همۀ مســلمین جهان توجه بکنند
به این آیاتی که در قرآن کریم برای
وحدت مســلمین نازل شده است
و مســلمین را دعوت به وحدت و
اعتصام به حبل اهلل که همان اسالم
است فرموده است .اگر همۀ مؤمنین
در تمام کشورهای اسالمی همین
یک دستور خدا را که خدا عقد اخوت بینشان انداخته است،
همین یک دستور را عمل بکنند ،قابل آسیب دیگر نیست.

عرض ما به برادران مسلمان ،به ملّتهای
مسلمان ،به روشنفکران دنیای اسالم،
به علمای محترم دینی در کشورهای
اسالمی این است که حرکت اسالمی را
هرچه میتوانید تقویت کنید؛ راه نجات
این منطقه تقویت بیداری اســامی
است ،تقویت حرکت مقاومت اسالمی
متوجه عموم آحاد ملّتهای مســلمان است؛
اســت .این وظیفه ّ
بخصوص علمای اسالم ،بخصوص روشنفکران ،نویسندگان ،شعرا،
دانشمندان ،هنرمندان ،نخبگان سیاسی
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پیام ریاست دانشگاه مذاهب
اسالمی به مناسبت آغاز سال
تحصیلی 98-99

دکتر محمد حســین مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب
اسالمی در پیامی تقارن هفته دفاع مقدس با بهار دانش ،تعلیم
و تربیت و حماســه وحدت آفرین حســینی را گرامی داشت
و آغاز ســال تحصیلی جدید را به همۀ دانشــگاهیان ،اعضای
محترم هیئتعلمــی ،کارکنان و دانشــجویان گرامی ،بویژه
دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل میباشد:
دانشگاه مذاهب اسالمی در سالی که گذشت ،به فضل الهی
و بــا تالش و مجاهدت همه همکاران توانســته موفقیتهای
ارزشــمندی در عرصههای مختلف  ،آموزشــی و پژوهشــی،
فرهنگی ،اجرایی و پشــتیبانی و بین الملل کســب کند و به
دستاوردهای ارزشمندی نایل گردد.
خوشبختانه در سال گذشته با حمایت هیئت محترم امنای
دانشــگاه و همه دستاندرکاران ،اســاتید و دانشجویان موفق
به راهاندازی شــعب جدید دانشــگاه در استانهای کرمانشاه،
گلستان و بوشهر شــدیم .موفقیت مهم دیگر برگزاری موفق
آزمون جذب اختصاصی طالب در سه مقطع و جذب حداکثری
دانشــجو در مقاطع سه گانه اســت که به صورت چشمگیر و
بیســابقه شاهد استقبال نســل جوان برای ادامه تحصیل در
دانشگاه مذاهب اسالمی بودیم.
گســترش ارتباطات و توسعه همکاریها با مراکز آکادمیک
و علمی نقش آفرین در داخل کشــور و جهان اســام ،امضاء
تفاهمنامههای متعدد دانشگاهی با چندین کشور از جهان اسالم
و سایر کشورها ،جذب حداکثری دانشجویان خارجی از چندین
ملیت بهویژه در ســال جدید شــاهدی دیگر بر موفقیتهای
تحقق بخشــی از اهداف و مأموریتهای آن است.
دانشــگاه و
ِ
مسلماً نتیجه این فعالیتها معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی در
داخل و در خارج از کشــور به عنوان نماد عینی ،عملی و علمی
تقریب و همزیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب است.
امیدواریم با تالش و مجاهدت بیش از پیش این دانشــگاه
در عداد دانشــگاههای مهم و در زمره دانشگاههای تأثیرگذار
جهان اسالم قرار گیرد و منشأ برکات و آثار زائدالوصفی علمی
و تقریبی باشــد و در ایجاد وحدت و انسجام و همگرایی میان
آحاد مسلمین نقش کلیدی داشته باشد.
دانشــجویان عزیز و ارجمند؛ ورودتان به این سنگر مقدس را
تبریک گفته و امیدوارم در طول سال تحصیلی  98-99با استفاده
از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه ،با برنامهریزی مناسب
ادامه در صفحه 11

آیت اهلل اراکی:
حدیث تقریب توحید،
موجب همبستگی ما
می شود

صفحه 2

نماینده ولی فقیه:
مسئوالن استان
برای تبدیل دانشگاه
مذاهب هرمزگان به
پردیس بین المللی
پای کار بیایند
صفحه 8

در سفر رییس دانشگاه
مذاهب اسالمی و
معاونین به بوشهر
صوت گرفت؛
تمهید مقدمات راه
اندازی شعبه دانشگاه
در استان بوشهر

آیتاهلل تسخیری:
گفتوگوی ادیان
ضرورتی برای صلح و
محبت جهانی است

صفحه 11

صفحه 4

عضو مجمع نمایندگان
روحانی مجلس:
حمایت مادی و معنوی
از دانشگاه مذاهب
اسالمی کمک شایانی
به صدور وحدت کلمه
در جهان اسالم دارد

فراخوان سیوسومین
کنفرانس بینالمللی
وحدت اسالمی
با موضوع «وحدت
امت در دفاع از مسجد
االقصی»

صفحه 5

صفحه 12

در دیدار سفیر واتیکان با رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی عنوان شد؛

اعالم آمادگی دانشگاه مذاهب اسالمی در زمینه
همکاریهای مشترک علمی و دینی با واتیکان
ادیان توحیدی توان حل مشکالت جامعه بشری را دارند

اســقف اعظم لئو بوکاردی -ســفیرواتیکان در ایران ضمن
حضور در دانشــگاه مذاهب اســامی و دیدار با دکتر محمد
حســین مختــاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی درباره
گســترش همکاریهای علمی و دینی بین دانشگاه مذاهب و
واتیکان اعالم آمادگی و گفت و گو نمود.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در این دیدار ضمن اشاره به
تاریخچه دانشگاه مذاهب اســامی و این که دانشگاه مذاهب
تجربــه غنی و ظرفیت خوبی برای گســترش هــم گرایی و
دگرپذیری دارد اظهار کرد :دانشــگاه مذاهب اســامی تجربه
خوبی در بخش تقارب و تقریب دارد.
وی در ادامه اعالم کرد :دانشگاه مذاهب اسالمی آماده است
با واتیکان همکاری داشــته باشد و بحث گفت و گوی ادیان و
گفت و گوی میان فرهنگی و میان مذهبی را یک ضرورت مهم
دانســت و آمادگی دانشــگاه در زمینه همکاری های مشترک
علمی و دینی را اعالم نمود.
لئوبــو کاردی ســفیر واتیکان و اســقف اعظم نیــز با ابراز
خرســندی از این دیدار و با اشاره به جایگاه مذاهب در تامین
صلح جهانی ،اظهار داشــت :دانشگاه مذاهب اسالمی با توجه
بــه جایگاه مهمی که در جهت همگرایی دارد ،یک دانشــگاه
مهم میدانم و واتیکان آماده اســت دانشگاه های خود را برای

همکاری با این دانشگاه آماده کند.
سفیر واتیکان در ایران ادامه داد :وجود مراکز علمی در ایران
بسیار برجسته اســت و با وجود این مجموعه های پژوهشی و
علمی معلوم می شــود که در عرصه هــای دینی ،پژوهش های
خوبی صورت گرفته است.
لئوبو کاردی ســفیر واتیکان در پایان با بیان این که اختالف
بین مذاهب مانع صلح جهانی است ،گفت :تفرقه مذهبی مشکل
بزرگی است و با تفرقه نمی توانیم به صلح جهانی بیاندیشیم.
وی تاکیــد کرد :واتیکان آمــاده همکاری در بخش دینی و
دانشگاهی با دانشگاه مذاهب اسالمی است.

انتشار کتاب “وحدت امت اسالمی در سایه کتاب وسنت” اثر “دکتر محمدحسین مختاری” به زبان عربی
کتاب “وحدة االمة في ظل الکتاب و الســنة” (وحدت امت
در ســایه کتاب و ســنت) تالیف “حجت االسالم والمسلمین
دکتر محمدحسین مختاری” استاد سطوح عالی حوزه و رئیس
دانشــگاه مذاهب اســامی با مقدمهای از دو تن از چهرههای
مشــهور جهان اســام؛ “حضرت آیت اهلل تسخیری” و “استاد
دکتر الجعبیری” (از علمای برجســته تونس) به چاپ رسیده
و منتشرگردید.

تولید محتوای تقریبی به زبانهای عربی و انگلیسی که زبان
مخاطبان بینالمللی میباشد جزو برنامههای دانشگاه است و
این کتاب در راستای این هدف به زبان عربی و در  ۳۷۶صفحه
توسط انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی به چاپ رسیده است.
امید است دانشجویان ،اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسالم،
از محتوای غنی این کتاب که به نورانیت کالم اهلل و ســنت و
روایات معصومین عجین است ،بهرهمند شوند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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آیت اهلل اراکی:

حدیث تقریب توحید ،موجب همبستگی ما میشود
در ادامه سلســله یادداشــتهای آیتاهلل اراکی دبیرکل
مجمــع جهانی تقریب مذاهب اســامی بــا عنوان حدیث
تقریــب ،این بار موضوع توحید و وحدت حول خدای یگانه
از ســوی ایشــان مورد تحلیل قرار گرفته اســت .در این
یادداشت می خوانیم:
هر آنچه در عالم هســتی از تفرقــه و درگیری و جنگ
شاهد هســتیم به ســبب تعدد خدایان است ،خدای مال،
خــدای قدرت ،خدای هوس و …این خدایان راه بر عبادت
خدای احد و واحد می بندند و گوشــهای بشر را از شنیدن
سخنان خوب کر می کنند.
وت أَن يَ ْع ُب ُدو َهــا َو أَن َابُوا إلى الل َِّ
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وحدت حول خدای واحد ،انسان ها را از خدایان دروغین
محافظــت می کند و بــر مبنی آن قلبها و احساســات و
اهداف با هم یکی می شــود و در همین راستاست که همه
َــد ب َ َع ْث َنا فِي ُك ِّل أُ َّم ٍة
انبیــا دعوت به توحید می کردندَ «.ولَق ْ
اج َتن ُِبو ا ْ َّ
وت».
الطا ُغ َ
َّر ُسو الً أَ ِن ا ْع ُب ُدو ا ْ اللّ َو ْ
چند روز گذشــته ســالروز والدت امام رضا(ع) بود که
اســم این امام عزیز نــزد تمامی پیــروان مذاهب مختلف
اســامی با حدیث سلسلة الذهب که امام آن را در نیشابور
به نقل از پدران خود ،از رســول اکــرم (ص) و از خداوند

متعال نقل کرد ،همراه اســت؛ آنجا که فرمود«كلمة ال إله
إال اهلل حصنــي فمن دخل حصني أمن من عذابي».
خداونــد با کلمه توحید ،این امت را در دژ محکمی قرار
داده و آن را از عذاب ســقوط در فتنه تفرقه و شــهوات و
تعصبهــای بی جــا و دیگر قید و بندهایی که بشــر به آن
گرفتار می شود ،محافظت می کند.
امــا امام رضا(ع) این این حدیث قدســی را با این گفته
خود تکمیل کرد که فرمود« :بشــرطها وشــروطها وأنا من
شروطها».
اهــداف این دژ زمانی محقق می شــود که هدایت آن را
امامی در دســت بگیرد که اهــداف دور و نزدیک خود را
به خوبی می شناســد و می تواند امت را برای ورود به این
دژ مســتحکم رهبــری کند؛ اگر توحیــد چنین اهدافی را
در بر نداشــته باشــد ،در ورطه ای می افتــد که گروههای
خونریز در آن افتادند و به اســم توحید ،خشــک و تر را با
هم می ســوزانند و به همین خاطر شعار توحید را تحریف
کرده اند و این دژ مســتحکم را به دژ عذاب تبدیل کردند.
امروز هم شــاهد هســتیم که داعش و هم پیمانان آن
ظهور کــرده اند تا به اســم توحید در زمین فســاد برپا
کنند ،چهره اســام را مشــوه کنند و به وجهه مسلمانان
آسیب بزنند.
بله اینها ســاخته دســت آمریکا و رژیم صهیونیستی و

آیتاهلل تسخیری:

گفتوگوی ادیان ضرورتی برای
صلح و محبت جهانی است

مشــاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در
امور جهان اسالم در سخنرانی خود در دومین دور
گفتوگوهای دینی اســام و هندوئیزم با موضوع
«صلح و عدالت از دیدگاه اســام و هندوئیزم» با
تأکید بر پایان یافتن مخاصمه دو کشــور هند و
پاکستان در منطقه کشمیر ،گفت :دین میتواند
در خدمت صلح انســانها قرار گیــرد و امیدوارم
بتوان با گفتوگوی بین ادیان مسیر صلح و محبت
را در بین انسانها و کشورها ایجاد کرد.
وی بیان کرد :این نشســت در رابطه با اسالم
و هندوئیزم و نظــرات این دو گرایش در رابطه با
صلح و عدالت است ولی من معتقد هستم با توجه
به عصری در آن هستیم هر پژوهشگر با ایمانی به
فطرت انسانی اعتقاد کامل دارد.
مشــاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در
امور جهان اســام افزود :در حال حضر ما باید در
مورد فطرت انســانی تمرکز داشته باشیم و با این
فطرت الهی که مشترک تمام انسانها و بخصوص
ادیان اســت ،صلح و محبت را در بین انســانها

بوجود بیاوریم.
آیتاهلل تســخیری در ادامه ،اظهار کرد :معتقد
هســتم اگر علما و دانشمندان به سمت شناخت
فطرت انســانی قدم بردارند معنــی عدالت بهتر
شــناخته خواهد شــد و فطرت انســانها را به
ارزشها هدایت خواهد یافت.
وی ادامــه داد :ارزشها به اقتضائی تقســیم
میشــوند ،ولی بعضــی از ارزشهــا باالتر از این
ارزشهــای اقتضائی هســتند و علــت تامه این
ارزشها هســتند که عدالت از این سخن است و
نمیتوان علت تامــه را تصور کرد ،ولی به معلول
پی نبرد.
آیتاهلل تسخیری تصریح کرد :اگر صلح از عدالت
جدا شود ظالمانه خواهد شد ،چرا که عدالت علت
تامه صلح است و ارزشها اقتضایی وقتی با عدالت
تصادم نکند قابلیت ارزش خواهد داشت.
مشــاور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در
امور جهان اسالم تأکید کرد :از نظر اسالم فطرت
انسانی هیچ موقع تصادم پیدا نخواهد کرد و اسالم
آمده اســت فطرت انسانی را جال دهد و انسان را
در مسیر فطرت پاک خود قرار دهد.
آیتاهلل تســخیری در پایان ،خاطرنشان کرد:
اسالم صلح را مطرح میکند و تأکید دارد که اگر
دشمن مسلمین اقدام به صلح و یا تمایل به صلح
داشــت ،بپذیرید و اظهار صلح کنید و درگیری را
رها کنید.

متکی بر یک مکتب منحرف از ســنت رسول اکرم (ص) و
آل بیت ایشــان است که در مدرسه ابن تیمیه و وهابیگری
متجلی شده است.
این منحرفیــن جدید از توحید واقعی دور شــده اند و
تفرقه ،پراکندگــی ،جنگ و اختالف و درگیریهای موجود
به ســبب همین فهم نادرست از مفهوم توحید است.
همــه مؤمنین می دانند کــه توحید اولین اصل از اصول
دین اســت و زمانی که در چارچوب قرآن و ســنت رسول
خــدا(ص) و راهنمایی هــای اهل بیت(ع) به آن تمســک
جویید ،بــه امت واحده ای که خواســت خداســت برمی
اس».
گردید«.خَ ْي َر أُ َّم ٍة أُخْ ِر َج ْت ل ِل َّن ِ
مســلمانان بایــد ،با هم متحد شــوند و در از بین بردن
فتنه ها و مقابله با چالشــها به یکدیگر یاری رسانند.
چرا به ســمت تحقق خواســت خدا نرویــم و حال آنکه
می دانیم دشــمنان اسالم برای ذلت مسلمانان با هم متحد
ــض إ ِالَّ تَ ْف َع ُلو ُه
ــر و ا ْ ب َ ْعضُ ُه ْم أَ ْو ل َِياء ب َ ْع ٍ
شــده اندَ «.وا ل َّ َ
ذين َك َف ُ
َ
ِير ».
ت َُكن فِ ْت َن ٌة فِي األَ ْر ِ
ض َو َف َسا ٌد كب ٌ

معاون دانشگاه مذاهب اسالمی در دیدار هیئت لبنانی:

انقالب اسالمی وحدت بخش بوده و نماد این وحدت
تشکیل دانشگاه مذاهب اسالمی است
هیئتی از روسا و اساتید دانشگاههای لبنان ضمن حضور در دانشگاه مذاهب اسالمی در
نشستی با مسووالن دانشگاه شرکت کردند.
در این نشست دکتر فیاضی معاون توسعه مدیریت و منابع و دکتر جهانگیری مدیرکل
دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشــگاه مذاهب اسالمی و تعدادی از روسا و اساتید
دانشــگاههای لبنان به سخنرانی پرداختند و رئیس هیئت لبنانی از دکتر فیاضی و دکتر
جهانگیری با اهداء لوح و نماد مقاومت تقدیر کردند
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ضمن خیر مقدم به میهمانان هیئت
لبنانی به معرفی دانشــگاه مذاهب اســامی پرداخت و گفت :مقاالت زیادی در دانشگاه
مذاهب اسالمی ارائه شده که میتوانید از آنها استفاده کنید.
وی افــزود :لبنان و ایران تنوع مذهبی زیادی دارند و اهل ســنت در ایران خیلی عزیز
هستند .رهبر انقالب اسالمی فرقی بین طالب شیعی و سنی قرار نمی دهند و فرمودند که
باید شهریه ی مساوی به آنها پرداخت شود .دکتر یحیی فرحان رئیس هیئت لبنانی نیز در
این نشست ضمن تشکر از پیگیری جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از ملتهای آزاده
جهان ،گفت :هیئت حاضر از همه
منطق لبنان از شمال تا جنوب
تشریف و از دانشگاههای مختلف
از جملــه اجتماعی-تعلیمــی-
تربیتی-اقتصادیو...هستند.
دکتر فیاضی معاون دانشگاه
مذاهب اسالمی نیز در سخنانی
خیر مقدم به حاضرین از طرف همکاران و ریاست محترم دانشگاه دکتر مختاری و تبریک
پیروزی اخیر مقاومت حزب اهلل لبنان ،اظهار داشت :چندین بار هست که شاهد این پیروزی
هستیم که از انقالب اسالمی الهام گرفته است .وی افزود :انقالب اسالمی وحدت بخش بوده
و نماد این وحدت تشکیل دانشگاه مذاهب اسالمی است .همه ادیان و مذاهب ریشه در یک
امر دارند و باید برای ارتقاء سطح دانش و معرفت بشری اقدام کنند.
دکتر فیاضی گفت :بهترین راه برای نجات بشــر روشــنگری و آگاهی بخشی است و
دانشگاه ما و شما به چنین رویکردی روی آورده اند.اگر این کار را بکنیم توانسته ایم به صلح
و آرامش در جهان کمک کنیم .وی تاکید کرد :لبنان بهترین دوست و یار و یاور ماست و
امیدواریم همواره برای تولید روشنگری و علم و دانش همت داشته باشیم.
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دکتر مختاری در دیدار با استاندار کردستان تاکید کرد:

تبديل شعبه سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی به قطب علمي و آموزشي
منطقه با حمایتهای بیش از پیش مسووالن استانی
رياست دانشگاه مذاهب اسالمی در سفر به سنندج با مهندس
مرادنيا اســتاندار كردستان دیدار و در ارتباط با مسائل مربوط به
شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در استان گفتوگو کردند.
رياست دانشگاه مذاهب اسالمی در سفر به سنندج با مهندس
مرادنيا اســتاندار كردستان دیدار و در ارتباط با مسائل مربوط به
شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در استان گفتوگو کردند.
در اين ديدار دكتر مختاري ضمن تشــكر از حمايت هاي بي
دريغ استاندار و مجموعه استانداري كردستان از دانشگاه مذاهب
اسالمی بر حمايت و همراهي بيشتر استانداري با توجه به اهداف
و رسالت هاي دانشگاه تأكيد نمود.
وی با اشــاره به اينكه شعبه سنندج دانشگاه مذاهب اسالمی
بعد از شــعبه تهران قديمي ترين شعبه دانشگاه است ،بر تبديل
شدن شعبه ســنندج دانشگاه به قطب علمي و آموزشي منطقه
تأكيد كردند.
ریاست دانشگاه مذاهب اســامی با عنايت به اقدامات مثبت
دانشــگاه در جهت ايجاد شــعبات در خارج از كشور از رايزني و
بررســي هاي الزم جهت ارتباط با اقليم كردســتان عراق جهت
ايجاد شعبه در اين منطقه خبر داد.
در اين ديدار مهندس مرادنيا استانداركردستان نیز با اشاره به
رسالت و اهداف مهم دانشگاه مذاهب اسالمی ،به تمام بخش هاي
مرتبط با اهداف و ماموریتهای دانشگاه در استان دستور همراهي
و حمايت از اين دانشگاه را داد.
با حضور ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در جلسه
شورای شهر سنندج مطرح شد:
فراهم کردن تمهیدات الزم برای تحصیل طالب اهل
سنت در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه مذاهب اسالمی
رییس دانشگاه مذاهب اسالمي با حضور در جلسه شوراي شهر
سنندج با رئيس و اعضاي اين شورا و شهردار سنندج ديدار كرد.
در اين ديــدار دكتر مختاري با بيان اينكه دانشــگاه مذاهب
اسالمي يك دانشگاه حاكميتي است كه  ٢٥سال پيش به دستور
و با تدبیر رهبر معظم انقالب اســامی ،توسط
مرحوم آیتاهلل واعظزاده خراســاني تأســيس
گرديد ،پشتوانه دانشگاه مذاهب اسالمي را يك
پشتوانه علمي و آكادميك دانست.
وي با اشــاره به ماهيت بين المللي دانشگاه،
از تحصيــل تعداد قابل توجهی از دانشــجويان
خارجــي از مليتهای مختلف در ســه مقطع
كارشناســي ،كارشناسي ارشد و دكتري در این
دانشگاه خبر داد.
دكتر مختاري با اشاره به اينكه فلسفه تأسيس
دانشگاه مذاهب اسالمي مقابله با افكار و انديشه

هاي افراطي و تكفيري است ،گفت :دانشگاه مذاهب اسالمي تجلي
و نماد علمي و عملي وحدت و انسجام در جمهوري اسالمي است.
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی با اشــاره به ساختار دانشگاه
و هيئــت امنايي بودن آن افزود :هيئت امناي دانشــگاه بر ايجاد
يك قطب علمي قوي در غرب كشور به محوريت شعبه سنندج
دانشگاه تاكيد دارند.
وی با اشــاره به برگزاري آزمون جــذب اختصاصی طالب در
دانشگاه مذاهب اسالمی از فراهم کردن تمهیدات الزم برای تحصيل
طالب اهل سنت در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه خبر داد.
رئيس شوراي شهر سنندج:
جهالت و ناآگاهي نقطه تهديد امت اسالمي
و منشا تفكرات افراطي و تكفيري است
در اين جلسه دكتر غريب سجادي رئيس شوراي شهر سنندج
نيز ضمن خوش آمدگويي به رییس و معاونین دانشــگاه مذاهب
اســامی شخصيت دكتر مختاري را شــخصيت برجسته اي در
جهان اسالم دانست.
رئيس شوراي شهر سنندج جهالت و ناآگاهي را نقطه تهديد أمت
اسالمي خواند كه منشا تفكرات افراطي و تكفيري است و دانشگاه
مذاهب اسالمي را سدي مستحكم در برابر اين تهديدات دانست.
تقدير شهردار و اعضاي شوراي شهر سنندج از
فعاليتهاي تقريبي و علمي دکتر مختاری
و توسعه شعب دانشگاه مذاهب اسالمی

همچنین ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در دیدار با نماینده
ولی فقیه در اســتان کردســتان تاکید کرد :تمامی دستگاههای
مرتبط باید دانشــگاه مذاهب اســامی را در راستای رسیدن به
اهداف خود یاری نمایند.
رياســت محترم دانشــگاه مذاهب اســامي به همراه دکتر
محمدرضا باقری معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه در ادامه
این سفر با آيت اهلل حسيني شاهرودي نماينده محترم ولي فقيه
در اســتان كردستان دیدار و درخصوص مباحث مربوط به واحد
دانشگاه مذاهب اسالمی در این استان گفت وگو کردند.
در این دیدار دکتر مختاری با اشــاره به ظرفیتهای مناسب
استان کردستان ،تأکید کرد که تمامی دستگاههای مرتبط باید
دانشگاه مذاهب اسالمی را در راستای رسیدن به اهداف خود که
همان اهداف واالی تقریب امت اســامی و استراتژی جمهوری
اسالمی در جهان اسالم است یاری دهند.

وی با تشکر از همراهی و حمایتهای مداوم نماینده ولی فقیه
در استان از مجموعه دانشگاه مذاهب اسالمی ،از آیت اهلل حسینی
شاهرودی خواستند تا با حضور در دانشگاه ،دانشجویان و طالب را
از ظرفیتهای باالی علمی و معنوی خود بهره مند سازند.
دکتر مختاری با بیان اینکه تصمیم دانشگاه ،گسترش و تبدیل
شدن شعبه سنندج دانشــگاه به پایگاه معتبر علمی و آموزشی
در غرب کشــور است ،از نماینده ولی فقیه در استان خواستند تا
بخشهای دیگر استان را نیز در این مسیر همراه نمایند.
آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در
استان کردستان نیز رمز موفقیت دانشگاه در زمینه
آموزشی و پژوهشــی را داشتن پیوست فرهنگی
دانســت و تأکید نمود که باید در کنــار اقدامات
آموزشی و پژوهشی ،برنامههای فرهنگی متناسب
را برنامه ریزی و اجرا نمود.
وی ضمــن تشــکر از فعالیت هــا و اقدامات
تقریبی و آموزشــی دانشــگاه مذاهب اســامی
در استان کردســتان بر گسترش این فعالیت ها
با برنامه ریزی دقیق و اســتفاده از ظرفیت های
استان تأکید نمودند.

با حضور دکتر قراملکی؛

«کارگاه دانش افزایی مطالعات میان رشتهای در پژوهش دینی»
از سوی معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد

کارگاه "دانش افزایی مطالعات میان رشــته ای در پژوهش
دینی" بــه همت معاونت پژوهشــی در تاریخ  10تیر 1398
در سالن کنفرانس دانشــگاه مذاهب اسالمی با حضور «دکتر
احد فرامز قرا ملکی» و با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید

دانشگاه برگزار شد.
از جمله مباحثی که در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار
گرفت :مهارت هاي ایده پردازي و مسأله شناسی ،مطالعات میان
رشته اي با مطالعه موردي آیه مبارکه شاکله ،زمینه هاي معرفت
شناختی ظهور میان رشــتگی ،تعریف میان رشتگی ،الگوهاي
پژوهش میان رشتگی و شرایط پژوهش میان رشتگی بودند.
این کارگاه با اســتقبال خوب اعضای محترم هیئت علمی و

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه قرار گرفت.
شــایان ذکر اســت دکتر احد فرامز قرا ملکی عضو محترم
هیئت علمی دانشــگاه تهران و از اســاتید برجسته در حوزه
روش تحقیق می باشــد و در این حــوزه تالیفات متعددی از
جملــه "جســتارهایی در اخالق پژوهــش"  " ،فراتر از خود:
بنیان اخالق فعالیت های علمی " و "اصول و فنون پژوهش در
گستره دین پژوهی"
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در سفر رییس دانشگاه مذاهب اسالمی و معاونین به بوشهر صوت گرفت؛

تمهید مقدمات راه اندازی شعبه دانشگاه در استان بوشهر

انتصاب “سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی واحد بوشهر” با حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به همراه معاونین آموزشی،
توسعه منابع و بین الملل دانشــگاه جهت تمهید مقدمات راه
اندازی شعبه دانشگاه در استان بوشهر به این شهر سفر کردند
و عالوه بر دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان ،استاندار
بوشهر ،بازدید از محل ساختمان و زمین احداث شعبه دانشگاه
و ...حکم سرپرست این شعبه را نیز طی مراسمی اعطاء نمودند.
ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی به همراه معاونین آموزشی،
توســعه منابع و بین الملل دانشــگاه جهت تمهید مقدمات راه
اندازی شــعبه دانشگاه در استان بوشهر به این شهر سفر کردند
و عالوه بر دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان ،استاندار
بوشهر ،بازدید از محل ساختمان و زمین احداث شعبه دانشگاه
و ...حکم سرپرست این شعبه را نیز طی مراسمی اعطاء نمودند.
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی با صدور حکمی“ ،جناب آقای
محسن نژاد امان ارشــاد” را به عنوان «سرپرست دانشگاه مذاهب
اسالمی واحد بوشهر» منصوب نمود و این حکم در نشستی با حضور
نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم بوشهر اعطاء گردید.
دکتر مختاری در دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار
بوشهر :دانشگاه مذاهب اسالمی پشتوانهای برای پروژه
تقریب مذاهب است

رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی با اشــاره به راهاندازی  ۸شعبه
این دانشگاه در استانهای مختلف کشور گفت :اکنون برای افتتاح
واحدهای دانشگاهی مذاهب اسالمی در دیگر استانها اقدامات الزم
انجام شده است.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری شنبه 22
تیرماه در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار بوشهر
در آیین معارفه سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی این استان با بیان
اینکه این اســتان در عرصه اتحاد و انســجام در کشور مورد توجه
ویژه است اظهار داشت :در ایجاد راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی
در بوشهر تالشهای بسیار مهمی از سوی حضرت آیتاهلل صفایی
بوشهری و حمایت استاندار بوشهر انجام شده است.
وی امام جمعه بوشــهر را یکی از مفاخر علمی کشور دانست و
افزود :امید میرود دانشگاه مذاهب اسالمی استان بوشهر قطب مهم
و برجسته علمی کشور شود.
تاسیس این دانشگاه یکی از ابتکارات و یادگارهای
مهم و برجسته مقام معظم رهبری است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی کشور با بیان اینکه تاسیس این
دانشگاه یکی از ابتکارات و یادگارهای مهم و برجسته مقام معظم
رهبری است تصریح کرد :هوشمندی مقام معظم رهبری و درکی
که معظمله نســبت به مقتضیات زمان دارند راهاندازی دانشــگاه
مذاهب اسالمی را مورد تاکید قرار دادند و در این راستا با توجه به
مبانی مشترک میان مذاهب اسالمی ،راهاندازی این دانشگاه بسیار
مهم و تاثیرگذار است.
دانشگاه مذاهب اسالمی پشتوانهای برای
پروژه تقریب مذاهب است
دکتر مختاری ،دانشگاه مذاهب اسالمی را پشتوانهای برای پروژه
تقریب مذاهب دانست و خاطر نشان کرد :تنویر افکار عمومی ،تقویت
بنیه تقریبی و پیشگیری از خشنونت و رفتارهای غیرمعقول منبعث
از انجماد فکری از مزیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی است.

وی با اشاره به تربیت نیروی انسانی توانمند در دانشگاه مذاهب
اسالمی خاطر نشان کرد :این دانشــگاه بر اساس منویات مقام
معظم رهبری تالش میکند دانشجویانی که نمونه و تبلور اسالم
ناب محمدی(ص) باشــند را تربیت کند .رئیس دانشگاه مذاهب
اسالمی با بیان اینکه هم اکنون این در  8استان واحدهای این
دانشگاه راهاندازی شده است گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی در
رشتههای مختلف و در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری در  8استان افزون بر  2هزار دانشجو دارد.
آیت اهلل صفایی بوشهری:
دانشگاه مذهب اسالمی نقش تاثیرگذاری در رشد علمی،
معرفتی  ،دانشافزایی دارد

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در دیدار رئیس و معاونین
دانشگاه مذاهب اسالمی با اشــاره به راهاندازی دانشگاه مذاهب
اســامی دراین اســتان گفت :در راهاندازی دانشــگاه مذاهب
اسالمی اســتان بوشهر تمام زیرســاختها و امور مورد نیاز آن
فراهم شده است.
دکتر مختاری رئیس و معاونین دانشــگاه مذاهب اسالمی در
جریان سفر به بوشهر روز شــنبه 22تیرماه با آیت اهلل غالمعلی
صفایی بوشــهری؛ نماینده محترم ولی فقیــه و مهندس گراوند؛
استاندار بوشهر و جمعی از مسووالن فرهنگی استان دیدار کرده
و نشستی مشــترک ،مقدمات راه اندازی شعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در استان بوشهر را بررسی کردند.
آیتاهلل صفاییبوشهری در نشست با مسئوالن دانشگاه مذاهب
اسالمی کشور با گرامیداشت ایام دهه کرامت و تبریک میالد امام
رضا(ع) ،وحدت و انسجام را یکی از نعمتهای مهم در بین مذاهب
اسالمی در ایران نام برد و اظهار داشت :یکی از نعمتهایی که در
پرتو انقالب اســامی نصیب ایران اسالمی شد وحدت بر اساس
والیت و معرفت است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد :وحدت و انسجام
در پرتو انقالب اسالمی بر اساس والیت و معرفت سبب شد جمهوری
اسالمی ایران به عنوان الگوی اقوام و مذاهب در جهان معرفی شود.
دانشگاه مذاهب اسالمی نقش فوقالعادهای در عرصه
معرفتافزایی و تقویت اتحاد مذاهب ایفاء میکند

آیتاهلل صفایی بوشهری ،با بیان اینکه اتحاد و وحدت در ایران
اسالمی در راستای تحقق تمدن اسالمی است ،بیان داشت :دانشگاه
مذاهب اسالمی نقش فوقالعادهای در عرصه معرفتافزایی و تقویت
اتحاد مذاهب ایفاء میکند که اکنون اســتان بوشهر متنعم از این
دانشگاه شده است.

وی ،با بیان اینکه دانشگاه مذهب اسالمی نقش تاثیرگذاری در
رشد علمی ،معرفتی  ،دانشافزایی دارد ،گفت :استان بوشهر که در
کناره آبهای خلیج فارس دارای همسایههای مختلفی در کشورهای
حاشیه خلیج فارس اســت که راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی
میتواند در ارائه خدمات به این کشورها نقش آفرینی کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان بوشهر با قدردانی از بذل توجه
دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی برای راه اندازی
شــعبه این دانشگاه در اســتان بوشــهر ،افزود :در راهاندازی
دانشگاه مذاهب اسالمی استان بوشهر تمام زیرساختها و امور
مورد نیاز آن فراهم شده است.
امام جمعه بوشهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی استان بوشهر را
قطب این دانشگاه در جنوب کشور دانست و تاکید کرد :توجه
به تقویت زیرساختهای این دانشــگاه ،پروژههای پژوهشی و
جذب توریسم مذاهب اسالمی مورد توجه ویژه قرار دارد.
استاندار بوشهر:
زیرساختهای دانشگاه مذاهب اسالمی در بوشهر تقویت
میشود/استان بوشهر پایگاه وحدت آفرین علمای
مذاهب اسالمی است

اســتاندار بوشــهر با تاکید بر حمایت همه جانبه از دانشگاه
مذاهب اسالمی اســتان گفت :در راســتای راهاندازی دانشگاه
مذاهب اسالمی استان بوشهر زیرساختهای این مرکز آموزش
عالی تقویت میشود.
مهندس عبدالکریم گراوند در آیین معارفه سرپرســت دانشگاه
مذاهب اسالمی استان بوشهر با گرامیداشت دهه کرامت و تبریک
میالد امام رضا(ع) با قدردانی از توجه نماینده ولی فقیه در اســتان
بوشهر به توسعه زیرساختهای علمی و دینی استان اظهار داشت:
امام جمعه محترم بوشهر در توسعه زیرساختهای علمی و طرحهای
دانش بنیان همواره پیشگام اســت که راهاندازی دانشگاه مذاهب
اسالمی در بوشهردر راستای این مهم محقق شده است.
استاندار بوشهردانشگاه مذاهب اسالمی را دارای جایگاه مهمی
در توســعه کشــور عنوان کرد و افزود :دانشگاه مذاهب اسالمی
با حرکتهای دانش بنیانی میتواند حرکت جدیدی در توســعه
استان بوشهر رقم بزند.
وی با اســتقبال و ابراز خرسندی و حمایت از راه اندازی دانشگاه
مذاهب اسالمی در استان بوشهر این اقدام را در جنوب کشور بسیار
مهــم ارزیابی کرد و گفت :این مرکــز آموزش عالی میتواند قطب
جنوب کشور شود و این در حالی است که دانشگاه مذاهب اسالمی
در تقویت اتحاد و انسجام اهل سنت و شیعه جایگاه ارزشمندی ایفاء
میکند .استاندار بوشهر ،همدلی و اتحاد مسلمانان در استان را نمونه
و مثال زدنی توصیف کرد و گفت :همدلی و اتحاد مسلمانان شیعه
و سنی استان بوشهر بی نظیر و ستودنی است و در این زمینه همه
اهل سنت و تشیع اســتان بوشهر عالقمند به این نظام و انقالب
هستند و وحدت بسیار خوبی وجود دارد.
وی  ،بوشهر را پایگاه وحدت آفرین علمای مذاهب اسالمی دانست
و تاکید کرد :در راســتای راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی استان
بوشهر ضمن حمایت همه جانبه از این دانشگاه ،در راستای تقویت
زیرساختها آن تالش میشود.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

کشمیر؛ زخمی که انگلیس
بر پیکره جهان اسالم وارد کرد

محمد حسین اروجی
کانون سفیران تقریب دانشگاه مذاهب اسالمی

کشــمیر نام منطقهای زیبا
در شــمال غربی شبه جزیره
هند  ،شــرق پاکستان و غرب
چین اســت .منطقهای اکثرا ً
کوهستانی با مراتع زیبا و بکر ؛
نخستین زمزمههای ورود اسالم
به این منطقه را در سده پنجم
هجری میتوان در کتب تاریخ
جستجو کرد ،با این حال تاریخی که اکثر پژوهشگران برای رواج و انتشار
اسالم در این خاک ذکر کرده اند قرن نهم هجری ست ،در این زمان با
ورود صوفیان به این دیار و مسلمان شدن حاکم بودایی آن منطقه اسالم
بشدت رشد کرده و برگ جدیدی از صفحه تاریخ برای مرم این منطقه
رقم خود...
انگلستان در قرن نوزدهم حاکمیت منطقه کشمیر را به متحد هندی
خود اعطا کرد و سنگ بنای این اختالفات مرزی را بنا گذاشت .منطقهای
که مدتها توسط یک دولت سلطنتی محلی تحتالحمایه بریتانیا اداره
میشــد ...در اکتبر سال ۱۹۴۷م .بین دو کشور هند و پاکستان جنگی
رخ داد که تا ژانویه ســال  ۱۹۴۹ادامه داشــت .سرانجام با میانجیگری
ســازمان ملل متحد دو کشــور با آتشبس موافقت کردند و قرار شد
سرنوشت کشمیر با مراجعه به آرای مردم آن سرزمین تعیین شود ،اما
این همهپرسی هرگز برگزار نشد .هنگام برقراری آتشبس سال ،۱۹۴۹
حدود یک سوم از ســرزمین کشمیر  -که پاکستان آن را کشمیر آزاد
مینامد  -در تصرف پاکستان باقی ماند و هند نیز در سال  ۱۹۵۴انضمام
رسمی بخش تحت کنترل خود  -موسوم به جامو و کشمیر  -را به خاک
خود اعالم کرد .در سال  ۱۹۶۵جنگ دیگری بین دو کشور آغاز شد که
سرانجام با میانجیگری روسیه در ژانویه  ۱۹۶۶خاتمه یافت .دولتمردان
پاکســتان اعالم میکنند که کشــمیر باید در سال  ۱۹۴۷به پاکستان
میپیوست چراکه بیشتر ساکنان آن مسلماناناند .اما دولتمردان هند
نظر دیگری دارند و معتقدند که کشــمیر بخشی از هند است .در حال
حاضر منطقه کشمیر از سه بخش تحت سلطه هند  ،پاکستان و چین
تشکیل شــده که بخشهایی از شمال کشمیر شــامل کشمیر آزاد و
گلگت-بلتستان تحت حمایت دولت پاکستان و منطقه جامو و کشمیر و
لداخ در کنترل دولت هند درآمد .حاکمیت هند با اعطای حق حاکمیت
ویژه به دولت محلی کشمیر و گنجاندن آن در ماده  370قانون اساسی
این کشــور در سال  1954تالش کرد تا خیال مسلمانان این منطقه را
در خصوص ترکیب جمعیت کشمیر حفظ کند  ،امتیاز ویژهای که اخیرا ً
توســط دولت هند لغو شده شده است .ماجرا اما این بار از پاییز 2018
کلید خورد ،یک دولت محلی به رهبری یک هندوی افراطی نام منطقه
فیــض آباد را به آیودیان نام زادگاه بزرگترین خداوند هندوها تغییر داد
کاری که منجر به فعال شدن گسلهای دینی در جامعه هند شد.
حاال دولت هند تصمیم گرفته اســت تا با انتقال صدها هزار هندو
به این منطقه ســاختار جمعیتی کشمیر را عوض کرده و شهر هایی با
اکثریت جمعیت هندو نشین ایجاد کند جالب اینجاست که این اتفاق
زمانی روی میدهد که مناســبات هند و رژیم صهیونیســتی درحال
اوج گرفتن اســت و شرکتهای تســلیحاتی این رژیم درحال امضای
قراردادهای بزرگ در حوزه پهبادها ،بهینه سازی هواپیماهای جنگنده
و همچنیــن تهیه عکسهای ماهوارهای با کاربری نظامی با ارتش هند
هستند.حال کشمیر چند روزی ست که دوباره به کانون بحران تبدیل
شده است ،تا حدی که حتی سبب شده سایه جنگ اتمی هم بر روابط
بین هند و پاکستان سنگینی کند.
رهبر انقالب حضرت امام خامنــهای نیز در دیدار با رئیسجمهور و
اعضای هیئت دولت در  30شهریور  98به موضوع کشمیر اشاره کردند
و با ابراز ناراحتی از وضع مسلمانان این منطقه گفتند :من از وضع کشمیر
ناراحتم ،واقعاً به مردم مسلمان کشمیر دارد زور گفته میشود ،حقیقتاً
دارد فشار وارد آورده میشود ،یک سیاست منصفانهای بایستی برای این
مردم نجیب که در آنجا هستند ،در پیش گرفته بشود از سوی دولت هند.
ما البتّه با دولت هند روابطمان روابط خوبی است ولی این انتظار و تو ّقع
را نســبت به آنها داریم .این را هم به شما عرض بکنم ،این کار انگلیس
قاره از سال  ۱۹۴۷انگلیسها
خبیث است؛ این زخمی است که در شبه ّ
این زخم را ایجاد کردند؛ از همان ا ّول که داشتند خارج میشدند و شبه
قاره به دو قسمت تقسیم شــد -یعنی هند و پاکستان -از همان وقت
قضیه
این زخم کشمیر را آنها اینجا کاشتند و گذاشتند و ّ
تعمد در این ّ
داشــتند که این زخم خوب نشود و همیشه بین این دو کشور ،مشکل
و اختالف و دعوا وجود داشــته باشد؛ خب این فشارهایی که روی مردم
میآید هم عوارضش است.

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

گفت وگو
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عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس در گفت وگو با انسجام:

حمایت مادی و معنوی از دانشگاه مذاهب اسالمی کمک شایانی
به صدور وحدت کلمه در جهان اسالم دارد
یک عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفت :حمایت مادی
و معنوی از دانشگاه مذاهب اسالمی کمک شایانی به صدور ایده
اصلی انقالب اسالمی که وحدت کلمه بود ،دارد البته حمایتهای
بودجهای از این دانشــگاه موجب به خدمت گرفته شدن اساتید
مســلط و عال ِم در علوم مختلف به ویژه علوم دینی و ارتقاء سطح
تاثیرگذاری این دانشگاه بین دانشگاههای جهان اسالم دارد.
حجتاالسالم والمسلمین سیدناصر موسوی الرگانی در گفت
وگو با نشــریه انسجام دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به نقش و
جایگاه دانشگاه مذاهب اسالمی در تقویت روحیه برادری بین فِرق
اســامی ،گفت :یکی از موضوعاتی که جایش در کشورمان خالی
بود مسئله تقریب یا نزدیکی و اتحاد مذاهب اسالمی بود که با حکم
امام و رهبری ایجاد و تقویت شد.
نماینده مردم فالورجان در مجلــس ادامه داد :امام خمینی و
مقام معظم رهبری برای خنثی کردن سیاست خبیثانه استکبار
مبنی بر «تفرقه بینــداز و حکومت کن» و در جهت وحدت بین
اندیشمندان فرق اسالمی مسئله تقریب را زنده و تقویت کردند.
تقریب در مفهوم عام ،پیوســتگی و نزدیکــی ادیان را هدف خود
میداند و در مفهوم خاص ،حرکتی اســت که هدف از آن نزدیک
کردن شیعیان و اهل تسنن به یکدیگر ،رفع اختالفات و دشمنیها
در جهان اسالم و متحد کردن آنان را شامل میشود.
وی ادامه داد :دشــمنان مســلمانان تالش بیوقفهای را برای
برافروخته نگهداشتن آتش خشــم و اختالف در جهان اسالم در
دستور کار دارند .تقریب مذاهب زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکند
که بدانیم آل سعود و وهابیها با پرداخت دالرهای نفتی به برخی
حکام سرســپرده عرب در تالش است صدای تفرقه و دشمنی را
بلندتر از گذشته بر سر منادیان وحدت و برادری در جهان اسالم
بکوبد و این همان چیزی است که دانشگاه مذاهب اسالمی و سایر
متولیان امر تقریب باید مانع آن شوند.
این عضو فراکســیون روحانیون مجلس در پیشنهادی ،گفت:
میطلبد مراجع عالیقدر شیعه و اهل سنت به ویژه مراجع عظام
قم و نجف هم از نظر فکری و معنوی و هم از نظر مادی و پولی به
حمایت از متولیان و دستاندرکاران موضوع «تقریب» بپردازند .چه
زیباست که منابع مادی مثل زکات و سهم امام و سایر درآمدهای
این عزیزان در جایی هزینه شــود که صدقه جاریه اســت و هیچ
چیز مهمتر از تقویت روابط دوستی ،برادری و دینی بین مسلمانان
نیست و اصال به نظر بنده یکی از جاهایی که منابع درآمدی مراجع
عظام تقلید میتواند در آن هزینه شــود همین مسئله تقریب و
وحدت بین مســلمان است که البته انجام این کار با نظر متولیان
و دســتاندرکاران و فعاالن این عرصه موجب اثربخشتر شــدن

حمایتهامیشود.
حجتاالسالم موسوی الرگانی متذکر شد :امروز مسئله تقریب
در درجــهای از اهمیت قرار دارد که اگر عالمان و روحانیون دینی
از آن غفلت کنند دشــمنان قســم خورده اســام و مسلمانان،
صهیونیستها ،حاکمان مستبد و حامیان آنها چون داعش ،القاعده،
النصره و امثال آنها اتحاد و برادری مسلمانان را از هم میدرند.
نماینــده مردم فالورجان در مجلس بــا تاکید بر اینکه تقریب
مذاهب در بحث ایجاد وحدت بین مســلمانان آثار فراوان و مثبی
داشته است ،گفت :برکات جمهوری اسالمی در حوزه تقریب ،فراوان
و بسیار متنوع است .هفته وحدت ،مجمع تقریب مذاهب اسالمی و
دانشگاه مذاهب اسالمی از جمله ساختارهای علمی و مذهبی است
که از دو و چند دستگیهای افراطی در جهان اسالم جلوگیری کرده
است .این سخن به معنای از بین رفتن صد درصدی تفرقه بین فرق
و مذاهب اسالمی نیست بلکه صحبت از تاثیر آثاری که به برکت
نظام جمهوری اسالمی ایران در این حوزه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد :نمایندگان اهل ســنت در ایران چه در مجلس،
چه در دانشگاه مذاهب اسالمی و چه در سایر بخشهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی به خوبی توانستهاند خود را با فرهنگ ایرانی
– اسالمی شیعیان وفق داده و مناسبات اقتصادی و فرهنگی خوبی
را با برادران شــیعه خود در اقصی نقاط ایران و حتی کشــورهای
مسلمان برقرار کنند.
این عضو فراکسیون روحانیون مجلس خاطرنشان کرد :باید از
ظرفیت دانشگاه مذاهب اسالمی در تقویت و انتشار بیش از پیش
«تقریب» بهره بیشــتری برد .علم و دانش تدریس شده و مقاالت
نوشته شده توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و
ترویج آنها و به اشتراک گذاشتن این آثار با سایر دانشجویان با زبان
و مذهب متفاوت تاثیر زیــادی در انتقال محتوای دینی و فکری
فِرق مختلف اســامی و تقویت روحیه برادری و دوستی و اتحاد
بین مسلمانان دارد.

دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسالمی رایزن فرهنگی ایران در تونس شد
میثم فراهانی دانش آموخته دانشــگاه مذاهب اسالمی ،طی
حکمی از ســوی دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان؛ رییس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران در کشو تونس منصوب شد.
میثــم فراهانی فارغ التحصیل ســال  ۸۱رشــته علوم قرآن
دانشــگاه مذاهب اســامی که فعالیت در حوزه رياست ،روابط
عمومي و مديريت عملكرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي،
اداره كل همكاري هاي علمي ،دانشگاهي ،مشاور اجرایی معاونت
فرهنگي ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،قائم مقام بنیاد
بیــن المللی قرآن کریم ،نماينده ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي در كميســيون تخصصي توسعه آموزش عمومي قرآن
كشــور و نماينده معاونت فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي در مجمع مشورتي شوراي توسعه فرهنگ قرآني شوراي

انقالب فرهنگي و عضو كميته بينالملل
ســتاد عالي هماهنگي مسابقات قرآني
كشور را در کارنامه دارد.
وی همچنیــن عضــو هســته اولیه
انجمــن دانــش آموختگان دانشــگاه
مذاهب اســامی و مدیر اجرائی مجله
فروغ وحدت (فصلنامه دانشگاه مذاهب
اسالمی) و مدرس در دانشگاههای مختلف نیز میباشد.

دانشگاه مذاهب اســامی ضمن تبریک این انتصاب بجا و
شایسته که از میان دانش آموختگان دانشگاه به عنوان سفیران
تقریب صورت گرفته اســت ،توفیقات روزافزون "جناب آقای
فراهانی" و تمامی دانشــجویان و دانــش آموختگان عزیز را
آرزومند است.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

شهریور ماه 1398

به ابتکار معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

نخستین نشست «شورای تدوین و تعیین راهبردهای تولید آثار و متون پژوهشی
دانشگاه مذاهب اسالمی» برگزار شد

به ابتکار معاونت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه ،نخستین
نشست «شورای تدوین و تعیین راهبردهای تولید آثار و متون
پژوهشی دانشــگاه مذاهب اســامی» با حضو ِر صاحبنظران
عرصه علوم اسالمی و انسانی ،برگزار گردید.
از آنجایی که تولید آثار و متون پژوهشی فاخر اعم از کتاب،
پایاننامه ،رســاله و درســنامه در چارچوبِ رســالت تقریبی
دانشــگاه مذاهب اســامی یکی از مهمترین وظایف دانشگاه
مذاهب اسالمی و بهویژه معاونت پژوهشی است ،این معاونت
کردن این مهم «شــورای
تصمیم گرفت در جهــت عملیاتی
ِ
تدویــن و تعیین راهبردهــای تولید آثار و متون پژوهشــی
دانشــگاه مذاهب اسالمی» تشــکیل دهد .این شورا ،مجمعی
متشــکل از دانشــمندان و فرهیختگان متخصص عرصه علوم
انســانی و اسالمی و آشنا با رســالت تقریبی دانشگاه مذاهب
اسالمی خواهد بود تا طی سلسله نشستهایی «راهبردهای»
تولید آثا ِر پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی را تدوین و تعیین
نمایند.
امید مــیرود تدوین ایــن راهبردها منجر بــه تولید آثار
پژوهشــی تقریبــی و مقارنــهایِ فاخر ،نه تنها بــرای جامعه
علمی داخل کشــور ،بلکه کل جهان اسالم شــده و استمرار

آن سرانجام ،منتهی به شکلگیری «دانشهای مقارنهای» در
عرصه تقاربِ میان امت اسالمی گردد.
معاونت پژوهشــی و فناوری دانشگاه مذاهب اسالمی امید
دارد تدویــن این راهبردها ،چراغ و نقشــه راهی باشــد برای
«جریان وحدتپژوهی آکادمیک» تا هر گونه تصمیمســازی،
تصمیمگیری و برنامهریزی برای تولید متون پژوهشی در پرت ِو
آن ســامان گیرد .در همین راســتا و با همین مبنا نخستین
نشست این شــورای راهبردی با حضور فرهیختگان مدعو 17
تیرماه در محل ســالن کنفرانس دانشــگاه مذاهب اســامی،
برگزار شد.
در ادامه هر یک از صاحبنظران مدعو در باب راهبردها و در
چارچوب دستورجلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
در ادامه بر اساس دستورجلسه ،که از پیش ارائه شده بود ،هر
یک از استادان به ارائه نظرات خود در کلیت موضوع پرداختند.
دستورهای این نشست عبارت بودند از:
الف) تدوین راهبردهای تولید آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب
اســامی در حوزه فقه مقارن  /مطالعــات مقارنهای فقه(طرح
پژوهشی ،رساله ،پایاننامه ،کتاب ،درسنامه و)..؛
ب) تدوین راهبردهای تولید آثار پژوهشی دانشگاه مذاهب

اســامی در حــوزه علوم قــرآن ،حدیث و تاریخ بــا رویکرد
مقارنهای(طرح پژوهشی ،رســاله ،پایاننامه ،کتاب ،درسنامه
و)..؛
ج) تدوین راهبردهای تولید آثار پژوهشــی دانشگاه مذاهب
اســامی در حوزه فلسفه ،عرفان و کالم اســامی با رویکرد
مقارنهای(طرح پژوهشی ،رســاله ،پایاننامه ،کتاب ،درسنامه
و.)..
در آغاز این نشســت ،معاون پژوهشــی و فناوری دانشگاه
مذاهب اســامی ســرکار خانم دکتر ندا ملکی در خصوص
اهداف ،اهمیــت و ضرورت برگزاری این شــورای راهبردی
ســخنانی ارائه دادند .ایشــان گفتنــد« :از آنجایی که تولید
آثار و متون پژوهشــی فاخر اعم از کتاب ،پایاننامه ،رســاله
و درســنامه در چارچوبِ رســالت تقریبی دانشــگاه مذاهب
اســامی یکی از مهمترین وظایف دانشگاه مذاهب اسالمی و
بهویژه معاونت پژوهشی اســت ،تصمیم گرفته شد در جهت
کردن این مهم «شورای تدوین و تعیین راهبردهای
عملیاتی
ِ
تولید آثار و متون پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی» تشکیل
گردد.
این شــورا ،مجمعی متشکل از دانشــمندان و فرهیختگان
متخصص عرصه علوم انسانی و اسالمی و آشنا با رسالت تقریبی
دانشگاه مذاهب اسالمی خواهد بود تا طی سلسله نشستهایی
«راهبردهای» تولید آثا ِر پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی را
تدوین و تعیین نمایند .این راهبردها چرا ِغ راه پژوهشگران در
نگارش آثار پژوهشی شایسته رسالت دانشگاه مذاهب اسالمی،
یاری خواهد کرد».
وی افزود :ما در برگزاری این نشســت علمی ارزشــمند ،به
دنبال پاسخگویی به این پرسش بنیادین هستیم:
نظر به رسالت دانشگاه مذاهب اسالمی ،از تولیدات پژوهشی
آن چه انتظاری میرود؟ به عبارت دیگر ،تولیدات پژوهشــی
دانشگاه مذاهب اسالمی باید واجد چه ویژگیهای باشند تا به
تحقق رسالت آن کمک نمایند؟

انتشار نخستین شماره دو فصلنامه “تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب” از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی
نخستین شماره دو فصلنامه "تمدن نوین اسالمی در آیینه
تقریب" زیر نظر معاونت پژوهشــی دانشگاه مذاهب اسالمی
چاپ و منتشر شد.
دکتر ندا ملکی؛ معاون پژوهشــی دانشگاه مذاهب اسالمی
با اعالم خبر انتشــار نخستین شــماره دو فصلنامه " تمدن
نوین اســامی در آیینه تقریب" از ســوی دانشگاه مذاهب
اسالمی ،بیان داشت :این مجله در چارچوب اهداف آموزشی
و پژوهشــی دانشگاه مذاهب اســامی با مطالب و مقاالتی از
اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در موضوعات مرتبط
با تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب منتشر گردید.
وی افــزود" :دو فصلنامــه تمدن نوین اســامی در آیینه
تقریب" دانشــگاه مذاهب اسالمی با اهداف نظریه پردازی در
حوزه تمدن اسالمی با رویکرد تقریبی ،بررسی تاریخ و تمدن
ملل اسالمی ،ارائه مبانی نظری ،ساختاری و کارکردی تمدن
نوین اسالمی ،بررسی نقش و جایگاه تقریب مذاهب اسالمی
در ایجاد تمدن اسالمی و همچنین بررسی آسیبهای ناشی
از عدم تقریب مذاهب اســامی و ارائه راهکارهای برون رفت
از آن منتشر میگردد.

دکتر ملکی خاطرنشــان کرد :مقام معظــم رهبری برای
توســعه تمدن اســامی نظریه جدید تمدن نوین اسالمی را
مطــرح نمودند که یکی از راهکارهای بنیادین و اساســی در
دانشــگاهها برای تحقق این مهم ،انجــام تحقیق و پژوهش،
چاپ و انتشار مقاالت علمی در این خصوص است.
معاون پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی خاطر نشان کرد:
امیدواریم فرهیختگان ،اندیشمندان و اساتید حوزه و دانشگاه،
محققان و دانشــجویان ارجمند دست به قلم شوند و مقاالت
وزین و فاخر خود را برای این فصلنامه ارســال نمایند تا پس
از طی فرایند بررسی و داوری به چاپ برسد.
شایان ذکر است"دو فصلنامه تمدن نوین اسالمی در آیینه
تقریب" به صاحب امتیازی "آیت اهلل محســن اراکی" ،مدیر
مسئولی و ســردبیری "دکتر محمد حسین مختاری" و قائم
مقام ســردبیر ،دکتر ندا ملکی از ســوی انتشــارات دانشگاه
مذاهب اسالمی چاپ و منتشر میگردد.
عالقه منــدان میتوانند از طریق مراجعه به ســامانه این
مجله به نشــانی http://tamadonnovin.mazaheb.
 ac.irمقاالت خود را ارسال نمایند.
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از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی؛

فراخوان مقاالت مجله “مطالعات امت اسالمی” به زبان انگلیسی منتشر شد
فراخوان ارســال مقاله به مجله انگلیســی "The Journal
 "of Islamic Ummah Studiesدانشگاه مذاهب اسالمی
منتشر شد.
اولین مجله دانشــگاه مذاهب اســامی به زبان انگلیسی با
عنـ�وا ن "�The Journal of Islamic Ummah Stud
" ،"iesمطالعــات امت اســامی" به مدیر مســئولی «حجت
االســام والمسلمین دکتر محمد حسین مختاری» و سردبیری
حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری و با حضور اسالم پژوهان
برجسته و اساتید بنام دانشگاه های کشورهای مختلف در هیئت
تحریریه ،منتشر میگردد.
فراخوان ارســال مقاله به مجله انگلیســی "The Journal

 "of Islamic Ummah Studiesدر محورهای زیر منتشر
گردید:
امت اســامی؛ فرصت هــا و تهدیدها،چالش ها و ظرفیت ها،
تقریب مذاهب اسالمی؛چیستی و چگونگی ،امکانها و رویکردها،
آینده پژوهشی امت اسالمی ،مسائل جهان اسالم(زنان و خانواده،
سیاسی ،فرهنگی ،حقوقی ،امنیتی و حکومتی ) و...
عالقــه مندان می توانند مقاالت خود به زبان انگلیســی را از
طرق ایمیل  Jius@mazaheb.ac.irو یا شــماره واتســاپ
 09367260729به دانشگاه مذاهب اسالمی ارسال نمایند.
گفتنی اســت اولین شماره این مجله دو فصلنامه در مهر ماه
 ۹۸به چاپ خواهد رسید.

تقدیر رییس دانشگاه مذاهب اسالمی از اقدام انقالبی
«آیتاهلل رئیسی» در برخورد با مفاسد

در دیدار خانم «مرضیه هاشمی» خبرنگار و مجری
شبکه خبری «پرستیوی» مطرح شد

لزوم معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی
به عنوان یکی از مهمترین اسناد و
نشانههای صداقت ایران در زمینه
وحدت با استفاده از زبان رسانه

اعالم آمادگی اساتید و دانشجویان شیعه و
سنی دانشگاه مذاهب اسالمی در حمایت علمی
و عملی از تحوالت و "اقدامات قوه قضائیه"

خانــم «مرضیه هاشــمی» خبرنگار و مجری شــبکه خبری
«پرستیوی» ضمن حضور در دانشــگاه مذاهب اسالمی با دکتر
مختاری ریاست محترم دانشگاه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار دکتر مختاری ضمن خیر مقدم به خانم هاشمی،
فلسفه تاســیس دانشگاه مذاهب اسالمی را مقابله با اندیشههای
افراطی ،خشــونت و تکفیر عنوان کرد و گفت :این دانشگاه یکی
از مهمترین نشانههای صداقت جمهوری اسالمی ایران و رهبران
ایــران اســامی در زمینه وحدت و تقریب اســت .وی نگاههای
افراطی ،خشــن و غیر پویا را یکی از مهمترین چالشهای امروز
جهان اسالم دانست و وجود و حضور چنین دانشگاهی در مبارزه
و مقابله با این نگاهها را موثر عنوان نمود.
دکتــر مختاری همچنین بر معرفی هرچه بیشــتر دانشــگاه
مذاهب اســامی به عنوان یکی از مهمترین اســناد و نشانههای
صداقت ایران در زمینه وحدت با استفاده از زبان رسانه به صورت
هنرمندانه تاکید کرد.

دکتر محمد حسین مختاری ریاست دانشگاه
مذاهب اســامی در پیامی ضمن تقدیر از اقدام
انقالبی "آیت اهلل رئیسی" در برخورد با مفاسد،
آمادگی اســاتید و دانشــجویان شــیعه و سنی
دانشــگاه مذاهب اســامی در حمایت علمی و
عملی از تحوالت و اقدامات قوه قضائیه را اعالم نمود.
متن این پیام به شرح ذیل میباشد:
"حضرت آیت اهلل رئیسی دامت برکاته"
ریاست محترم قوه قضاییه
سال ٌم علیکم؛
انقالب اســامی در گام دوم خود نیازمند باز تعریف
اصول و راهبردهای کالن خود در عرصه جهاد اقتصادی
اســت و تحقق این مهم جز با همت و ارادهای راســخ و
اســتمداد از خداوند متعال و برنامهریزی عالمانه ممکن
نخواهد بود.

اینجانب بر خود فرض میدانم تا ضمن تشکر فراوان از
رویکرد جنابعالی در برخورد با فســاد اقتصادی و برگزاری
دادگاههای مبارزه با مفسدین دانه درشت اقتصادی ،آمادگی
اساتید و دانشجویان شیعه و سنی این دانشگاه در حمایت
علمی و عملی از تحوالت و اقدامات حضرتعالی را خدمتتان
اعالم میدارم.
رجاء واثق دارم در پرتو عنایات اهلبیت علیهمالســام
و رهبــری داهیانه مقام معظم رهبــری مدظله العالی این
تحول اساسی میتواند زمینه تعالی و رشد همه جانبه نظام
اقتصادی و پیشگیری از آسیبها را فراهم آورد؛ انشاءاهلل

انتصاب «مدیران کل خدمات عمومی
و پشتیبانی و امور مالی ،برنامه و بودجه
دانشگاه» دانشگاه

ریاســت محترم دانشــگاه مذاهب
اســامی طی حکمی" ،جنــاب آقای
سید علی حسینی سنگنو" را به عنوان
«مدیرکل خدمات عمومی و پشتیبانی
دانشگاه» منصوب نمود.
همچنین طی حکمی ســرکار خانم
فاطمــه فالحی بــه پیشــنهاد معاون
محترم توسعه ،پشــتیبانی و مدیریت
منابع ،به عنوان «مدیرکل امور مالی و
برنامه و بودجه» دانشگاه منصوب شد.

پیام تبریک ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی درپی انتصاب “آیت اهلل رمضانی” به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)
دکتر محمدحسین مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
در پیامی انتصاب "آیت اهلل رضا رمضانی" از ســوی رهبر معظم
انقالب اســامی به عنوان «دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)»
را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل میباشد:
حضرت آیت اهلل رضا رمضانی دامت افاضاته
سال ٌم علیکم و رحمة اهلل؛
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی از سوی رهبر معظم

انقالب اســامی مدظله العالی به عنوان «دبیرکل مجمع جهانی
اهلبیت علیهم السالم» را تبریک عرض مینمایم.
امیــدوارم جنابعالی که دارای ســوابق ارزشــمند در عرصه
بینالملل و آشــنا به این حوزه هستید ،در سایه عنایت خداوند
متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصرعج در نشر معارف ناب
اهلبیتعلیهم السالم و وحدت اسالمی موفق و سربلند باشید.
دانشــگاه مذاهب اســامی نیز به عنوان یک مرکز پیشگام
علمی و آکادمیک و پشــتوانه نظری پــروژه تقریب و وحدت

اســامی همچــون گذشــته
آمادگــی همکاری با آن مجمع
محترم در تحقق مأموریتهای
ابالغــی رهبر معظــم انقالب
اســامی مدظله العالیدر دوره
جدید را دارد.
توفیقات جنابعالی را از خداوند
متعال مسألت مینمایم.
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دیدار رئیس و معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی با نماینده ولی فقیه ،استاندار و مسئوالن استانی هرمزگان

نماینده ولیفقیه :مسئوالن استان برای تبدیل دانشگاه مذاهب هرمزگان به پردیس بینالمللی پای کار بیایند
استاندار :کار دانشگاه مذاهب اسالمی را امنیت درازمدت و پایدار می دانیم

ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی و هیئت همراه روز سه
شــنبه  ۱۵مردادماه جهت پیگیری مســائل و امور مربوط به
واحد دانشــگاه در بندرعباس و در دیدار با مسئوالن عالیرتبه
استان هرمزگان به بندرعباس سفر کردند.
دیدار بــا نماینده محترم ولی فقیه در اســتان ،اســتاندار
محترم ،شرکت در جلسه شورای شهر بندرعباس ،دیدار با امام
جمعه اهل سنت بندرعباس و ...از جمله برنامه ها و دیدارهای
ریاست دانشگاه و هئیت همراه به بندرعباس بود.
همچنیــن روز چهارشــنبه ۱۶مرداد نیز هیئت دانشــگاه
مذاهب اســامی دیدارها و برنامههایی با علما شــیعه و اهل
سنت و مسووالن استان خواهند داشت و مقدمات تبدیل این
واحد دانشــگاه به قطب علمی و آموزشــی منطقه را بررسی
کردند.
دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی و هئیت
همراه در جریان سفر به اســتان هرمزگان با حجتاالسالم و
المســلمین عبادی زاده؛ نماینده محترم ولی فقیه در اســتان
هرمــزگان و امام جمعــه بندرعباس دیــدار و ضمن تبریک
انتصاب ایشــان به ســمت نمایندگی ولی فقیه از سوی رهبر
معظــم انقالب اســامی ،در خصوص فعالیت های دانشــگاه
مذاهب اسالمی گفتوگو کردند.
نماینده جدید ولی فقیه در اســتان هرمزگان در دیدار با
رییس دانشگاه مذاهب اســامی ،گفت :مسیر تقریب از راه

تربیت نیروی نخبه و تقویت فکری و هدایت افکار به ســمت
وحدت اســت کــه کار علمی و عاقالنه میطلبد و دانشــگاه
مذاهب اسالمی هم این کار را انجام می دهند.
حجت االســام والمســلمین محمد عبــادی زاده نماینده
جدید ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن تقدیر از فعالیت های
روشــنگرانه دانشگاه مذاهب اســامی ومبارزه علمی و نظری
با افراط و تکفیر اظهار داشــت :اســتان هرمزگان با ترکیب
جمعیتی از اقوام و مذاهب مختلف بهترین محمل برای انجام
فعالیت های تقریبی است.
وی افزود:کارهایی نظیر کنفرانس و ســمینارهای تخصصی
تاثیری محدود دارند اما تعلیم نیروی تقریبی از میان مذاهب
مختلف اهل سنت و شیعه موجب قرابت دیدگاه می شود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد :دانشجویان
دانشگاه مذاهب اسالمی سربازان اصلی جنگ در حوزه مذاهب
هســتند و می توان با تولید فکر و کادرســازی در این زمینه
کارهای مثبتی انجام داد.
حجتاالسالم والمسلمین عبادیزاده با اشاره به این مطلب
که در اســتان هرمزگان حدود  40درصــد از جمعیت را اهل
ســنت تشــکیل می دهند گفت :برای تقویت دانشگاه مذاهب
اسالمی هر کمکی از دستمان بر بیاید دریغ نخواهیم کرد.
وی ساختمان فعلی دانشــگاه مذاهب هرمزگان را در شأن
این واحد دانشگاهی ندانست و ابراز داشت :امیدواریم در آینده
نزدیک با همکاری منطقه آزاد قشم و تخصیص زمین ،پردیس
بین الملل این دانشگاه تاسیس و جذب دانشجوی خارجی در
برنامه قرار گیرد.
امام جمعــه بندرعباس افزود :در بندرعباس نیز با همکاری
مسووالن اســتانی در جهت تخصیص فضای آموزشی مناسب
به این واحد دانشگاهی اقدام خواهد شد.
ریاست دانشگاه:
لزوم تالش بیش از پیش مسئوالن برای تبدیل واحد
هرمزگان دانشگاه مذاهب به پردیس بین المللی
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی با بیان این که کار اصلی

دانشگاه مذاهب اسالمی تربیت نیرویهای معتدل تراز انقالب
اســت گفت :با فعالیت دانشــگاه مذاهب در استانهای کشور
از اختالفات قومی ،فرقهای و حتی مذهبی در کشــور کاسته
شده است.
دکتر محمد حســین مختاری نیز در این دیدار با اشاره به
اهمیت وجود دانشــگاه مذاهب اظهار داشت :تنها راه مقابله با
تکفیر و مبارزه با گسترش قرائتهای افراطی در هر جامعه ای
به ویژه جامعه اســامی ،یک مرکز آکادمیــک و علمی برای
آشناسازی نسل جوان و تنویر افکار عمومی جامعه است.
وی افزود :دانشــگاه مذاهب مدل جالبی برای ایجاد تقریب
و نزدیکی افکار به روش علمی است که می تواند موثر باشد.
وی از عدم وجود فضای آموزشــی و زیر ساختی در استان
هرمزگان انتقاد کرد و گفت :دانشــگاه مذاهب اسالمی شعبه
هرمزگان نســبت به سایر دانشــگاهها عقب است و نباید این
دانشگاه که واحدی حاکمیتی است در فضای غیر استاندارد و
اجاره ای فعالیت کند.
دکتر مختاری تاکید کرد :مســووالن اســتانی برای تبدیل
شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی هرمزگان به پردیس بین المللی
در اســتان هرمــزگان بیش از پیش حمایــت کنند ،وضعیت
امروز شــعبه دانشگاه مذاهب اســامی در این استان با توجه
به کمبودهای ســخت افزاری که دارد زیبنده استان نیست و
تالش وافر مسووالن استانی را می طلبد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ادامه داد :از نماینده ولی
فقیه در استان هرمزگان انتظار داریم با توجه به ظرفیت استان
برای تبدیل شــدن به قطب علمی ،تقریبی و فرهنگی و جذب
دانشــجو از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ،این دانشگاه را
در جهت دست یافتن به فضای اموزشی اختصاصی یاری کنند.
وی در پایان گفت :این دانشگاه مجوز جذب طالب شیعه و
سنی را نیز از وزارت علوم دریافت کرده و در صورتی که فضای
آموزشی مناسبی به این دانشگاه در استان هرمزگان تخصیص
یابد طالب شیعه و سنی اســتان می توانند در مقاطع ارشد و

حتــی دکتری نیز ادامه تحصیل خود را در ســطوح  3و  4در
فضای آکادمیکی و دانشگاهی انجام دهند.

استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی:
از ساخت فضای آموزشی آبرومند برای دانشگاه
مذاهب اسالمی هرمزگان حمایت میکنیم
در ادامــه این دیــدار مهندس همتــی نیز بــا تمجید از
فعالیت های دانشگاه مذاهب اســامی ،تاکید کرد :ما هرگونه
حمایت الزم را انجام می دهیم تا این دانشــگاه یک ساختمان
آبرومند و خوب و فضای آموزشــی مناسب در استان بسازد و
در خدمت به تقریب و وحدت اسالمی باشد.
وی با بیان اینکه یکــی از کارهای مهم در عرصه مبارزه با
افراط و تکفیر همین کاری اســت که دانشگاه مذاهب اسالمی
انجام می دهد ،اظهار داشــت :مطمئناً راه و روش های علمی و
آکادمیــک در این زمینه جواب میدهــد و در مقابله با افراط
و تکفیر موثر اســت که دانشــگاه شما مذاهب اسالمی در این
عرصه کار می کند.
اســتاندار هرمزگان تاکید کــرد :ما کار دانشــگاه مذاهب
اســامی را امنیت درازمدت و پایدار می دانیم و معتقدیم اگر
ما کار نکنیم دشــمنان کار خواهند کرد .لذا از این دانشگاه و
اهداف و فعالیت های آن حمایت کرده و به دســتگاه های زیر
مجموعه نیز در این خصوص ابالغ خواهیم کرد.
اســتاندار هرمزگان در دیــدار با رئیس دانشــگاه مذاهب
اســامی و هیئت همراه گفت :مطمئناً کار این دانشگاه را در
راستای امنیت درازمدت و پایدار می دانیم و از فعالیت های آن
حمایت خواهیم کرد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی کشــور و هیات همراه
چهارشنبه  ۱۶مرداد در جریان ســفر به بندرعباس با حضور
در اســتانداری هرمزگان با مهندس همتی استاندار هرمزگان
دیــدارو در خصوص فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اســامی
گفت وگو کردند.
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با حضور ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه در جلسه شورای شهر و شهردار بندرعباس تاکید شد:

دانشگاه مذاهب اسالمی با تقویت امنیت مذهبی باعث جلوگيري از افراط گرايي میشود
همکاری بین شورای شهر و دانشگاه مذاهب اسالمی گسترش می یابد

در این دیدار دکتر مختاری ضمن معرفی دانشــگاه مذاهب
اسالمی و ضرورت تقویت آن به عنوان مرکز علمی و آکادمیک
در مبارزه با تکفیر و افراط گرایی به عنوان یکی از تدابیر مقام
معظم رهبری در تاسیس این دانشگاه گفت :شرایط ساختمان
ســاختمانی و زیرســاختی واحد هرمزگان دانشــگاه مذاهب
اسالمی در شــأن و زیبنده این استان نیست و به این منظور
نیازمند حمایت مسئوالن استانی در توسعه و تقویت این واحد
و تبدیل آن به پردیس بین المللی هستیم.
دیدار ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و هیئت
همراه با امام جمعه اهل سنت بندرعباس

این نوع دیدگاه در محیطی آکادمیک و علمی است.
وی با اشاره به مشکالت زیر ساختی در دانشگاه بندرعباس،
اظهار داشت :برای تاسیس دانشگاه بهتر بود از اول زمین تملیکی
وجود داشت و زیرســاخت الزم شکل میگرفت و این سبک و
سیاق و ملک اجارهای و ســاختمانی که استاندارد هم نیست،
دانشجو و مسووالن دانشگاهی را دچار مشکل کرده است.
دکتر مختاری ادامه داد :بایستی در بدو تاسیس این دانشگاه
در اســتان هرمــزگان ،زمینی به صورت تملیکــی در اختیار
دانشــگاه قرار میگرفت تا نسبت به ســاخت و احداث واحد
دانشگاهی مناسب اقدام میشد اکنون نیز از شورا و شهرداری

دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی و هیئت
همراه در ادامه دیدارهای خود در اســتان هرمزگان با شــیخ
سید عبدالباعث قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس دیدار
و گفتگو کردند.
وی در ایــن دیدار حمایــت تقدیر از فعالیتهای دانشــگاه
مذاهب اســامی و نظر مساعد ریاســت دانشگاه در خصوص
شــعبه بندرعباس گفت :ترکیب جمعیتی اســتان هرمزگان
وجود چنین دانشــگاهی را در این اســتان ضروری ســاخته
وبایســتی از حضور و فعالیت این دانشگاه بیش از پیش توسط
مسئوالن استان حمایت شود.
شیخ قتالی خاطر نشــان کرد :علما و خیرین اهل سنت از
وجود دانشگاه مذاهب اســامی در استان حمایت می کنند و
این دانشگاه را ضروری می دانند.
ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی و هیئت همراه در
ادامه دیدارهای خود در بندر عباس به دعوت شــورای
اسالمی این شهر در جلسه شورای اسالمی که با حضور
شهردار و اکثریت اعضا برگزار شد حضور یافتند.
در این جلســه ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی عالوه بر
تشــریح فعالیتها ،اهداف و رســالتهای دانشــگاه مذاهب
اسالمی ،انتظارات و مطالبات خود در خصوص حمایت شورای
شــهر و شهردار محترم و سایر مســووالن استانی از توسعه و
تقویت واحد دانشگاه در بندرعباس را مطرح نمود.
دکتر محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در ابتدای جلسه به جهت اختصاص یک جلسه از وقت رسمی
شورا به دانشگاه مذاهب اسالمی و بررسی مشکالت این واحد
دانشــگاهی ،اظهار داشت :دانشــگاه مذاهب اسالمی با تدبیر
و آیندهنگــری مقام معظم رهبری در حدود  ۲۵ســال پیش
تاسیس و اکنون در تهران و  ۷استان کشور شعبه دارد.
وی افزود :هدف از تاســیس این دانشــگاه تربیت نیروهای
علمی برای مقابله با مباحث افراطی از جمله وهابیت است.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی ادامه داد :با افراط در همه
مذاهب مخالفیم و این مســئله را مســئله ای آسیبرسان به
گفتمان انســانی میدانیم و از همین رو بحث ما عوض کردن

تقاضــا داریم در مباحث صدور پروانه ،عوارض و تامین مصالح
دانشگاه مذاهب اسالمی را یاری کنید.
وی با اشــاره به مشــکالت دانشــگاه مذاهب واحد استان
هرمزگان نسبت به سایر شــعبات در سایر استانها گفت :در
بوشــهر با تخصیص زمینی در حدود  ۷هکتار مراحل ساخت
از دو ســال قبل آغاز شــد و برای فصل جدیــد تحصیلی آن
واحد دانشــگاهی آمادگی جذب دانشجو را دارد اما در استان
هرمزگان متاسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

باعث افزايش وحدت بين مســلمين شــده و بنظر ميرســد
همكاري و همراهي شوراي شــهر با دانشگاه مذاهب اسالمي
امري ضروريست.
آبتین امیری ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس نیز گفت:
وحدت ریشه در افکار و کردار مردم هرمزگان دارد .مردم هرمزگان
مردمی اعتدالی هســتند و از افراطی گریها و حاشیه سازیها
مبرا هستند .آبتین امیری گفت :هرمزگان دروازه وحدت است و
وحدت اسالمی در این استان در جهان اسالم الگو است.
عضو شــورای اســامی شــهر بندرعباس گفــت :بدلیل
سیاست های مقام معظم رهبری در حمایت از وحدت اسالمی
شــکرگزار هستیم و دیدگاه ها و فتواهای ایشان همواره ستون
محکمی برای وحدت اسالمی بوده است.
کیانوش جهانبخش ،دیگر عضو شــورای اســامی شهر

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این جلسه گفت:
تأسیس دانشگاه مذاهب اسالمی موجب ایجاد امنیت بیشتر
در حوزه مذهبی شده است.

بندرعباس گفت :در استان هرمزگان به لحاظ وحدت مذاهب،
وحدت بســیار خوبی را شاهد هستیم به نحوی که این امر در
ازدواج ها و سایر امور قابل مشاهده است.
جهانبخش اظهار داشت :در شورای شهر بندرعباس نیز این
نکته و وحدت وجود دارد و  ۳نفر از اعضای این شورا از جمله
ریاســت شورا از اهل سنت هستند و با وحدت کامل در جهت
حل منافع عمومی حرکت میکنیم.
رئیس کمیســیون حقوقی شورای شــهر بندرعباس افزود:
آثار مثبت تاســیس دانشگاه مذاهب در استان هایی که شعب
آن وجود دارد به طور ملموس قابل مشــاهده اســت و از این
رو شورای شــهر بندرعباس آمادگی دارد در تعامل با دانشگاه
مذاهب اسالمی اقدامات عملی را انجام دهد.
مجید عسکری زاده ،عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس

گفــت :تقویت وحدت میان مذاهب اســامی امری قابل تقدیر
اســت و انتظار میرود در آینده و با گســترش فعالیتهای این
دانشگاه شاهد جذب و گفتمان با سایر ادیان و مذاهب نیز باشیم.
عســکری زاده اظهار داشت :استان هرمزگان پایگاه و مرکز
اخالق اســت و شــهرداری و شورای شهر و ســایر مسووالن
محلی در بدو تاســیس این دانشــگاه کمک هایــی را به این
واحد آموزشی از جمله تخصیص زمین داشته اند و اکنون نیز
آمادگی داریم به دانشگاه مذاهب اسالمی کمک کنیم.

شهردار بندرعباس :ارتقاء وحدت با ارتقای
علم و دانش و در قالب دانشگاه مذاهب
اسالمی امکانپذیر است

مهنــدس فیصل دانش ،رئیس شــورای اســامی شــهر
بندرعباس در این جلسه ضمن تقدیر از حضور رئیس دانشگاه
مذاهب اســامی در جلســه شورای شــهر بندرعباس ،اظهار
داشت :افراط مســئله ای جهانی است و نه تنها در کشورهای
خاورمیانــه بلکه در تمام دنیا این مســئله وجود دارد و جهان
دچار افراط گرایی شــده اســت ،و تشــکیل دانشگاه مذاهب
اســامی به منظور مقابله با اندیشه های افراطی بسیار مهم و
تأثیر گذار بوده است.
رئیس شــورای اســامی شــهر بندرعباس افزود :تاسیس
دانشگاه مذاهب اســامی با هدف امنیت مذهبي و جلوگيري
از افراط گرايي مذهبي تشكيل شده  ،لذا اين دانشگاه ميتواند

عباس امینی زاده شــهردار بندرعباس نیز در این جلســه
اظهار داشت :پیشنهاد اول شهرداری این است که برای زمین
تخصیص یافته به دانشــگاه مذاهب اسالمی ،با کمترین هزینه
پروانه ســاخت صادر ،و در زمینه احداث و امور اجرایی نیز تا
جایی که مقدور است همکاری کنیم.
وی افزود :ســاختمان کنونی دانشــگاه مذاهب ســاختمان
مشــاعی اســت و ما دو راهکار برای کمک به این دانشگاه در
دستور کار داریم.
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اخبار کوتاه
بازدید ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی از دوره فشرده آماده
سازی فارغ التحصیالن جهت حضور در پذیرش نهایی جذب
قوه قضاییه
دکتر مختاری ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی به همراه
دکتر صابری معاون آموزشی از دوره فشرده آماده سازی فارغ
التحصیالن متقاضی منصب قضا برای حضور در پذیرش نهایی
جذب قوه قضاییه بازدید کردند.
️گفتنی است با پیگیری ریاست محترم دانشگاه ،در سال ۹۷
مجوز جذب  ۵۰نفر از دانش آموختگان دانشــگاه در منصب
قضا اخذ گردید که از میان داوطلبان و ثبت نام کنندگان اولیه،
 ۲۷نفر از دانش آموختگان( برادر و خواهر) دانشگاه به مرحله
نهایی راه یافتند که در این دوره آمادگی حضور یافته اند.
بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای ترکیه
از دانشگاه مذاهب اسالمی
بازدید و حضور حجت االسالم والمسلمین سید حسین
حسینی؛ عضو محترم شورای عالی حوزه علمیه استان گلستان
و امام جمعه شهرستان مینودشت از دانشگاه مذاهب اسالمی
واحد گنبد کاووس
حضور ریاســت دانشــگاه مذاهب اســامی در برنامه
پربیننده و پر مخاطب شونشینی(شب نشینی) شبکه استانی
بوشهر به منظور معرفی دانشگاه مذاهب اسالمی
حضور دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه
مذاهب اسالمی در برنامه “مهرهنکین” شبکه استانی(سیستان
و بلوچستان) با موضوع (سیره اخالقی امام رضا(ع) به مناسبت
میالد امام هشتم و دهه کرامت
دیدار ریاست محترم و معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی
با امام جمعه شــهر دلوار استان بوشــهر و بازدید و ارزیابی از
زمینهای پیشنهادی مسئوالن استانی برای تاسیس مجموعه
فرهنگی دانشگاه در این منطقه
برگزاری کالس هرمنوتیک و کالم جدید دکتر مختاری
با حضور طالب و فضالی حوزه علمیه غرب تهران
به دعوت مرکز نور انجام شــد؛ بازدید ریاســت دانشگاه
مذاهب اسالمی و معاونین از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم
اسالمی
همایش ملی سهروردی” روزهای دوشنبه و سه شنبه با
حضور فلسفه پژوهان برجسته و با تقدیر از نماینده ریاست
محترم دانشگاه مذاهب اسالمی در یونسکو بخاطر مشارکت
و حضور دوســاله در برگزاری این همایش توســط دبیر کل
یونسکو و رئیس انجمن آثار و مفاخر برگزار شد.
دیدار صمیمی سرپرســت واحد بندرعباس و جمعی از
دانشجویان طالب (شیعه وسنی) دانشگاه مذاهب اسالمی با
نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان
پیام تســیلت ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی درپی
رحلت آیتاهلل آصف محسنی؛ مجاهد تقریبی
در جلسهای با حضور استاندار محترم بوشهر ،معاونین و
مدیران ارشد برخی نهادها در دفتر آیت اهلل صفایی بوشهری؛
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان مسائل مرتبط با واحد
بوشهر دانشگاه مذاهب اسالمی بررسی گردید.
برگزاری ســومین جلســه هماندیشی دومین همایش
ملی آسیبشناســی پایاننامهها و رســالهها در حوزه علوم
انسانی_اسالمی”
دیدار و گفتگوی صمیمی حجت االســام والمسلمین
جالل عراقی سرپرســت دانشــگاه مذاهب اســامی استان
گلستان( شعبه گنبد کاووس) با عبد الرزاق حاج آخوند رهبر
امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قال.
در این دیدار درباره فعالیتهای دانشــگاه مذاهب اسالمی
شعبه گنبد کاووس گفتگو شد.آخوند رهبر از اساتید و علمای
مدافع تقریب مذاهب اسالمی در استان است.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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با حضور مولوی سالمی و سرپرست واحد زاهدان انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل زندانهای
سیستان و بلوچستان با دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان
با هدف ارتقــاء فرهنگ عمومی جامعه به ویژه ســاماندهی
وضعیــت مددجویان با دیــدگاه فرهنگی ،اصالحــی و تربیتی
و بازگشــت شــرافتمندانه آنان به زندگی سالم اجتماعی  ،اداره
کل زندانهای اســتان و دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در جلســهای که به همین منظور درمحل اداره کل زندانهای
استان با حضور دکتر داوود زرین پور سرپرست دانشگاه مذاهب
اسالمی زاهدان و مولوی نذیر احمد سالمی نماینده مردم استان
در مجلس خبرگان رهبری و از اساتید دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار شد ،دکتر ناصر ســلیمانی مدیر کل زندانهای استان در
سخنانی اظهار داشت :در نظام زندانبانی جمهوری اسالمی ایران
بر اساس تعالیم دین مبین اسالم  ،نگاه به زندانی نگاهی توأم با
کرامت اســت و هدف از مجازات نیز اصالح و تربیت فرد مجرم
بدون نگاه به مذهب و قومیت افراد است.
مدیرکل زندانهای استان افزود  :بر اساس این دیدگاه ،تالش
داریم از ظرفیتهای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه مذاهب
اســامی واحد زاهدان در جهت اصالح و بهبود فرایند اصالح و
تربیت در زندانهای استان استفاده کنیم.
دکتر زرین پور سرپرست دانشگاه مذاهب اسالمی زاهدان هم
در این جلســه آمادگی دانشگاه مذاهب را جهت همکاری همه
جانبه اعالم کرد و یادآور شد :مدرسین این دانشگاه هم میتوانند
در حوزه اصالح وتربیت زندانیان در سطح زندانهای استان یاری
گر کارکنان زندانهای استان باشند.
گفتنی اســت برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با فرهنگ
تقریــب برای مددجویان ،کارکنان و ســربازان وظیفه زندانهای
اســتان  ،ارائه خدمات تبلیغی و مشــاوره دینی در زندانهای
استان  ،تألیف و گرد آوری جزوات فرهنگی و آموزشی و آموزش
زندانیان و خانواده آنان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

شــهردار زاهدان در دیدار سرپرســت واحد زاهدان دانشگاه
مذاهب اسالمی درباره ضرورت فعالیتهای تقریبی فرهنگی در
سطح شهر تاکید کرد.
دکتر زرین پور سرپرســت واحد زاهدان دانشــگاه مذاهب با
مهندس پربار شهردار کالنشهر زاهدان دیدار کرد.
مهندس پربار که در تعدادی از برنامههای دانشگاه حضور داشته
ضمن ارزشمند دانستن تالشهای مجموعه دانشگاه حمایت از نگاه
تقریبی را به عنوان ضرورت جامعه اسالمی عنوان کرد.
در این دیدار بخشی از همکاری هایی که شهرداری کالنشهر
زاهدان میتواند به دانشگاه ارائه نماید مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید شــهردار منطقه  1زاهدان از واحد دانشــگاه
مذاهب اسالمی
همچنین مهندس کیخا "شهردار منطقه  1زاهدان" به اتفاق
مهندس ریگی معاون شــهرداری منطقه و آقای هاشــمزایی از
همکاران این مجموعه از دانشگاه مذاهب اسالمی واحد زاهدان
بازدید کردند .در این دیدار رســالت و برنامههای دانشگاه تبیین
و مورد بررسی قرار گرفت.مهندس کیخا آمادگی کامل مجموعه
شهرداری منطقه با دانشگاه مذاهب اسالمی را اعالم نمود.

به همت دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه گنبد کاووس؛

همایش ملی جستارهای پژوهشی
با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب
برگزار میشود

تمدید مهلت ارسال مقاالت تا  8آبانماه

همایش ملی جستارهای پژوهشــی با تاکید بر بیانیه گام دوم
انقالب به همت دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه گنبد کاووس ،حوزه
علمیه خواهران و مشارکت مراکز علمی دیگر برگزار میشود.
دکتر حامد شریعتی نیاسر عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی و دبیر علمی «همایش ملی جستارهایی پژوهشی با تاکید بر
بیانیه گام دوم انقالب» در تشریح اهداف این همایش ،اظهار داشت:
بیانیه راهبری گام دوم انقالب نقشه راه آینده است .لذا ضرورت دارد
موضوعات پژوهشی کاربردی بر اساس آن به جامعه علمی کشور
اعم از حوزه و دانشگاه معرفی شود و جامعه نخبگانی فعالیتهای

متنوع پژوهشی را بر اساس آن سامان دهند.
وی بیان داشت :با همین هدف همایش ملی جستارهای پژوهشی
با تاکید بر بیانیه گام دوم انقالب برنامه ریزی شده است .این همایش
در آذر ماه سال جاری به همت دانشگاه مذاهب اسالمی شعبه گنبد
کاووس ،مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان و مشارکت
بیش از ۱۲مرکز علمی دیگر در گرگان برگزار میشــود و مهلت
ارسال مقاالت تا  8آبان ماه  98تمدید شده است.
دکتر شریعتینیاسر همکاری حوزه و دانشگاه را در برگزاری این
همایش نماد وحدت دانست و تصریح کرد :این همایش در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم و سامانه همایشهای معتبر علمی ثبت
شده است و مقاالت آن در این پایگاه نمایه میشود.
وی در نهایــت از اعضای هیئت علمی ،اســاتید ،محققین،
حوزویان و دانشگاهیان برای نگارش مقاله متناسب با محورهای
همایش دعوت بعمل آورد.عالقه مندان میتوانند آثار و مقاالت
خود را از طریق ایمیل  mpaalzahra@whc.irیا ســامانه
 http://research.whc.irثبت نمایند.
شــایان ذکر است :تاکنون دو پیش نشست علمی این همایش
برگزار شده است و پیش بینی میشود تا زمان همایش چند پیش
نشست علمی دیگر نیز برگزار شود.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته
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دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسالمی ،رئیس
کانون تقریب المذاهب شهرستان خواف شد

در نشستی با حضور نمایندگان دانشگاه و مسووالن استان کرمانشاه؛

مقدمات راه اندازی پردیس دانشگاه مذاهب اسالمی اورامانات و شروع
فعالیت آن از مهرماه  ۹۸بررسی شد

در این نشست که به منظور هماهنگی بین سازمانها و مراکز
استان کرمانشاه و شهرستان روانسر و دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار شــد ،دکتر شهاب نادری نماینده مردم شریف اورامانات،
دکتر یزدانپناه مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمانشــاه،
مهندس مصطفی زاده فرماندار شهرستان روانسر ،دکتر موسوی
مشاور و نماینده ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی ،آقای حسینی
مدیرکل خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه حضور داشتند.
در این نشست مقرر شد عالوه بر زمین ،ساختمانی برای راه
اندازی پردیس دانشگاه مذاهب اسالمی اورامانات تا پایان مرداد
ماه در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
همچنیــن محل تشــکیل کالسهــا تا زمان آماده شــدن
ساختمان اصلی در مجتمع مالصدرا برگزار میشود و پس از آن
اقدامات ساخت پردیس دانشگاه در زمین مذکور شروع میشود.
همه مســووالن اســتان کرمانشاه و شهرســتان روانسر بر
تســریع در عملیاتی کــردن راه اندازی پردیس دانشــگاه در
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محمــد فــاروق آشــکار تیزابی؛
ورودی  ۷۹کارشناسی و  ۹۱دکتری
علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب
اسالمی و اولین دکتری علوم قرآن و
حدیث دانشگاه است.
وی اخیرا از ســوی ،معاونت امور
ایران مجمع تقریب مذاهب اســامی به عنوان رئیس کانون
تقریب المذاهب" شهرستان خواف انتخاب و معرفی شد.
گفتنی است معاون هماهنگی آموزش و پرورش شهرستان
خواف ،عضو بنیاد ملی نخبگان کشور ،نفر سوم و دارنده مدال
برنز المپیاد علمی دانشجویی کشور ،نویسنده چندین کتاب و
مقاالت علمی و پژوهشــی در مجالت معتبر علمی ،پژوهشی
کشــور  ۱۵ ،سال مدرس در دانشــگاههای خراسان رضوی،
دانشگاه آزاد خواف۱۱ ،سال سابقه مدیریت پژوهش سرای ابن
هیثم خواف ،داوری مجالت علمی و پژوهشی کشوری و مدیر
نمونه جزو سوابق دکتر آشکار تیزابی میباشد.

اورامانات تاکید کردند.
فرماندار محترم روانســر نیز راه انــدازی این پردیس را یکی
از عوامل مهم در توســعه این شهرستان عنوان کرد و گفت :در
این راســتا از هیچ حمایت و تالشی فروگذاری نخواهیم کرد و
امیدواریم شاهد جذب بیش از پیش جوانان عالقه مند تحصیل
شهرســتان در این دانشــگاه باشــیم که ثمرات مهم معنوی،
فرهنگی و اجتماعی با خود به همراه خواهد داشت.
همچنین در این نشســت یــک زمین ده هکتــاری و یک
ســاختمان نیمه تمام با قول اتمام آن به مســاحت  ۷۵۰متر
نیز توســط فرماندار محترم برای کمک بــه راهاندازی پردیس
اورامانات در نظر گرفته شد.
ضمنا شهردار و مدیر جهاد کشاورزی ومدیر سازمان زمین و
مسکن و سایر مسوالن شهرستان روانسر در جلسه حضور یافته
و تعهدات خود را برای تســریع در راه انــدازی پذیرفته و قول
همکاری تمام داده اند.

پیام ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به
مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99

ادامه از صفحه یک

از تمامی ظرفیتها جهت ارتقاء توان علمی و دســتیابی به قلههای
پیشرفت و ترقی و نقش آفرینی در گام دوم انقالب اسالمی به عنوان
مطالبه رهبر معظم انقالب نهایت استفاده را نمایند .در پایان ضمن
آرزوی ســامتی و طول عمر با عزت مقــام معظم رهبری(مدظله
العالی) به روح ملکوتی امام عظیم الشان ،شهدای جنگ تحمیلی و
شهدای مدافع حرم درود میفرستم و مجددا از درگاه خداوند منان
برای تمامی عزیزان در سال تحصیلی جدید ،موفقیت ،بهروزی و نیک
فرجامی آرزو مینمایم.

همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی در برگزاری همایش دوساالنه
“جایزه شیخ شلتوت و آیت اهلل بروجردی”

️دکتر محمدرضا باقری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه
مذاهب اسالمی و دکتر فرهادیان معاون فرهنگی دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) در این دیدار به ارائه
گزارش از فعالیتهای خود پرداختند.
دکتر باقری همچنین اهداف و رسالتهای دانشگاه مذاهب
اســامی در حوزه وحدت و تقریب را تشریح کرد و در ادامه
دکتر فرهادیان ضمن استقبال از تعامل و همکاری با معاونت
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی ابراز امیدواری

کرد که در آینده شاهد تعامالت بیشتری طرفین باشیم.
وی همچنین آمادگی این دانشگاه را برای هر نوع همکاری
و تعامل اعالم کرد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام در این جلسه از دانشگاه مذاهب اسالمی برای مشارکت و
همکاری در برگزاری همایش دوساالنه “جایزه شیخ شلتوت
و آیت اهلل بروجردی” در سطح ملی و بین المللی با محوریت
وحدت و تقریب و همچنین تاسیس دبیرخانه مشترک بین دو

دانشگاه دعوت بعمل آورد.
در ایــن همایش آثاری مانند کتب ،مقاالت ،پایان نامهها و
کارهای فرهنگی و هنری و ...مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

دانشجويان بين الملل دانشگاه مذاھب اسالمی از نگاه آمار

دانشجویانبینالملل
دانشگاه مذاهب اسالمی از نگاه آمار
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فراخوان سیوسومین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی
با موضوع «وحدت امت در دفاع از مسجد االقصی»

سیوســومین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی به
همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در ایام هفته
وحدت و همزمان با میالد پیامبر(ص) و فرزند برومندشان
امام جعفر صــادق (ع) با عنوان «وحدت امت در دفاع از
مسجد االقصی» را از  23تا  25آبان  98برگزار میشود.
* محورها و موضوعات تخصصی:
الف) حقوق ملت فلسطین از منظر حقوق بینالملل:
-1جایگاه حق بازگشت در حقوق بینالملل
-2طرح همهپرســی از مردم فلســطین بــرای تعیین
سرنوشت
-3مواضع و راهکارهای بینالمللی جهت حل مساله قدس
و آزادی مسجد االقصی
-4نگاهی به قطعنامههای شورای امنیت در محکومیت
تجاوزهای رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطین
ب) اهمیــت مقاومت و مســجد االقصی در فقه
اسالمی
-1جایگاه قدس و مسجد االقصی در منظومه اندیشه و
معارف اسالمی
-2توطئه تقسیم قدس و وظیفه تاریخی علمای مسلمین
در برابر آن
-3نقــش ورز جهانی قدس و ابتکارات امام خمینی (ره)
در تحکیم وحدت امت اسالمی و دفاع از مسجد االقصی
-4نقش و رســالت تاریخی مسلمین در هنگامه آزادی
قدس از منظر فقه اسالمی
* محورها و موضوعات عمومی:
الف) جوانان و مقاومت
-1جوانــان ،مقاومــت و جهــان پس از نابــودی رژیم
صهیونیستی
-2جوانــان و نقــش آفرینی هنــری و رســانهای برابر
امپراطوریرسانهایصهیونیسم
-3جوانــان و مقاومت فرهنگی بر مبنــای تمدن نوین
اسالمی در برابر تمدن فرسوده غرب
-4جوانان ،تجربهها و الگوهای همزیســتی و همگرایی
حول محور مقاومت

-5پیام قرآنــی جوانان مقاومت برای جوانان
جهان
-6جوانان ،پیشگامان تبیین هویت اسالمی و
صیانت از آن
ب) فکری و فرهنگی:
-1جایگاه فلسطین در بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی و اندیشههای رهبر فرزانه انقالب
-2نقــش زنان و دختــران آزاده در انتفاضه
فلسطین
-3آثار خطرناک دخل و تصرف صهیونیستها
در تغییر معماری و کاربری مسجد االقصی
-4نقــش مراکز علکی ،دینی ،پژوهشــی ،آموزشــی و
دانشگاهی در دفاع از مسجد االقصی
-5خطر طرح عادیسازی مناسبات کشورهای اسالمی با
رژیم صهیونیستی و تبعات آن بر مساله فلسطین
-6رســالت مراکز فرهنگی و هنری و رسانهها و فضای
مجازی در دفاع از قدس
ج) سیاسی و آیندهپژوهی
-1رســالت متکفران مسلمان در تدوین نقشه راه آزادی
قدس و دستیابی به جهان بدون رژیم صهیونیستی
-2راهکارهای ابطال معامله قرن و بررســی آثار مهلک و
خطر آفرین آن
-3نقش انتفاضه فلسطین در اتحاد مسلمین
-4ابعاد راهپیمایی بازگشت و انتفاضه جدید فلسطین
-5تصویر قدس در آینه وجدان ملل مسلمان
-6سیاستها و اهداف تروریستهای آمریکایی و غرب در
حمایت از رژیم صهیونیستی
-7ابعاد توطئه شیطانی و تروریستی آمریکایی در انتقال
سفارتخانهها به قدس شریف
-8ابعاد بحران و تزلزل روز افزون رژیم صهیونیستی در
برابر عملیات مقاومت اسالمی و مردم فلسطین
-9ضرورت موضعگیری و اقدام دولتها و ملل اسالمی در
برابر انتقال غاصبانه جوالن به رژیم صهیونیستی
-10ضــرورت ابطال قانون یهودیــت در تصرف عدوانی
اراضیفلسطین
عالقهمندان جهت شــرکت در ایــن فراخوان میتوانند
مقاالت خــود را در چارچوب محورهای ذکر شــده در
قالــب نرم افــزار  wordو حداقل  10صفحه و حداکثر
 20صفحه و چکیده مقاله را به زبانهای عربی ،فارسی،
انگلیسی و فرانسه آماده کرده و تا تاریخ  17مهر به نشانی
 bainalmelal@yahoo.comارسال کنند .نشانی
دبیرخانه هیئت علمی کنفرانس نیز تهران ،خیابان آیتاهلل
طالقانی ،شــماره  -248صندوق پستی 6995-15875
تلفکس 02188324541 :و  02188321618است.

با شرکت دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی؛

«هشتمین اردوی ملی فرهنگی ،آموزشی طریق جاوید» برگزار شد
با همکاری و تالش معاونت فرهنگی و دانشــجوئی
دانشگاه و مرکز جهاد دانشگاهی« ،هشتمین اردوی
ملی فرهنگی ،آموزشــی طریق جاوید» در راستای
گام دوم انقالب از ســوم تا هفتم شــهریور ماه ،با
حضور  300دانشــجو از دانشگاههای سراسر کشور
در حرم حضرت امام خمینی(ره) برگزار گردید.
در این اردو  30نفر از دانشــجویان دختر و پســر
دانشــگاه مذاهب اســامی از واحد مرکزی و سایر
شعب نیز شرکت کردند.
در خالل این اردو ،برنامهها و کارگاههای آموزشی و

فرهنگی و همچنین سفر زیارتی قم نیز برگزار شد.
در پایان این اردو به شرکت کنندگان گواهی معتبر
اعطا گردید.

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

جایگاه امام حسین (ع) در نزد اهل سنت:

تعظیم امام حسین(ع) شیعه و سنی ندارد
قیام کربال میراث اسالمی را حفظ کرد

شهادت امام حسین (ع) نزد
اهل سنت ،نمونهای از فداکاری
و دفــاع از حق و تــاش امام
حسین(ع) برای احقاق حق از
ظالمان است و بهترین دلیل بر
این مسئله روایاتی است که در
کتب اهل سنت در مورد مناقب
و فضایل امام حسین (ع) روایت
شده است.
برخی اینگونه تصــور میکنند که امام
حســین (ع) فقط امام شــیعیان و الگوی
فرزندان شــیعه اســت .اما از احادیثی که
علمای اهل سنت روایت کرده اند اینگونه
در مییابیم که این امــام همام(ع) منبع
الهامات اهل ســنت اســت؛ آنان به امام
حســین(ع) افتخار میکننــد و مصیبت
ایشان را بزرگ میدانند.
برخی نیز گمان میکنند که اهل سنت
روز عاشورا را جشن میگیرند! در صورتی که
این تصور به هیچ وجه صحت ندارد .چرا که
برادران اهل ســنت ،هرگونه جشنی در روز
دهم محرم الحرام را رد میکنند و به شهادت
امام حسین(ع) راضی نبوده و نیستند.
در ادامــه گفت و گوهای کــه بزرگان و
علمای اهل ســنت در زمینــه محرم ،امام
حسین (ع) و محبت اهل بیت با خبرگزاری
تقریب صورت داده اند را میخوانید:
نماینده اهل ســنت مجلــس خبرگان
گفت :با جانشینی یزید به جای معاویه ،امام
حسین(ع) تشخیص دادند که او ریل حرکت
جامعه اسالمی را به سوی انحراف میبرد از
این رو اگر قیام نمیکردند انحراف بنیامیه و
بنیعباس مشروعیت پیدا میکرد.
جامعه اهل سنت از امام حسین (ع)
بهعنوان سید شــباب اهل الجنه یاد
میکنند
مدیــر حوزه علمیه هدایتی اهل ســنت
کالته ابریشم گفت :جامعه اهل سنت از امام
حسین(ع) بهعنوان شهید دشت کربال و سید
شباب اهل الجنه یاد میکنند.
محبت اهل بیت(ع) محک تشخیص
ایمان است /شهادت امام حسین(ع) به
ما درس ایســتادگی در برابر ظالمان را
میدهد
مدرس حوزههای علمیه تربت جام تأکید
کرد :ما از شــهادت امام حســین(ع) درس
استقامت در دین و ایمان و تسلیم نشدن در
مقابل فرعونها و ظالمان را میگیریم.
مظلومیت امام حســین(ع) دل هر
مسلمانی را به درد میآورد
آخوند صیادی ،عالم اهل ســنت ترکمن،
تأکید کرد :مظلومیت امام حسین(ع) در راه
رســالت خود و نحوه شهادت ایشان ،دل هر
مسلمانی را به درد میآورد و این مسأله شیعه
و سنی ندارد.

آخوند "عبدالغفور صیادی" استاد مدارس
علوم دینی اهل سنت اســتان گلستان در
خصوص جایگاه حضرت امام حسین(ع) نزد
اهل سنت خاطرنشان کرد :پیامبر اسالم(ص)
پیامبر همه مسلمانان است و این مسئله قابل
درک و قابل هضم است که امام حسین(ع)
نیز که نوه پیامبر(ص) است از احترام خاصی
در میان مسلمانان برخوردار باشد.
امام حســین(ع) ،منبــع فیض و
رحمت است/ما از حسین درس بصیرت
میگیریم
ماموســتا بهمنی با اشاره به اینکه اهداف
قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از
منکر بوده است ،ابراز امیدواری کرد ،خداوند
به همه مســلمانان این بصیرت را بدهد که
طاغوتها و یزید و شــمرهای زمــان خود را
بشناسند و حســین وار به احکام و شریعت
اسالم عمل کنند.
پیروی از اهل بیت(ع) سبب نجات در
دنیا و آخرت است/امام حسین(ع) احیا
کننده امر به معروف بود
خلیل افرا رئیس هیئت افتاء اهل ســنت
استان بوشــهر گفت:امام حسین (ع) ذلت
را نپذیرفته و به اســتقبال شــهادت رفت و
به آزادی خواهان جهــان درس آزادگی داد.
آنچه که ایشان انجام داد ،بر اساس شریعت
و تکلیف الهی بود و قیام امام حسین (ع) در
برابر حاکم ظالم که از عدل و عدالت چیزی
نمی دانست واجب و الزم بود.
اهل ســنت حب اهل بیــت(ع) را
جزئی از ایمان میداند /اهل سنت کتب
بســیاری درباره واقعه عاشورا تألیف
کردهاند
عالم اهل سنت خراســان رضوی تأکید
کرد :در روایات اهل سنت تأکید شده است
که حب اهل بیت جزئی از ایمان است یعنی
اگر کســی حب اهل بیت را در دل نداشته
باشد ایمانش ناقص است.
شهادت امام حسین(ع) نجات اسالم
است /خون امام حســین(ع) آبروی
بزرگی برای اسالم خرید
اســتاد مدارس علوم قرآنی ســنندج :نه
تنها اهل ســنت تابع امام حسین هستند،
بلکه تمام انسانهایی که آزاد اندیشند و تمام
انسانهایی که مبارزاتی بر علیه ظلم داشتهاند،
در رفتارشــان و کردارشــان تبعیت از امام
حسین(ع) مشهود است.

