بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی حضرت امام
خمینی(ره):
«مــا برای دفاع از اســام و ممالک
اســامی و استقالل ممالک اسالمی در
هر حال مهیا هســتیم .برنامه ما که برنامه اسالم است وحدت
کلمه مســلمین است ،اتحاد ممالک اســامی است ،برادری با
جمیع فرق مســلمین اســت در تمام نقاط عالم ،هم پیمانی با
تمام دول اســامی است در سراسر جهان ،مقابل صهیونیست،
مقابل اسرائیل ،مقابل دول استعمار طلب».
«ما دســت برادری به تمــام ملّت های اســامی می دهیم
و از تمام آنان برای رســیدن به هدف های اســامی استمداد
می کنیم».
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لزوم تحقق راهبرد
«دیپلماسی وحدت اسالمی» در
کالم مقام معظم رهبری:
در شــرایطی که دشــمنان اسالم و
امپراطوران کفر و نفاق به رهبری امریکا
و اســرائیل میخواهند معادلهی جهاد و
مقاومــت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور فرزندان اســام نموده و
در یک کالم ،جنگ شیعه  -سنی را به مثاب ه دلمشغولی ملتهای
مسلمان بر جهان اسالم تحمیل کنند و به خیال خود از این راه بر
تمامی مقدرات مادی و معنوی جهان اسالم مسلط شوند .از مجمع
تقریب مذاهب اسالمی در این برههی خطیر و حساس انتظار میرود
با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند گذشته و نیز خالقیت و ابتکارات
مورد نیاز شرایط کنونی ،با همکاری و همدلی نخبگان جهان اسالم
بهویژه اندیشمندان حوزه و دانشگاه «دیپلماسی وحدت اسالمی»
را راهبرد خود قرار داده و پایهگذاری تشکیل امت واحد اسالمی را
در مقابل اردوگاه استکبار به عنوان چشمانداز آینده ترسیم نماید.

صحیفه امام  ،ج  ،1ص  335ـ .338
 2صحیفه امام  ،ج  ،7ص  169ـ .170

چهارشنبه سوم آبانماه  - 1396شماره دوم

یادداشت

دکتر مختاری ریاست دانشگاه؛

اولین اجالس بین المللی هم اندیشی "نقش اتحادیههای
جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسالم در اجرای راهبرد
دیپلماســی وحدت" عصر روز چهارشنبه در تهران برگزار
شــد به این مناسبت "حجت االســام والمسلمین دکتر
محمد حسین مختاری"؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در یادداشتی به بررسی
نقش و جایگاه و رســالتهای دانشگاه مذاهب اسالمی به
عنوان بزرگترین منبع دانش ســاز در ایجاد دیپلماســی
میان فرهنگی و میان مذهبی در تحقق دیپلماسی وحدت
پرداخته است.
مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید:
بی تردید انقالب اسالمی ایران با بهره گیری از استراتژی
راهبردی وحدت امت اسالمی؛ تقریب و هم گرایی مذاهب
اسالمی را در چارچوب سیاستهای کالن نظام ،پی ریزی
میکند .تحقق این مهم که منبعث از منویات و آموزههای
امــام خمینی (ره) و هم چنین مطالبات و سیاســتهای
راهبردی مقام معظم رهبری اســت ،ضرورت بهره گیری
از ظرفیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی ،در راستای ارتقای
دیپلماســی وحدت و تقویت ارتباطــات میان فرهنگی و
بین المللی را دو چندان میســازد .اینگونه است که نقش
بی بدیل دانشــگاه مذاهب اســامی به عنوان بزرگترین
منبع دانش ســاز میان فرهنگی و میان مذهبی در ایجاد
دیپلماســی علمی ،فرهنگی و سیاســی بر مبنای دانش
شناسی مذاهب اسالمی به شدت خود نمایی میکند.
وحدت در امت اسالمی بر مدار ارتباطات و دانش
متمرکز است
لذا مقوله ی دیپلماسی وحدت در امت اسالمی بر مدار
ارتباطــات و دانش متمرکز اســت و تلفیق ارتباط ،دانش
و آموزش وحدت بخش در مذاهب اســامی ،نوید بخش
حصول دیپلماسی وحدت در جوامع اسالمی خواهد بود.
از ســوی دیگر نباید فراموش کــرد موج عظیم بیداری
اسالمی در جهان اسالم با الگوپذیری از جمهوری اسالمی
ایــران و در امتــداد نهضت امام خمینی (ره) ،اســتیالی
جنبشهای اسالم گرا بر مکاتب لیبرالیستی و مارکسیستی
را به همراه داشته است ،لذا ضرورت بهرهگیری از آموزههای
فقه مذاهب اســامی (اسالم سیاســی) برای جلوگیری از
مصادره بیداری اسالمی و ضد استبدادی توسط قدرتهای
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آیتاهلل العظمی نوری
همدانی در دیدار با
مهمانان اندونزیایی
 2دانشگا ه مذاهب
اسالمی

آیت اهلل علوی
بروجردی در دیدار
رئیس و اعضای هیئت
 2علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی

برنامه ها و رویکردهای
جدید پژوهشی
دانشگاه در گفت وگوی
“ 4انسجام” با دکتر
ابراهیمیان

گفت وگو با دکتر محمود
ویسی؛ عضو هیئت علمی
و «مدیرگروه فقه و
 7حقوق شافعی»

در این شماره می خوانید

رسالت دانشگاه مذاهب اسالمی
در تحقق دیپلماسی وحدت

پیام مقام معظم رهبری به مناسبت انتصاب آیت اهلل اراکی به
سمت دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی1391/4/20

آیت اهلل اراکی به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی:

تحقق دیپلماسی وحدت مهمترین رسالت
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
آیت اهلل “محســن اراکی” دبیــرکل مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی ،در مراســم افتتاحیه اولیــن اجالس بین
المللی اجرای راهبرد دیپلماســی وحدت اسالمی و همچنین
در ســخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران
با اشــاره به  19مهرماه سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب
به فرمان مقام معظم رهبری تأکید کرد :مسأله وحدت جهان
اســام و پیمودن راه دســتیابی به امت واحده اسالمی با به
کار بستن اســتراتژی دیپلماسی وحدت ،از مهمترین وظایف
مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی اســت .بر اساس آیات
قرآن کریم و روایات معصومین(ع) ،وحدت بین جامعه اسالمی
و مؤمنین نشــانه رحمت الهی و نشانه محبت خدای متعال به
جمع مؤمنان است.
رئیس هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اســامی با اشاره به
بل َّ
الل ِ َجمي ًعــا َوال تَ َف َّرقوا َواذ ُكروا
آیه شــریفه « َواع َتصِ موا ب َِح ِ
َ
َ
ِعم َت َّ
َّ
ُ
الل ِ َعلَ ُ
َ
َ
ُ
َ
صبحتُم
يكم إِذ ُكنتُم أَعــدا ًء فألف ب َ َ
ن َ
ين قلوب ِكم فأ َ
ِعم ِت ِه إِخوان ًا » اظهار داشت :خداوند می فرماید ،شما پراکنده
بِن َ
بودید و با یکدیگر دشــمنی می کردید ولی با نعمت خدا شما
یکدل و یکدست شدید و این نعمت الهی همان وجود مقدس
محمد(ص) و آل محمد است.
دبیــرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی افزود :در
روایــات فراوانی از نعمت تامه الهــی به نعمت امامت و نعمت
رهبری رســول اکرم(ص) و اهل بیت او تفسیر شده است .این
نعمــت که در عین حال رحمت هم اســت اگر بر قوم مؤمنی

نازل گردد آن قوم مؤمن را یکدل و یکدست می کند ،در مقابل
وحدت ،تفرقه و ستیز قرار دارد که هرگاه میان جمعی از مردم
مؤمن ستیز و تفرقه راه افتاد نشانه عذاب الهی است.
آیت اهلل اراکی تأکید کرد :دشــمنی و راه افتادن جنگ بین
جمعی مؤمن نشــانه عذاب الهی و یکدلی میان جمعی مؤمن
نشان دهنده رحمت الهی است.
وی با اشاره به روایتی از حضرت محمد(ص) گفت :از پیامبر
اکرم(ص) نقل شده که “النجوم أمان ألهل األرض من الغرق،
وأهل بیتی أمــان ُالمتی من اإلختالف ،فــإذا خالفتها قبیلة
اختلفــوا ،فصاروا حزب إبلیس” .ســتارگان امان اهل زمین از
گم شدن و نابودی در دریاها است و آنها را از نابودی در امان
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دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 2
آیتاهلل العظمی نوری همدانی در دیدار با مهمانان
اندونزیایی دانشگا ه مذاهب اسالمی:

نمایش چهره واقعی اسالم ناب
و اخالق اسالمی از مهمترین
وظایف امروز علمای جهان اسالم

رئیس دانشــگاه جامع اســامی رادن فتح و رئیس دانشــگاه جامع
اسالمی عالءالدین اندونزی به عنوان دو دانشگاه مهم این کشور به همراه
حجت االســام والمسلمین دکتر مختاری ریاست و مسئوالن دانشگاه
مذاهب اسالمی با آیت اهلل العظمی نوری همدانی دیدار و گفتگو کردند.
پرفسور شیرازی؛ رئیس دانشگاه جامع اسالمی رادن فتح و پرفسور
مسافر؛ رئیس دانشــگاه جامع اسالمی عالءالدین اندونزی که به دعوت
دانشگاه_مذاهب_اسالمی به ایران سفر کرده اند ،صبح امروز جمعه 28
مهرماه با حضور در شهر مقدس قم و زیارت حرم حضرت معصومه(س)،
به همراه دکتر مختاری ریاســت و مسئوالن دانشگاه مذاهب اسالمی با
آیت اهلل العظمی نوری همدانی دیدار و گفتگو کردند.
آیــت اهلل العظمی نوری همدانی در این دیدار با اشــاره به توطئه ی
دیرینه دشمنان اسالم برای تحریف چهره حقیقی اسالم گفتند :علمای
اسالمی باید با تحقیق ،تالیف ،تعلیم و تبلیغ اسالم را خوب بشناسند و
بشناسانند ،شناخت و شناساندن دین ،تالش برای وحدت امت اسالمی
و مقابله با فرقههای انحرافی و اســتکبار جهانی را از مهمترین وظایف
امروز علمای جهان اسالم خواندند.
آیت اهلل نوری همدانی با اشــاره به تاکید اســام بر اتحاد
مسلمانان برای نشان دادن قدرت ،عزت و عظمت اسالم افزودند:
امروز هیچ امری مهم تر از وحدت و انسجام مسلمانان نیست و
علمای جهان اسالم در این زمینه نقش مهمی را دارند.
ایشان مردمی بودن و نمایش چهره واقعی اسالم ناب و اخالق اسالمی
را در عمل به مردم وظیفه ی دیگر علمای جهان اسالم برشمردند.
آیت اهلل نوری همدانی افزودند :شــما موظفید با کســانی که ترویج
وهابیت و فرقههای انحرافی و دروغین میکنند ،مقابله کنید.
ایشــان سومین وظیفه مهم علمای جهان اسالم را شناخت دشمن و
مقابله با ظلم و ستم ارزیابی کردند و افزودند :امروز مبارزه با استکبار و
سلطه گران بسیار مهم است.
در این دیدار پروفسور محمد شیرازی رئیس دانشگاه جامع اسالمی
اندونزی با ابراز خرســندی از حضور در ایران و دیدار با علما بر آمادگی
برای استفاده از ظرفیتهای همکاری علمی و دینی بین دو کشور تاکید
کرد.
رئیس دانشگاه جامع اسالمی اندونزی گفت :همکاریهای روبه رشد
سالهای اخیر با ایران باعث شناخت بهتر جامعه علمی اندونزی از اسالم
و ایران شده است.
روسای برخی دانشــگاههای بزرگ دینی اندونزی به دعوت دانشگاه
مذاهب اسالمی برای گسترش همکاریهای دوجانبه به ایران سفر کرده
اند و قرار اســت در همین راســتا نشست_ارتباطات_علمی_آموزشی
دانشــگاههای ایران و اندونزی روز یکشنبه  30مهرماه با حضور روسای
این دو دانشــگه از ساعت  10:30در دانشــگاه مذاهب اسالمی-تهران
برگزار شد.

چهارشنبه  3آبان 96
آیت اهلل علوی بروجردی در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی:

تقریب از نظر آیت اهلل بروجردی(ره) نه به عنوان یک
تاکتیک؛ بلکه به عنوان یک استراتژی مطرح بود!
قسمت اول

رئیــس و اعضــای هیئت علمی دانشــگاه مذاهب
اســامی با حضــور در بیت مرجع عالیقــدر مرحوم
آیتاهلل العظمی بروجــردی(ره) «طالیه دار تقریب»
ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره ایشان ،با آیت اهلل
ســید محمد جواد علوی بروجردی نــوه آن مرحوم
دیدار کردند.
آیت اهلل علوی بروجردی در این دیدار ضمن خوش
آمد به ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی ،استادان و
اعضای هیأت علمی بر ضرورت و اهمیت وحدت امت
اســامی در برابر توطئه های قدرت های استکباری،
گفت :تفرقه و اختالف جزو اصالت اسالم و مسلمانان
نبوده و نیست بلکه حربه و نقشه دشمنان اسالم برای
ضربه زدن به آن است.
مشــروح بیانات ایشــان
در ایــن دیــدار را در ادامه
میخوانید:
اهمیت نحوه دریافت ما از
اسالم و قرآن و سنت
ما امروز با توجه به اینکه
دین اســام را دین ابدی و
دائمی میدانیــم ،معتقدیم
برای آن ناســخی نمیآید و
ایــن دین بایــد ادارهکننده
جوامع باشــد .امروز جوامع
اســامی وجود دارنــد ،اما
مشــکالت دنیا متعدد است.
به تعداد اجتماعاتی که مردم
در دنیا دارند ،باید راهکار و را ه حل داشــته باشــیم.
آن کتابی و آن لســانی کــه میگوید ) ان الدین عند
اهلل االســام ([ ،]1یعنی فقط اسالم و نه دین دیگری
ناسخ تمام ادیان است ،باید برای این مشکالت راهحل
داشــته باشــد .این معنا برای ما وظیفه بسیار بزرگی
ایجــاب میکند و آن وظیفه همان معرفت اســام و
قرآن اســت .اسالم و قرآن و ســنت رسولاهلل )صلی
اهلل علیه و آله) را باید بشناســیم و در این شناخت و
معرفت نحوه دریافت ما مهم است؛ دریافت اینکه چه
چیز اسالم است و چه چیز اسالم نیست.
در طول تاریخ  1400سال گذشته منابع و روایات
مختلفــی داریم .چگونه میتوانیم از دل این روایات و
منابع به آن اصولی که بر ســینه مبارک رسول اکرم
)صلی اهلل علیه و آله) نازل شــده اســت ،دست پیدا
کنیم؟ این مســئله برای ما مهم است و آنچه در این
مقام باز اهمیت دارد ،دریافتی است که ما میخواهیم
داشته باشیم .کسی که میخواهد مث ً
ال دربارۀ مکتب
کمونیســم مطالعه و تحقیق کند ،سراغ آثار کسانی
میرود کــه در این مکتب ارباب فکر هســتند .مث ً
ال
کمونیســم هم مکتبهــای مختلفــی دارد .مکتب
چین مائو بــا مکتب مارکس و لنین تفاوت دارد .اگر
بخواهیــم دربارۀ لنین تحقیق کنیــم ،ناگزیریم افکار
کارل مارکس را براســاس تفسیر لنین بررسی کنیم.
لنین ابتدا این کشــور را تشکیل داد و بعد آن کسانی
که در این مقام مورد تأیید او بودند ،بر سر کار آمدند؛

چون اختالفات سیاســی هم آنجا پیدا شد .مث ً
ال تفکر
تروتســکی چقدر به تفکــر لنین نزدیــک و از تفکر
استالین چقدر دور است.
بنابراین باید درباره اصولی که بر سینه مبارک رسول
اکرم صلی اهلل علیه و آله نازل شده است تحقیق کنیم.
آن چیزی که برای ما محرز اســت آیۀ قرآن است ،اما
خداوند فرموده اســت ) :هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشــابهات
([ .]2ما با این متشــابهات مواجه هستیم .دریافت ما
از این کتاب و از سنت نبوی باید در آن منابعی دقیق
باشد که حکایت از عمل پیغمبر (صلی اهلل علیه و آله)
و از لســان کتاب دارند .ما خارج از اینها نمیتوانیم

حرکت کنیم و کســانی که از اینهــا نقل میکنند،
صحابه بودند و بعــد تابعین و همینطور طبقات بعد
از اینها کسانی هستند که برای ما نقل کردند؛ چون
ســنت رســول اکرم ) صلی اهلل علیه و آله) در عصر
صحابه و در عصر تابعین تقریباً امر تلقیشــدهای بود.
همه میدانســتند که احکام چه هســت .بعد از عصر
تابعین است که اختالف پیدا میشود .فقهای مختلفی
دیدگاههــای متعدد و مختلفی ابراز میکنند .در آنجا
مسئله و تخطئه پیش میآید که این افراد با علم کالم
هم ســروکار دارند و این علم مطرح میشود .شاید تا
حدی انگیزههای سیاســی هم مطرح بوده است ،اما
این واقعیتی است.
االن کــه از ناحیه فقها آرای مختلفی ارائه شــده
است ،ما این وظیفه را داریم که اصالت آنها را بررسی
کنیــم .اصالت در دین موضوعیتــی دارد که برای ما
مهم است .و البته برای تحقیق در هر مکتبی هم مهم
هســت .ما امروز باید این مکتب را به صورتی عرضه
کنیــم که بتوانیم جوابگوی همۀ اشــکاالت باشــیم.
این اشــکاالت وجود دارد .امروز دنیا دنیایی است که
درحال حرکت اســت .برای نمونه اخیرا ً شاهد حرکت
بیداری در بین مســلمانها هســتیم که در بعضی از
کشورهای اســامی رخ داده است .بیداری اسالمی از
تونس و مصر سرچشــمه گرفت و در بعضی کشورها
هم آثار عکس داد .اما این حرکت بیداری که شــروع
شده است ،حرکتی ضد ظلم و ضد فسق است.
ادامه در صفحه 4
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در دانشگاه مذاهب اسالمی؛

“نشست بررسی ارتباطات علمی و آموزشی
دانشگاههای ایران و اندونزی” برگزار شد
نشست بررسی ارتباطات علمی و آموزشی دانشگاه های ایران
و اندونزی با حضور رؤسای دو دانشگاه جامع اسالمی اندونزی
و رئیس ،اســاتید و دانشجویان دانشــگاه مذاهب اسالمی ،در
سالن همایشهای این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست که صبح امروز در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار
شــد ،حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد حسین مختاری،
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی ،پروفسور دکتر محمد شیرازی،
رئیس دانشگاه جامع اسالمی رادن فتح اندونزی ،پروفسور دکتر
مسافر ،رئیس دانشگاه جامع اسالمی عالء الدین اندونزی و دکتر
حمدان ،معاون بین الملل دانشــگاه جامع اســامی عالء الدین
حضور داشتند و رؤسای دانشگاههای اندونزی مقاالت خود را در
خصوص ارتباط دین و جامعه ارائه دادند.
در ابتدای این نشســت ،دکتر حجت اهلل ابراهیمیان ،معاون
پژوهشی دانشگاه مذاهب اســامی که طی سالهای  92تا 94
رایزن فرهنگی کشــورمان در اندونزی بوده اســت ،ضمن ارائه
اطالعاتی در خصوص کشور اسالمی اندونزی گفت :این کشور با
 262میلیون نفر جمعیت ،چهارمین کشور پرجمعیت جهان پس
از چین ،هند و آمریکا است و  86درصد از مردم این کشور یعنی
حدود  200میلیون نفر مسلمان هستند.
وی با اشاره به اینکه همه مسلمانان کشور اندونزی شافعی

مذهب و محب اهل بیت (ع) هســتند ،خاطرنشان کرد :اسالم
اندونزیایی اسالم مبتنی بر تساهل و تسامح است و شعار مردم
این کشــور "وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت"
است.
دکتر ابراهیمیان مشــترکات دو کشــور ایران و اندونزی را
"دین مشترک"" ،محبت به اهل بیت(ع)" و "وجود سه میلیون
ســادات در اندونزی" عنوان کرد و گفت :امور دینی در اندونزی
تحت نظارت یک نهاد رسمی (وزارت دین) و دو نهاد غیر رسمی
(سازمانهای نهضت العلماء و مجلس العلماء که نهاد افتایی این
کشــور است) میباشــد و وزارت دین به تنهایی  700دانشگاه
اسالمی را تحت پوشش خود دارد.
وی در پایان ســخنان خود تأکید کرد که دانشگاه مذاهب
اســامی  10برنامه همکاری با دانشگاه عالء الدین و دانشگاه
رادن فتح اندونزی برای سال های  2018-2017تعریف کرده
است که انجام خواهد شد.
در ادامــه این نشســت ،معاون بین الملل دانشــگاه جامع
اســامی عالء الدین با ارائه مقاله خود بــا عنوان "جریان ها
و روندهای دمکراســی ،پلورالیسم و جریان های میان فرهنگی
اندونزی" خاطرنشــان کرد :مــا به قرآن کریم بیشــتر برای
اســتنباط احکام توجه می کنیم در صورتی که باید بیشتر به

آیت اهلل اراکی به مناسبت سالروز تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی:

تحقق دیپلماسی وحدت مهمترین رسالت
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
ادامه از صفحه 1

قرار میدهند و اهل بیت من امان امت هســتند
از اختالف و تضمین کننده وحدت امت هستند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
بــا بیان اینکــه در آســتانه اربعین حســینی و
تظاهرات عظیم دهها میلیونی بیسابقه در تاریخ
بشر هستیم ،اظهار داشــت :در تظاهرات اربعین
کــه قطعاً بیش از ســی میلیون در آن شــرکت
میکنند ،ســیل جمعیت روانه میشــود .در این
ســیل جمعیت دو هفته همــه در حال حرکت
بودند و بصورت متصل جمعیت به ســمت کربال
روان بود.

وی بــا بیان اینکه اهل بیت(ع) اســاس اتحاد
جامعه اســامی هســتند ،افزود :همه این دهها
میلیون نفر یکدست و یک جهت هستند و این از
معجزات پیامبر اکرم اســت .امروز این معجزه در
حال تفسیر است که فرمودند اهل بیت امان امت
از اختالف و منشأ نزول رحمت الهی هستند.
آیت اهلل اراکی در پایان اظهار داشت :امیدواریم
همه مســلمانان گرد شــمع وجود حســین بن
علی(ع) و اهل بیت جمع شوند و با وحدت کلمه
و اتفاقی که با اهل بیت دارند ،همه ما حول محور
قران و پیامبر و اهل بیت یک دل باشیم و با این
یکدستی رحمت خدا نازل میشود.

استخراج معانی و مفاهیم قرآن کریم بپردازیم.
وی با بیــان اینکه متون دینی به عنوان ارائه کننده دین یا
حتی خود دین معرفی می شــوند ،تأکید کرد :ما فقط به حفظ
این متون توجه داشته ایم در صورتی که باید نگاه انتقادی به
آنها داشته باشیم.
در ادامه نیز دکتر مسافر ،رئیس دانشگاه جامع اسالمی عالء
الدیــن ،مقاله خود را به عنوان "دین از منظر اجتماع" ارائه و
هدف از این بحث را ارائه یک تئوری صحیح درباره رابطه دین
با اجتماع و پیشرفت این تئوری عنوان کرد.
وی بــا بیان اینکه دین و اجتماع گاهــی با هم اختالف دارند
گفت :آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارد که با واقعیتهای
اجتماعی اختالف دارند ،به عنــوان مثال خداوند در قرآن کریم
مســلمانان را بهترین امت دانسته است اما ما در جامعه حتی در
زمینه اقتصادی ،سیاســی و  ...هنوز بهترین امت نیستیم و غرب
همه امور را در دست گرفته است.
دکتر شیرازی ،رئیس دانشگاه جامع اسالمی رادن فتح نیز با
ارائه مقاله ای با عنوان "جهانی ســازی و آموزش عالی" تأکید
کرد که ما می توانیم با جهانی ســازی به خالقیت ،دسترسی
فرامرزی ،انتقال دانشجو ،محتوا پردازی ،مقابله با فرار مغزها،
پیشرفت رقابت و بهره وری اقتصادی و مالی دست پیدا کنیم.
در پایان این نشســت نیز حجت االسالم و المسلمین دکتر
مختاری ،رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ضمن تشکر از رؤسای
دو دانشگاه جامع اســامی اندونزی برای ارائه مقاالت مفید و
قابل اســتناد خود در این نشســت ،ابراز امیدواری کرد که در
آینده همکاری دانشــگاه مذاهب اســامی با این دو دانشگاه
اسالمی اندونزی افزایش چشمگیری داشته باشد.

انتصاب “مدیران گروههای آموزشی
دانشگاه” به مدت دو سال

حجتاالسالم والمســلمین دکتر محمدحســین مختاری؛ ریاست محترم
دانشــگاه طی احکامی جداگانه «مدیران گروههای آموزشــی دانشگاه مذاهب
اسالمی» را به مدت دو سال منصوب نمود.
براین اســاس حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر مجید قربانعلی
دوالبی به ســمت «مدیرگروه فقه و حقوق امامیه» ،جناب آقای دکتر محمود
ویسی به ســمت «مدیرگروه فقه و حقوق شافعی» ،جناب آقای دکتر مولوی
محمداسحاق مدنی به سمت «مدیرگروه فقه و حقوق حنفی» ،حجت االسالم
و المســلمین جناب آقای دکتر ســیدمحمدتقی شاکری به سمت «مدیرگروه
فلسفه ،تاریخ و ادیان»،
جناب آقای دکتر علی
اســودی به ســمت
«مدیرگروه علوم قرآن
و حدیــث و ادبیــات
عربــی» بــه مــدت
دوسال منصوب شدند.
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تأکید مرحوم «آیتاهلل بروجردی» بر تقریب مذاهب
ادامه از صفحه 2

تأکید مرحوم «آیتاهلل بروجردی» بر تقریب مذاهب
مرحوم آیت اهلل العظمــی بروجردی از مجلس تقریب را در
قاهره حمایت ویژه کردند وتشکیل دادند .شیخ محمدتقی قمی
رئیس این مجلس بود .این مجلس جماعتی نزدیک به  70تا 75
نفر عضو داشت .از بزرگان علما مانند کاشف الغطاء و از بزرگان
مذاهب مختلف در این مجلس شــرکت کرده بودند .حتی شیخ
()5
حسن البنا ،رهبر اخوان المسلین ،عضو این مجلس بود.
کنگــرهای در تهــران بهمنظور تجلیــل از مرحوم آیت اهلل
بروجردی و مرحوم آقای شــیخ شــلتوت برگزار شده بود که
آقــای واعظزاده هم عهدهدار کنگــره بودند و زحمات فراوانی
کشــیدند .در آن کنگره برادر شیخ حسن البنا سراغ من آمد.
چون من منسوب به آیت اهلل بروجردی هستم ،با من گفتوگو
کرد .او به من گفت :مکاتبات بســیاری بین شیخ حسن البنا
و آیت اهلل بروجردی بوده اســت .آن زمان تشکیل این مجلس
در قاهره دو هدف را دنبال میکرد .1 :بررسی مسائل عمده و
مهم دنیای اســام که با مذهب سروکار داشتند .2 ،اعالم نظر
نهایی در بین مذاهب مختلف به این منظور که هر کســی به
خود اجازه فتوا صادرکردن را در گوشهوکنار ندهد.
متأسفانه این جریانها بعد از فوت آیت اهلل بروجردی تمام شد.
مرحوم آیت اهلل بروجردی معتقد به تقریب مذاهب بودند ،کنگرهای
در بحرین درباره تقریب مذاهب برگزار شد که من و مرحوم طنطاوی
در آن شرکت داشتیم .در آن کنگره ایشان به من مطالبی گفتند و از
من خواستند به مقام معظم رهبری هم پیغامشان را برسانم .سخن
گفت وگو

ایشان چنین بود« :اکثریت مسلمانان دنیا اهلسنت هستند .خود
آیت اهلل بروجردی از کسانی بودند که میفرمودند در دنیای اسالم،
ما شیعیان اقلیتیم و اهل تسنن اکثریتند؛ لذا ما باید روابط خودمان
را بــا این اکثریت و با این مذهب تعریف کنیم .آیت اهلل بروجردی
هنرشــان این بود که برای تقریب مذاهب تالش میکردند و آن
را نه به عنوان یک تاکتیک ،بلکه به عنوان یک اســتراتژی مطرح
میکردند .ایشان برای تقریب ،مبانی نظری داشتند.

.1آل عمران ،آیه .19
.2آل عمران ،آیه .7
 .3النساء ،آیه .59
.4و در برخی روایات آمده«:البد لکل قوم أمیر بر أو فاجر».
 .5مرحوم آیت اهلل واعظزاده در این وادی بســیار صحبت
کردهاند و کتاب تالیف کرده اند.
ادامه دارد ...

برنامه ها و رویکردهای جدید پژوهشی دانشگاه در گفت وگوی “انسجام” با دکتر ابراهیمیان:

ماموریت اصلی دانشگاه مذاهب اسالمی ،تالش دانش بنیان
در زمینه رفع تخاصم بین پیروان مذاهب است
دکتر ابراهیمیــان معاون پژوهش و فنآوری اطالعات

دانشــگاه در گفت وگو با دو «هفته نامه انسجام» درباره
برنامه های حوزه پژوهشی در سال تحصیلی جدید ،گفت:
این برنامه ها شامل برگزاری کارگاه های علمی -آموزشی

ویژه دانشــجویان حداقل  10کارگاه ،برگزاری جلسان

نقد و معرفی کتاب ،برگزاری نشســت ها و کرسی های

ترویجی ،مشارکت در همایش های داخلی و ملی همسو
با اهداف دانشگاه  ،بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی
و رســاله های فاخر دانشــجویی جهت چاپ وانتشار و
تشکیل پرونده پژوهشــی اعضای هیات علمی از جمله
این برنامه هاست.

وی افزود :از ابتدای اخذ مجوز انتشارات دانشگاه مذاهب
اسالمی از وزارت فرهنگ و ارشاد تاکنون  15عنوان کتاب
و  7جلد انتشار یافته و با هدف گذاری که صورت پذیرفته
انشاء اهلل چشم انداز ما ساالنه انتشار  20عنوان کتاب فاخر
می باشــد .در حال حاضر  2مجله علمی_ پژوهشــی «فقه
مقارن» که باالتریــن امتیاز در بین رتبه بندی مجالت را
دارا می باشد و مجله «مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی» با
رتبه علمی ترویجی نیز در حال چاپ می باشد.
دکتــر ابراهیمیان همچنین با اشــاره به برنامه های این
معاونــت در هفته پژوهش ،بیان داشــت :رونمایی از کتب
انتشــارات دانشگاه مذاهب اســامی ،رونمایی از منشور "
اخالق پژوهش دانشگاه" ،معرفی و تجلیل از اعضای هیات

علمی برتر پژوهشــگر ،اســاتید مدعو پیشکسوت و تقدیر
از دانشجویان پژوهشــگر برتر ،برگزاری  3کارگاه ترویجی
با حضور شخصیت های علمی برجســته ،برگزاری حداقل
 3کارگاه علمــی _ آموزشــی ویژه دانشــجویان از جمله
برنامه های معاونت در هفته پژوهش می باشد.
وی بــا بیان نقش و تاثیرات فنــاوری اطالعات در زمینه
ترویج وحدت اســامی افزود :در دنیــای امروز پس از عبور
از عصر اطالعات و ارتباطات وارد دنیای مجازی شدهایم .در
این عصر ،فضای مجازی بهعنوان یكی از جدیدترین ابزارهای
تبلیغ دینــی در یك محیط پرمخاطــب و مملو از كاربران
جســتوجوگر مدرن ،امكان انتقال آموزهها و مفاهیم دینی
را فراهم ساخته اســت .این فضا بهگونهای است كه امكان

ارســال و انتقال پیامهای دینی را از روش و سبك سنتی به
شیوههای نوین و پیشرفتة ارتباطی فراهم كرده است.
معاون پژوهش و فنآوری اطالعات دانشــگاه ادامه داد:
اســتفاده از این ابزار قطعا کمک شــایانی در جهت ترویج
تفکر وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان می نماید .درحال
حاضر متاسفانه دشمنان اسالم بیشترین بهره را در راستای
ایجاد شــبهات و تفرقــه افکنی می برند کــه قطعا تالش
مضاعــف را از اســتفاده از فن آوری و فضــای مجازی به
جهت خنثی سازی این شبهات طلب می کند.
دکتــر ابراهیمیان در پایان با اشــاره به اولویت های این
معاونت در جهت تحکیم وحدت در حوزه پژوهشــی گفت:
ماموریت اصلی دانشــگاه ،تالش دانش بنیان در زمینه رفع
تخاصم بین پیروان مذاهب اســت .در این خصوص برنامه
جامع معاونت پژوهش و فناوری تدوین شده و تمام بندهای
برنامه ناظر به این ماموریت می باشد .از جمله :تدوین آثار

پژوهشــی فاخر در زمینه تقریب مذاهب ،حمایت از آثار
تقریبی ،تقویت بنیه علمی پژوهشــی دانشــجویان در
این راســتا با برگزاری نشست ها ،سمینارها و کارگاه ها،
برگزاری همایش های ملی و بیــن المللی ،انتخاب کتاب
ســال تقریب و تجلیل از شخصیتهای تقریبی  ،نمایشگاه
و انتشارات دانشــگاه  ،هدایت پایان نامه های مرتبط با
تقریب و توجه به فعالیت های پژوهشــی اعضای هیات
علمی در قالب فعالیت های پژوهشی مصوب هیات رئیسه

و ...از برنامه های این معاونت در این راستا می باشد.
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چهارشنبه  3آبان 96
دکتر مختاری در مراسم آغازسال تحصیلی :97-96

دانشگاه مذاهب اسالمی پیشانی واقعی اندیشههای ناب انقالب
اسالمی در حوزه وحدت است

در این مراسم حجتاالسالموالمسلمین دکتر محمدحسین
مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی ضمن تبریک آغاز
ســال تحصیلی و خیرمقدم برای دانشجویان جدیدالورود و
آرزوی موفقیت برای تمامی دانشــجویان ،برنامههای کالن
دانشــگاه در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری و
همچنین نقش و جایگاه چنین دانشگاهی در اصالح رفتارها و
اندیشه و افکار افراطگرایانه را تبیین کرد.
مدل دانشگاه مذاهب اسالمی در گردآوری پیروان
مذاهب اسالمی نمونه و بی نظیر است
دکتــر مختاری همچنین با ارائه گزارشــی از برنامهها و
اقدامات انجام شده در دوره مدیریت جدید دانشگاه مذاهب
اسالمی در این مدت ،اظهار داشت :الحمداهلل با تیم مجرب،
متخصص ،آکادمیک و پرتالشــی که معرفی کردیم ،سعی
میکنیم دانشــگاه را در اهداف و رســالتهایی که برایش
ترسیم شــده به افقهایی که مدنظر مقام معظم رهبری و
نظام اســت بهویژه در عرصه بینالمللی برســانیم و این را
وظیفه و رسالت خودمان میدانیم.
وی ادامه داد :تمام تالشمان این است که به این دانشگاه
اعتبار بدهیم و آن را به جایگاه حقیقیاش در داخل و خارج
برسانیم که در عرصه بینالملل و مراکز دانشگاهی بدرخشد
و مطرح باشد چرا که این دانشگاه با مأموریت و اهدافی که
دارد و مدلــی که پیاده کرده در گــردآوری پیروان مذاهب
اســامی نمونه و بی نظیر اســت .اما متأسفانه این نمونه و
مدل زیبا و بی بدیل به خوبی معرفی نشده است.

دانشگاه مذاهب اسالمی پیشانی واقعی اندیشههای
ناب انقالب اسالمی در حوزه وحدت است
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی با تاکید بر این که این
دانشگاه پیشانی واقعی اندیشههای ناب انقالب اسالمی در
حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسالمی و منویات مقام معظم
رهبری اســت ،بیان داشت :در این مدت حضور مدیریت و
تیم جدید چندین تفاهمنامه مهم با دانشــگاههای خارج از
کشــور امضاء کردیم و دیدارها و همکاریهای فراوان بین
دانشــگاهی و علمی با مراکز مختلــف در داخل و خارج از
کشور انجام دادیم و از همه ابزارها برای معرفی این دانشگاه
بی بدیل به دنیا استفاده میکنیم و آینده روشنی را متصور
هستیم.
توســعه واحدهای دانشگاه مذاهب اســامی در داخل
کشور /درخواست و استقبال زیاد برای راه اندازی واحدهای
دانشگاه در خارج از کشور
دکتر مختاری همچنین توســعه واحدهای دانشگاه در
داخل و خارج از کشــور را نیــز جزو برنامه ها عنوان کرد و
افزود :هم اکنون سه واحد در سنندج ،بندرعباس و زاهدان
داریم و مقدمات راه اندازی واحدهای جدیدی در بوشــهر،
گلســتان ،ارومیه و ...فراهم شــده و در خارج از کشور نیز
درخواست و استقبال برای حضور ما و راه اندازی واحدهای
دانشگاه بسیار زیاد اســت که در حال بررسی آنها هستیم
و از ظرفیت نهادهای مختلــف بهویژه رایزنیهای فرهنگی
کشــورمان در کشــورهای مختلف برای معرفی دانشــگاه
استفاده میکنیم.
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وی یادآور شــد :ایجاد فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور
برای اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه ،تبادل استاد و دانشجو
و همکاریهای علمی و پژوهشــی با مراکز علمی و دانشــگاهی
دنیا را نیز در دســتور کار و برنامــه داریم و فضا برای تعامالت با
ظرفیتهایی که این دانشگاه دارد فراهم است .این دانشگاه آبروی
نظام است و همانگونه که مقام معظم رهبری درباره این دانشگاه
فرمودنــد“ :ما باید مرجعیت علمی را در جهان بر عهده داشــته
باشیم و زمینه را برای تحصیل همه مذاهب اسالمی فراهم کنیم”.
به اعتقاد ما میشود این کار را کرد و امکانش هست.
همچنین در این جلســه ،معاونان پژوهشــی و فناوری دکتر
ابراهیمیان ،آموزشــی و تحصیــات تکمیلی دکتــر صابری،
دانشــجویی و فرهنگی حجتاالسالم والمسلمین اسدی ،مدیر
دفتر همکاریهای علمی بین المللی دکتر جهانگیری و نماینده
رئیس دانشگاه در تمشیت امور دانشجویان خواهر ،سرکارخانم
دکتر دانش پور گزارشــی از فعالیت های انجام شــده و معرفی
بخشهای مرتبط ارائه دادند.

اخبار کوتاه
گفت وگوی ریاســت محترم دانشگاه مذاهب اسالمی با
خبرگزاری تایمزهیدالین به زبان انگلیســی با موضوع معرفی
دانشگاه و استانداردهای جدیدی که دانشگاه در زمینه آموزش
اسالمی ارائه میدهد.
دیدار مســئوالن دانشگاه مذاهب اســامی با نماینده
محترم ولی فقیه و استاندار استان آذربایجان غربی:
اعالم آمادگی و حمایت مسئوالن استان آذربایجانغربی برای
تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در این استان
در این دیدار نماینده محترم ولی فقیه ،اســتاندار ،مدیرکل
ســازمان برنامه و بودجه استان بر حمایت از ایجاد و تاسیس
واحد دانشگاه مذاهب اسالمی در این استان آمادگی و حمایت
خود را اعالم کرده و آن را یکی از ضرورتهای بســیار مهم و
راهبردی عنوان کردند.
دیدار رئیس مركز خدمات و مشــاوره ايرانيان خارج از
كشور با دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
در این دیدار درخصوص اســتفاده طرفین از ظرفیتهای
یکدیگر و همکاریهای مشترک تاکید شد.
دیدارمدیرکل دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشــگاه
با دکتر نصیری جانشــین دبیر کل اتحادیه جهانی اســاتید
مســلمان گفتگو در خصوص شرکت موثر دانشگاه در نشست
سال آینده این اتحادیه با حضور اساتید نزدیک به  100کشور
بازدید دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران از دانشگاه
این دیدار که در دانشــگاه مذاهب اسالمی انجام شد ،دکتر
ســعداهلل نصیری قیداری؛ دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو
ایران و حجت االســام والمســلمین دکتر محمد حســین
مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی راهکارها ،زمینه ها
و ظرفیتهای همکاریهای مشترک را مورد بررسی قرار دادند.
دومین جلسه شورا ی پژوهشی دانشگاه با حضور اعضاء
برگزار و شیوه نامههای تدوین پایان نامههای کارشناسی ارشد
و رسالههای دکتری مورد بررسی قرار گرفت.
انتشار کتاب تاریخ اسالم( )3از جناب آقای دکتر عثمان
یوسفی عضومحترم هیأت علمی گروه تاریخ اسالم دانشگاه
به همت معاونت پژوهشــی؛ «کارگاه آموزشــی آشنایی با
فرهنگ ها و موسوعههای عربی» با حضور دکتر اسودی عضو
هیئت علمی دانشگاه برگزارشد.
«نشست بررسی ارتباطات علمی و آموزشی دانشگاههای
ایران و اندونزی» در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
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اخبار دانشجویی:
ایســتگاه اســتقبال به مناسبت آغاز ســالتحصیلی جدید
به همت بســیج دانشــجویی دانشــگاه با برنامه هایی همچون
اهداءکتاب ،میز مشــاور ،عکس اولی و اهداء لوح یادبود و ...برای
وردیهای جدید دانشگاه برپا شد.
اردوی تشکیالتی«تربیتی با هدف تربیت نیروهای زن متخصص
ِ
فعالیت هوشمندانه در عرصه جنگ»نرم از سوی
و انقالبی  ،جهت
بسیج خواهران دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
انتخابات دبیران انجمنها و کانونهای فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.
برپایی ایســتگاه فرهنگی تقریب مذاهب اسالمی در مسیر
زائران کربال
موکب دانشــجویی بینالمللی «امام علی (ع)» به همت بسیج
دانشجویی دانشگاه در مســیر پیاده روی زائرین اربعین حسینی
برپا میشود.
مهمترین هدف این موکب عالوه بر خدمات پذیرایی و فرهنگی،
ارتباط گیری با جوانان امت اســامی از سرتاسر جهان است که با
توزیع نشریه و بسته های فرهنگی حول موضوع وحدت و تقریب
مذاهباسالمی برپا خواهد شد.
این موکب در کربال معلی ،شــارع میثم تمار ،جنب مستشفی
العباس (ع) واقع شده است.
انجمن علمی فقه و حقوق دانشــگاه مذاهب اسالمی برگزار
میکنــد :دوره مهارت افزایی «آموزش دفتر یــاری» طول دوره:
50ساعت (40ساعت تئوری و 10ساعت عملی)

اخبار واحدهای دانشگاه:
سنندج:
برگزاری نشست هماهنگی "پیش همایش بین المللی دکترین
مهدویت" در واحد سنندج
دانشگاه اولین نشست هماهنگی پیش همایش بین المللی دکترین
مهدویــت با موضوع آینده جهان اســام از منظر مذاهب اســامی با
حضور آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده محترم ولی فقیه در استان
کردســتان ،معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسالمی
و معاونان پژوهشی دانشگاه ها ،حوزه ها و مدارس علمیه شیعه و اهل
سنت استان کردستان برگزار گردید.
تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش کردســتان با دانشــگاه
مذاهب اسالمی واحد استان امضا و مبادله شد.
بر اساس این تفاهم نامه دو دستگاه به مدت  4سال با هم همکاری
خواهنــد کرد و هدف از انعقاد ایــن تفاهم نامه بهره گیری از ظرفیت
و توانایی دانشــگاه مذاهب اســامی در بعد آموزشی و در سه سطح
فرهنگیان  ،دانش آموزان و اولیای آنان خواهد بود.
زاهدان:
بازدید دکتــر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توســعه علمی و
فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور به همراه مدیرکل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از واحد زاهدان دانشگاه مذاهب
اسالمی
بندرعباس:
با همکاری و حضور دانشجویان واحد بندرعباس دانشگاه تجمع
دانشجویان اســتان هرمزگان در محکومیت اظهارات سخیفانه ترامپ
علیه ملت ایران برگزار شد.
راهیابــی تیم دانشــجویی واحد بندرعباس دانشــگاه به مرحله
منطقه ای مسابقات ملی مناظره دانشجویی
فینال مرحله اســتانی مناظره دانشــجویان ایران ،باحضور تیمهای
مختلف دانشــگاههای اســتان هرمزگان و همچنین باشــرکت دوتیم
تدبیر (برادران)و فانوس(خواهران) از دانشــگاه مذاهب اســامی واحد
بندرعباس ،برگزارگردید و ســرانجام تیم "تدبیر" از واحد بندرعباس
دانشگاه با کسب مقام دوم به مرحله منطقه ایی این مسابقات راه یافت.
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تحریک حس ناسیونالیستی؛ استراتژی همیشگی غرب
برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان

چندی پیش شاهد سخنرانی رییس جمهور ایاالت
متحده درباره توافق هسته ای با ایران بودیم .اگرچه ما
همیشه شاهد چنین یاوه گویی ها و اقدامات سفیهانه
از ســوی مقامات آمریکایی بوده ایــم و این موضوع
برایمــان تازگی نداشــت ،اما نکته مهمــی که تقریبا
تمامی مردم ایران از تمامی اقوام و مذاهب در سراسر
دنیا به آن واکنش نشــان دادند این قسمت از سخن
دونالد ترامپ بــود که" خلیج فارس" را با واژه جعلی
خلیج عربی خطاب کرد و شــاهد بودیم که چطور به
فاصله کمی از ســخنرانی وی برخی مقامات ،مردم و
حتی مقامات سایر کشورها نیز به این موضوع اعتراض
کردند...
حال نگاهی به وجه دیگر این مســاله یا موضوعاتی
شــبیه به این که چند وقت پیش هم مطرح شده بود
بیاندازیم .مگر خود مقامات آمریکایی که این حرف ها
را می زنند این واقعیات را نمی دانند؟یعنی بدون هیچ
گونه مشاوره و مطالعه مطالبی را بیان می کنند؟!.آنها
از ما هم بهتر می دانند که "خلیج فارس" کجاســت و
خلیج عربی واژه ای دروغین و جعلی اســت ،لیکن از
بیان این مســاله و مسائلی شــبیه به این چه قصدی
دارنــد؟ از مالقات های مکرر با گروه ها و اقوام جدایی
طلب در منطقه چه قصدی دارند؟ از سیاست های یک
بام و دوهوا نسبت به برخی کشورهای اسالمی منطقه
چه قصدی دارند؟ از اعطای برخی از امتیازات و جوایز
به برخی رهبران کشــورهای کوچک اما تاثیرگذار در
پیش برد اهدافشــان در منطقه چــه هدفی را دنبال
میکنند؟ آیا قصدشــان چیزی جــز تفرقه افکنی و
اختالف اســت؟آیا با اینکه واقعیات را می دانند ولی به
گونه ای هنرمندانه و با زیرکی آنها را وارونه می کنند
و مرتب بیان می کنند تا بتوانند حس" ناسیونالیستی"
و به اصطالح "میهن پرســتی" را در ممالک اسالمی
بیش از هر چیز دیگر مورد توجه مسلمانان قرار دهند
و موجب «تفرقه افکنی» و جدایی بین آنها شوند چیز
دیگری است؟ هدف آنها همان حربه ای است که بارها
از آن اســتفاده کرده اند و موفق هم شده اند «تفرقه
بیانــداز و حکومت کن» و این بار تکنیکی جدید برای

پیاده کردن آن به کار برده اند.آنها این اســتراتژی را
درباره امپراطوری بزرگ مســلمان عثمانی اســتفاده
کردند و با تحریک کردن احساســات ناسیونالیســتی
بین ترک ها و عرب ها و روشن کردن آتش تفرقه در
آن منطقه باعث به وجود آمدن جریاناتی شدند که در
نهایت به تجزیه آن امپراطوری به کشــورهای کوچک
تر و قابل نفوذ تر شدند.
آنها این ترفند را با هر منظومه فکری که علیه شان
باشــد و در مقابل اهداف ماجراجویانه و استعمارگرایانه
شان بایستد اعمال میکنند ،نمونه اش تفکر کمونیستی
کــه به اقصی نقاط دنیا رخنه کــرده بود و یک نظام و
ساختار سیاسی جدید و متحد به کشورهایی که آن را
پذیرفته بودند ،بخشیده بود و در دوران جنگ سرد که
ایاالت متحده با مقر کمونیست(شوروی) مقابله میکرد
توانست به هر نحوی که شده این ایدئولوژی را شکست
دهد و به حاشیه براندتا از پیشرفت بیشتر آن جلوگیری
کند .زیرا رســیدن به اهداف بلنــد پروازانه خود را در
گروی نابودی آن ایدئولوژی میدید...

اکنون هنوز هم وقت برای وحدت و همگرایی باقی
است .در صورت همگرایی و همکاری ممالک اسالمی
در حوزه سیاسی بالتبع همکاری آنها در زمینه های
اقتصــادی و نظامی و.....هم به وجود میآید و از همه
جوانب پیشــرفت خواهند کرد.کشــورهای برجسته

اســامی در خاورمیانه از جمله ایــران با  79میلیون
جمعیت مســلمان ،ترکیه  79میلیون،عربستان با 31
میلیون،پاکســتان با  200میلیون جمعیت ،افغانستان
بــا  34میلیون هر کدام به تنهایی بســیار نفوذ پذیر،
ضعیف و در کنج تنهایی خود با انواع مشکالت دست
و پنجه نرم می کنند و روی توســعه را نخواهند دید،
اما اگر تمامی اینها بلکه تمامی  1.2میلیارد مســلمان
از خــود ایاالت متحده گرفته تا همیــن خاورمیانه با
هــم رویه وحدت ،محبت و همگرایــی را برقرار کنند
دیگر کســی نمی تواند آنها را با پدیده های شــومی
مثل تروریسم که شــاهدش هستیم آزار دهد و دیگر
نظاره گر قتل عام و نسل کشی برادران مسلمانمان در
میانمار و فلسطین نخواهیم بود.
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گفت وگو با دکتر محمود ویسی؛ عضو هیئت علمی و «مدیرگروه فقه و حقوق شافعی»:

راهکارهای عملی ایجاد و تحقق وحدت میان مذاهب
نخستین گام رسیدن به وحدت همگرایی است بدون به رسمیت شناختن همگرایی هیچ وحدتی

محقق نخواهد شــد یعنی هرکدام از طرفین تالش کنند که از ســایق غیر ضروری که مورد تایید

طرف مقابل نیســت صرف نظر کنند .در ادوار مختلف تئوریهای زیــادی در خصوص وحدت امت

اسالمی مطرح شده که هرکدام نقاط ضعف و قدرتی داشته است و فعالیت های عملی نیز برای اجرای

این تئوریها انجام شــد اما هنوز شاهد اختالفات و حتی درگیری و کشتار در مناطق مختلف دنیای

اســام به نام مذهب هستیم که نشان میدهد هنوز آنگونه که باید علما واندیشمندان نتوانسته اند
در عرصه عملی برای ایجاد همگرایی و وحدت اســامی موثر باشند و جا دارد در زمینه اقدامات و

راهکارهای عملی بیشتر کار شود.

در این زمینه گفت وگویی با جناب آقای دکتر محمود ویسی عضو هیئت علمی و «مدیرگروه فقه

و حقوق شافعی» دانشگاه مذاهب اسالمی داشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
آقای دکتر در زمینه وحدت تئوریهای زیادی مطرح شــده و

هرکدام در نوع و جای خود تاثیراتی داشــته اند اما از دید شما چه

راهــکار عملی برای ایجاد و تحقق وحدت میان مذاهب می توان در
نظر گرفت؟

به نظر می رســد وقتی گفته می شــود راهکارهای عملی
باید متوجه باشــیم به گونهای ســخن بگوییم که سخنان ما
گره گشــا باشــد و راهکارهای عملی در راستای همگرایی یا
همــان وحدت ارائه دهد .در حقیقت بــرای ایجاد وحدت ما
نیاز به آماده ســازی بسترهای مناســبی هستیم که وحدت
اتفاق بیفتــد یکی از آنها؛" آوردن فقه مقارن یا فقه تطبیقی
مذاهب" اســت کــه می تواند نگاه ها را بــه هم نزدیک کند
و سامان بیشــتری دهد.تقویت زیر ســاخت های رشته فقه
مقارن که در دانشــگاه مذاهب اســامی شامل سه گرایش(
فقه مقارن و حقوق خصوصــی ،فقه مقارن و حقوق عمومی،
فقه مقارن و حقوق جزا) اســت و هرکــدام باعث همگرایی
درنگاه های فقهی می شــود باالخص قشــر دانشجو درمقطع
تحصیالت تکمیلی ارشد و دکتری.
دومین راهکار تشکیل دادن و برگزاری همایش های واقعی
و دقیــق برای اینکه افراد گفتگــو کردن در بحث های خالفی
کــه بین مذاهب وجــود دارد را یاد بگیرنــد و از رهگذر این
مســائل خالفی به مطلوب خود که اســتفاده از این اختالفات
در زمینه های مختلف بصورت عام و زمینه های فقهی بصورت
خاص است را بصورت فرصت استفاده کنند .اگر در این زمینه
مدیریت حاکم شــود فرصت اســت و منشا خیرو برکات قرار
می گیرد و اگر مدیریت نشود تهدید و زمینه ساز ایجاد تفرقه
و اختالف میان مذاهب می شود.
ســومین راهکار این اســت؛ کســانی که منــادی آغازین
وحدت(چــه آنها که در قید حیات هســتند و چه آنهایی که
در قید حیات نیســتند) باید برنامه هایی در راستای همگرایی
بیشتر و در راستای تکلیف عملی وحدت در الیه های مختلف
جامعه صــورت دهند وهمچنین همگرایــی بصورت عام را
بیشــتر مدیریت کنند و شــروع آن را در مکان های علمی و
آکادمیک و فرهنگی مثل دانشگاه می توان زد .همچنین ایجاد
نگاه مقاصدی در رابطه با قضایای مختلفی که مطرح است .اگر
این نگاه بر دانشجویان حاکم شود می تواند راهگشا و در مسیر
وحدت موثر باشــد .پیشنهاد من این اســت که درسی تحت
عنوان مقاصد شــریعت در مقطع کارشناســی ارشد گنجانده
شده است باید زمان بیشتری به آن اختصاص داد.
به نظر شما برای تحقق وحدت و همگرایی چه مسائل و مولفه

هایی به عنوان مقدمات و پیش نیازهای همگرایی نیاز است؟

تمرین کردن برای ایجاد محبت وتمرین مشــق مهربانی و
انتشار آن در میان افراد و اینکه باهم مباهات کنیم و در کنار
هم بودن را فرصت بدانیم و بعد از تمرین می توانیم غیر ممکن
را ممکن کنیم و همچنین ایجاد انس و برادری میان کســانی

کــه دغدغه برپایی و ایجاد وحدت را دارند بتواند نقطه نظرات
خــود را مطرح کند و فرصت خوبی در اختیار دانشــجویان و
کسانیکه دغدغه وحدت دارند را قرار دهند.
به نظرمیرسد زمان آن رسیده ،فرصت هایی را ایجاد کنیم
که وحدت از قالب شــعاری خارج شــود و شکل عملی گیرد
و به شــکل ضرورت های دیگر کــه در مقاصد به آن پرداخته
شــده است همانطور که ما ضرورت عقل ومال و جان داریم،
ضرورت وحدت نیز داشته باشــیم و باید فرهنگسازی شود و
وجود وحدت بصورت مقاصدی و بصورت ضرورت مطرح شود.

آثار و پیامدهای وحدت برای جامعه اسالمی چیست آیا همین

برکات و نتیج حاصل از آن نمیتواند ما را نســبت به تحقق وحدت

اسالمی اقناع کند؟

اگر درســت رفتار کنیم (پیش نیازها و راهکارها) را عملی
کنیم شــاهد و نظاره گر ثمرات و برکات وحدت خواهیم بود
و اختالفات و کشــمکش های بی موردی که در مورد مذاهب
اتفاق می افتد رخت خواهد بســت و من معتقدم با اگر با نگاه
و چشــم انداز قرآنی که در آیات 102و103ســوره آل عمران
می پردازد به این مسأله بنگریم ما می توانیم پیامدهای شیرین
وحــدت را ببینیم که فرمــود":ای اهل ایمــان ...و همگى به
ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر
خود یاد کنید :آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید ،پس میان
دلهاى شــما الفت انداخت ،تا به لطف او برادران هم شدید؛ و
بر کنار پرتگاه آتش بودید که شــما را از آن رهانید .این گونه،

خداوند نشانه هاى خود را براى شما روشن مى کند ،باشد که
شــما راه یابید ".از این آیات می توان پیام "اخوت" و "تقوا"
را دریافــت کرد که نتیجه تقوا و اخوت ایمانی «وحدت و امت
اسالمی» اســت .در این آیات ما شاهد چگونگی تشکیل امت
واحده هستیم و خروجی آن هم دعوت به خیر و امر به معروف
و نهی از منکر است.
به عنوان اخرین ســوال بفرمایید نقش و جایگاه محیطهای

علمی همچون دانشــگاه مذاهب اسالمی در ایجاد و تحکیم وحدت

در جامعه چیست؟

دانشگاه مذاهب اسالمی بعنوان یکی از مراکزی که می تواند
در راســتای عملی ایجاد وحدت ،تامین عملی و زیرساختهای
وحدت فعال باشــد و حتی در زمینه پیامدهای حیات بخش
و راهکارهای ایجاد وحــدت در همه زمینه ها فعالیت کند و
هر کدام از دانشــجویان به نحوی منادی وحدت می باشند چه
آنهایــی که در حال تحصیل هســتند و چــه آنهایی که فارغ
التحصیل شــده اند .در این دانشگاه که اتباع و پیروان مذاهب
مختلف در کنار هم فقه مذهب خاص خود را با اســتاد و عالم
خود یاد میگیرند و در کنارهــم زندگی میکنند خود نمونه
بســیار زیبا و عملی وحدت است و باید این دانشگاه را تقویت
کنیم و این نمونه و الگو را به دنیا معرفی کنیم .ضمن تشــکر
از شــما که این وقت را در اختیار بنــده قرار دادید از خداوند
می خواهیم مارا در مسیر کسب تقوا و رسیدن به اخوت ایمانی
توفیق دهد.

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
زیر نظر :روابط عمومی

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

دکتر مختاری ریاست دانشگاه؛

رسالت دانشگاه مذاهب اسالمی در تحقق دیپلماسی وحدت

ادامه از صفحه 1

اســتکباری و مروجــان آموزههای
ســلفی و تکفیری (اســام جنگ
طلب) به شدت احساس میشود.
رســالت دانشــگاه مذاهب
اســامی ،بســط و گسترش
عقالنیــت سیاســی و تبیین
مردمساالری دینی و مردم محوری است
از این رو رســالت دانشــگاه مذاهب اســامی ،بســط و
گســترش عقالنیت سیاســی و تبیین مردمساالری دینی
و مردم محوری اســت که در نهایــت به عقالنیت عرفی در
چارچوب محبت و همگرایی امت اسالمی و نفی سکوالریسم
و الئیسم منتهی خواهد شد.
بنابراین تحقق دیپلماســی وحــدت از طریق چارچوب
فقهــی امر به معروف و نهی از منکر بــا رویکرد مقارن ،بی
تفاوتی نســبت به ارزشهای انسانی را بر نمیتابد و اینگونه
اصل ارتباطات دانشی میان مذاهب اسالمی ،از هنجار شکنی
و رادیکالیسم اجتماعی در امت اسالمی جلوگیری میکند.

با این تفاســیر میتوان اذعان نمــود که ضرورت ارتقای
کیفی مقولهی آموزش در دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان
مرکزی که اتباع و پیروان مذاهب مختلف اســامی حضوردارنــد و فقه مذهب خود را تحصیــل میکنند -به ویژه در
فقــه حکومتی همچون فقه امر به معــروف و نهی از منکر
در راســتای حفظ نظام اجتماعــی در امت واحده؛ ضرورت
مصلحت گرایی و ایجاد حکومت در کشــورهای اســامی
را بیش از پیش آشــکار میســازد که در نهایت به پویایی
اجتماعی جوامع اسالمی و ریشه کنی فساد عمومی و ارتقای
سالمت ارتباطات و فرهنگ جهان اسالم منتهی خواهد شد.
بدین ترتیب رســالت حقیقی دانشگاه مذاهب اسالمی
و رهیافت اصلی دیپلماســی وحدت با رویکردهای مختلف
ارتباطات دانشــی و فقــه میان مذهبی هــم چون امر به
معروف و نهی از منکر تحقق یافته و افراط (هنجار شکنی
وهابیت) و تفریط (ظلم پذیری) را ریشــه کن خواهد کرد
و شــکوه وحدت امت اسالمی را به جهان اسالم به ارمغان
خواهد آورد.

با حضور پدر و همرزمان «شهید علی آقا عبداللهی» و «شهید حمیدرضا اسداللهی»

ویژهبرنامه «شبی با همرزمان شهدای مدافع حرم» در
دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد

به همت بســیج دانشــجویی و اداره کل امور فرهنگی
دانشگاه مذاهب اسالمی مراسم "شبی با همرزمان شهدای
مدافع حرم" با حضور پدر بزرگوار و همرزمان شــهدای
مدافــع حرم حمیدرضا اســداللهی و علی آقا عبداللهی (
یکشــنبه  16مهرماه) با حضور دانشجویان شیعه و سنی
در سالن اجتماعات شهید ماموستا شیخاالسالم دانشگاه
مذاهب اسالمی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم کلیپهایی از فعالیتهای فرهنگی
و جهادی این دو شــهید بزرگوار و مروری بر زندگینامه و
خاطرات آنان با حضور دانشــجویان پخش شد و سپس
مهمانان مراسم؛ رزمندههای اسالم؛ آقایان صیاد و میرابی
زاده همرزمان شــهیدان مدافع حرم به روایتگری و بیان
نکات اخالقی این دو شهید بزرگوار پرداختند.
شــهیدعبداللهی؛ جهادگــر اردوهای جهادی
دانشگاه مذاهب اسالمی
مدیــر کل امور فرهنگی دانشــگاه در ابتدا ضمن خیر
مقدم و تشــکر از حضور پدر بزرگوار شهید عبداللهی در
این مراســم ،این دو شهید بزرگوار را به نوعی منتسب به
دانشگاه مذاهب اســامی و هم محلهگی با این دانشگاه
عنوان کــرد و گفت :عنایات و توجهات شــهید علی آقا
عبداللهی و شهید اســداللهی به عنوان جهادگری که با
دانشجویان دانشگاه ســالها به فعالیت در مناطق محروم
اعزام می شد شــامل حال دانشجویان این دانشگاه بوده
و خواهد بود.
وی با اشاره به دغدغه مندی شهید بزرگوار در مسائل
ش وحضور این شــهید واالمقام در
جهان اســام  ،تــا 
اردوهــای جهادی را به عنوان یکــی از ویژگی های بارز
ایشان معرفی کردند.

محور قراردادن مســجد و شــجاعت؛ ویژگی
شاخص شهیدعبداللهی
صیاد یکــی از همرزمان شــهید عبداللهی ،مهمترین
فضائل اخالقی این شــهید جوان مدافــع حرم را محور
قراردادن و تالش جهادی برای حضور فعال در مســاجد
و شجاعت مثال زدنی ایشان دانست.
نیاز سنجی ؛ مهمترین شاخصه شهیداسداللهی
میرایی زاده همرزم شهید اسداللهی نیز نیاز سنجی را
یکی از مهمترین خصائل شهید دانسته و تالش بی وقفه
شهید اسداللهی برای تسلط بر مکالمه زبان و ادبیات عربی
برای حضور فعال و اثر گذار در عراق و ســوریه را ناشی از
نیازسنجی آن شهید واالمقام عنوان کرد.
در ادامــه این همایــش کلیپ شــهدای مدافع حرم
شهید حمید اسداللهی و علی آقا عبداللهی برای شرکت
کنندگان نمایش داده شد.
در پایان جلسه که با حضور پدربزرگوارشهید عبداللهی
برگزار شــده بود تندیــس یادبودی از ســوی مدیر کل
فرهنگی دانشــگاه و مسئول بسیج دانشــگاه به ایشان و
راویان همایش تقدیم شد.
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معرفی کتاب

به مناسبت انتشار کتاب
«الجامع لشرحي التجرید»:
در دیــدار دوم هیئت
امنای دانشــگاه مذاهب
اســامی با مقام معظم
رهبری ،یــک نمونه اثر
ارزشــمند و تقریبی که
ایشــان بیــان فرمودند
،کتاب ارزشمند «تجرید
االعتقاد» اثر دانشمند پر
آوازه ،خواجه نصیرالدین
طوسی ( 653 -579هـ)
اســت؛ با این توضیح که
هرچند موضــوع کتاب
علم کالم و توضیح عقاید
امامیه اســت اما مشــی
خواجه در تدوین این اثر گرانقدر به نحوی بوده است که فارغ از
مذهب نگارنده و موضوع کتاب ،مورد توجه جامعه علمی اسالمی
قرار گرفته اســت تا آنجا که برخی از بزرگان اهل سنت و شیعه
بر این کتاب شرح نوشتهاند و این کتاب ،متن درسی حوزههای
علوم دینی بوده است.
دو شرح مشــهور این کتاب ،یکی توسط عالمه حلی (-648
 726هـــ) به نام «کشــف المراد فی شــرح تجریــد االعتقاد»
و دیگری توســط علی بن محمد ســمرقندی معروف به فاضل
قوشجی ( 853 -782هـ) از مشاهیر علمای اهل سنت در قرن
هشتم هجری است که به «شرح جدید» مشهور است.
کتاب «تجرید االعتقاد» و شروح آن ،نمونهای واال و ارزشمند از
تعامالت علمی بین پیروان مذاهب اسالمی را به خوبی به نمایش
گذارده است که همواره برای دانشپژوهان نو و جالب است.
با اشاره مقام معظم رهبری ،از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی،
ســفارش تدوین کتابی که در بر گرفته این آثار باشد به محقق
و اســتاد ارجمند "جناب حجه االسالم والمسلمین آقای دکتر
عبدالحسین خســروپناه" از اساتید برجســته حوزه و دانشگاه
و عضو محترم هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اســامی واگذار
گردید که به حق ،محقق ارجمند که عالمی سرشناس در حوزه
فلسفه و کالم اســامی است ،به نحو احسن از عهده تصحیح و
تحقیق کتاب برآمدهاند و نام آن راه «الجامع لشرحي التجرید»
گذاردهاند که در هفته پژوهش ،توسط معاونت معاونت پژوهش،
رونمایی و به جامعه علمی عرضه میگردد.
اثــر حاضر در بر دارنده تصحیح ،تحقیــق ،تطبیق و توضیح
واژگان دشوار و مقابله با نسخ سه کتاب مذکور و متنی درسی در
کالم اسالمی است و شامل مقدمه ای عالمانه در مورد علم کالم
و حیات علمی خواجه نصیرالدین طوســی ،عالمه حلی و فاضل
قوشجی اســت و پس از آن در فصولی به وجود خداوند تعالی،
صفات خداوند ،افعال خداوند ،نبوت ،امامت ،معاد و وعد و وعید
میپردازد؛ امید که مورد استفاده جامعه علمی قرار گیرد .طرح
جلد کتاب نیز مزین به دســتخط خواجه نصیرالدین طوسی از
نسخهای قدیمی در کتابخانه احمد پاشا است .از محقق گرانقدر
اثر ،همکاران خود در اداره کل انتشارات ،کتابخانه و مرکز اسناد
دانشــگاه مذاهب اسالمی و سایر دستاندرکاران انتشار و عرضه
این کتاب ،قدردانی مینماییم.

