران نشان از
عِرق اهل سنت به کشور و نظامشان است.
که اهل سنت ایران در این را فدا کردهاند نشان از عِرق اهل سنت
به کشور و نظامشان است.
وی اظهار داشــت :برادران اهل ســنت پشــت انقالب و رهبری
ایستادهاند و شهرهای سنی نشین شهدای بسیار زیادی را فدای این
انقالب کردهاند که به عنوان نمونه از جانبازان شیمایی شهر نودشه که
به عنوان شاهدان جنایات جنگی عراق در دادگاه الهه حضور داشتند،
میتوان نام برد .هدف ما از تاسیس این دانشگاه ایجاد رابطه همدالنه
و اتحاد و انســجام میان پیروان مذاهب اسالمی در استان کرمانشاه
اســت که در حال حاضر ما در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
درحال جذب دانشجو از بین اهل سنت و شیعه هستیم.

زنان سر به زیر و باحجابش
خمینی را گزید این ملک آباد
هزاران آفرین بر انتخابش
مطیع رهبر فرزانه باشد
بود با آل پیغمبر حسابش
ره کشمیر ما پاینده بادا
هوا دار امام و انقالبش
بود کشمیر ما ایران کوچک
خداوندا مکن هرگز خرابش
سرود این نغمه زرهانی به کشمیر
به عشق مردم پا در رکابش
سید احمد زرهانی
سرینگر کشمیر ۲۱ -خرداد ۱۳۹۸

تأســی از ائمه و علمای گذشته برای مقابله با چنین
تکنیکهایی گام بردارند.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه برخی از اساتید
و رؤسای شعب دانشگاه مذاهب در استانها از اهل
ســنت هســتند ،از این اقدام به عنوان یک حرکت
نبوی و توحیدی یاد کرد و گفت :اگر همیشه چنین
اقداماتی را داشته باشــیم ،هیچ گونه اختالفی باقی
نمی مانــد ،باید کاری کرد که بــرادران ما در کنار
هم احســاس آرامــش کنند و فکر کننــد که همه
یکی هســتیم و در کنار هم زندگی مســالمت آمیز
داشته باشیم؛ دانشگاه مذاهب به عنوان یک دانشگاه
تقریبی باید در این زمینه پیشــگام و علمدار باشد و
مــورد حمایت قرار گیرد تا بتواند بــه اهداف عالی
اسالمی و نظام اسالمی دست پیدا کند.
معاون توسعه ،پشتیبانی و مدیریت منابع دانشگاه
مذاهب اسالمی تصریح کرد :تقریب هیچ وقت در پی
این نیست که سنی را شیعه و یا شیعه را سنی کند؛
ما باید به مفاهمه مشــترکی برســیم که اسالم یک
کلیت اســت ،هرچند ممکن است در درون جزئیاتی
را داشته باشد اما باید با پذیرش اختالفات ،بر مبنای
کلیت اســام اعم از پروژه حج همــواه می تواند در
زمینه تقریب ،فصل الخطاب باشد.
وی بــا بیان ایــن که ما در مقابلــه با جریانهای
ضد اســامی و ضد توحیدی به تقریب اعتقاد داریم؛
افــزود :وقتی اردوگاهی از ضدیت با توحید در مقابل
ما شــکل گرفته است ،مصلحت اسالم اقتضا می کند
تا بر اساس مشترکات به دورهم جمع شویم؛ ما وجوه
مشترک زیادی داریم و می توانیم با هم گفتوگو و به
عنوان مسلمان در کار هم زندگی کنیم.
دکتر فیاضی خاطر نشــان کرد :فراگیری ،یکی
از اصول خوب اســام اســت که انسان در هر زمانی
باید به آن توجه کند؛ شــیعه و اهل سنت با دقت در
رفتارهای یکدیگــر می توانند درسهای خوبی ازهم
یاد بگیرند.
وی در خصــوص راهکارهای تحقــق تقریب هم
گفت:متأســفانه صــدای تقریب ضعیف اســت و به
خوبی به گوش جهانیان نرســیده اســت؛ مسلمانان
برای تحقق تقریب نباید محتاج دیگران باشند ،بلکه
خود باید در این مسیر حرکت کنند و به یکپارچگی
برســند؛ برخی نگاهها در این زمینه به سمت غرب
دوخته شده که بسیار اشتباه و بد است ،تأثیر باید از
درون باشد نه از سوی جریانهای استکباری.

