مسئولیت سنگین و فراموشنشدنی
ّ
فلســطین بر دوش همهی دنیای
اسالم است.
بیشــک نخبگان علمــی و روحانی
و سیاســی و مسئوالن کشورهای اســامی بخش مهمتر این
مقدس و خوشعاقبت
مسئولیت را بر دوش دارند؛ این ،مبارزهای ّ
ّ
است؛ وعدهی الهی ،نصرت قطعی در این مبارزه است.

برخیزیــد و از اســام و مرکز وحی
دفاع کنید و از این هیاهوها نهراسید
که امروز اسالم به شما محتاج است
و شــما در مقابــل خداونــد متعال
مســئول هســتید به خداوند متعال اتکال کنید و با وحدت
کلمه بهپیش روید.
پیام امام خمینی(ره) صحیفه ج  ۱۰ص ۲۲۸

بخشی از پیام رهبر معظم انقالب به اتحادیه جهانی علمای مقاومت
96/8/8
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یادداشت

راهپیمایی اربعین ؛ تجلی وحدت
اسالمی و ارتباطات میان فرهنگی

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

چهل روز متوالى از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم ساالنه
و رسمى اعالم انزجار از ظالمان تاریخ است و در این اعتراض
عمومى  ،حسین سمبل شجاعت  ،پایمردى و آزادگى و یزید
نماینده و مظهر جور و فجور است .
لذا اجتماع بزرگ اربعین حســینی نشــان میدهد یاد
حسین صدرنشین محفل دلها است و افکار عمومى بیش
از هر حادثه مهم دیگرى تحت تأثیر حادثه کربال است  ،این
چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم  ،عشق به حسین و
کینه و تنفر از قاتالن او را در دل خود بپرورانند و این کینه
مقدس را با پوســت و گوشت خود و فرزندانشان درآمیزند و
عظمت گرمى حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلى برسانند
و شور عاشورا را هر سال تازهتر از سال گذشته بر پا کنند تا
کالس درس عاشــورا هر سال با شکوهتر از سال پیش دائر
گردد.
راهپیمایی اربعین حسینی ،تجلی وحدت و همدلی
امت اسالمی
بی شک راهپیمایی عظیم اربعین به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی
در تحقق وحدت اسالمی است که بازتولید کنگرۀ عظیم حج
ابراهیمی در مقیاسی متفاوت و با محوریت گفتمان شیعی
در راســتای خودآگاهی دینی  ،ترســیم دقیــق زندگی در
ساحت امت واحده را رقم میزند؛ ازاینرو اربعین اشتراکات
اعتقادی ،ارزشــی و آرمانی در ســاحت حیات مؤمنانه را به
اوج میرساند و جذب حداکثری در ارتباطات میان فرهنگی
تشیع با سایر مؤمنان از بالد مختلف اسالمی و حتی جذب
اقشــار مختلف ممالک غیر اسالمی را به همراه دارد و روح
جمعگرایی و نفی اومانیسم و فردگرایی را ارتقاء میبخشد.
اربعین؛ نماد صلحطلبی امت اسالمی
گفتنی است خروش میلیونی شیعیان ،و حتی برادران اهل
ســنت و حضور آزادی خواهان و ظلمستیزان از دیگر ادیان
توحیدی در راهپیمایی اربعین حسینی حاکی از این مسئلۀ
مهم و کلیدی اســت که امام حسین (علیهالسالم) نه برای
جنگطلبی،بلکه برای تحقق اهدافی همچون عدالت وصلح
جویی قیام کرده است ،لذا راهپیمایی عظیم اربعین ،ترسیم
بخشی به واقعهای تاریخی است که آیندهشناسی جهانی را با
مؤلفۀ صلحطلبی و قیام علیه ظلم را به منصۀ ظهور میرساند
که به نوبۀ خود میتواند بهعنوان منشور وحدت میان مذاهب
اسالمی مورد توجه قرار گیرد.
البته صلحطلبی نه به معنی تســلیم در برابر ارزشهای
جاهالنه بلکه به معنی ایستادگی در برابر هنجارشکنیهای
جاهلی است،لذا حمایت از ارزشهای انسانی ،صلحطلبی
و اتحاد جوامع اســامی مهمترین پیــام راهپیمایی اربعین
حسینی است که زمینهساز صلح جهانی است.

توصیههای رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشآموزان
و دانشجویان به مناسبت یوماهلل  13آبان:

درسخواندن و علمآموزی
باید به ارزشی واال تبدیل شود

در این شماره میخوانید
لزوم حمایت مجلس و
دولت از دانشگاه مذاهب
 2اسالمی و تقویت آن
 3گزارش سفر روسای دو دانشگاه مهم اندونزی به
ایران به دعوت دانشگاه مذاهب اسالمی
 3آزمون پذیرش اختصاصی دانشجو (ویژه طالب)
در دانشگاه مذاهب اسالمی
کنفرانس بین المللی
«الهیات اسالمی و اسالم
شناسی آکادمیک؛
همکاری و چشماندازهای
 4توسعه» در مسکو
“همایش مقاومت” شروعی
دوباره برای بسیج علما
 7علیه رژیمصهیونیستی

به گزارش “انســجام” به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار پرشور هزاران نفر از دانشآموزان و دانشجویان ،به مناسبت
پیشران جامعه خواندند و
روز  13آبان ماه ،نسل جوان را پیشرو و
ِ
تأکید کردند :این نسل خوشاستعداد و خوشفهم ،بیتردید ایران
عزیز را با عبور از موانع و سختیها به نقطه مطلوب خواهد رساند؛
البته تحقق این هدف درخشان ،نیازمند «شناخت دشمن اصلی
و خبیــث ملت ایران یعنی آمریکا»« ،علمآموزی و کار و تالش» و
«تقویت ارتباط با پروردگار» است.
رهبــر معظم انقالب با تجلیل از شــور جوانی و قدرت تحلیل
نسل جوان افزودند :طبیعت جوان ،تحرک و پیشروی است اما این
سن نوجوانی نیز رسیده است.
خصوصیت در کشور ما به ّ
ایشان با اشاره به نمونههایی از این واقعیت شورآفرین در مراحل
قبل و بعد از پیروزی انقالب اســامی ،گفتند :در حوادث انقالب،
نوجوانان همپای جوانان وارد میدان مبارزه شدند و چنان در مقابل
خباثت رژیم طاغوت ایســتادند که روز  13آبان  57را به نام خود
ثبت کردند.
رهبر انقالب اسالمی حضور شجاعانه درصحنههای دفاع مقدس
را بهعنوان نمونهای دیگر یادآور شدند و افزودند :نوجوانان در جنگ
تحمیلی همچون مردان کارآمد و رشید جنگیدند و غوغا کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای نسل نوجوان و جوان کنونی را برخوردار
از همان امتیازات و ویژگیهای جوانان نسل انقالب و دفاع مقدس
دانستند و گفتند :بر اساس اطالعات دقیق ،امروز جوانان و نوجوانان
ما در بخشهای مختلف حتی بهتر از جوانان نسلهای قبل ،مسائل
را تحلیل ،و عمل میکنند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالشهای دشمنان برای انحراف
نسلهای جوان با روشهایی همچون ترویج فحشا ،مواد مخدر و
بازیهای گمراهکننده رایانهای ،افزودند :با وجود همه این دشمنیها،
نوجوانان دههی هشتادی که نه امام و انقالب را دیدهاند و نه دفاع
ِ
مقدس را ،امروز مفاهیم اساســی انقالب را با همان روشنبینی و
جوان فهیم اول انقالب ،دنبال میکنند…
اقتدار
ِ

رهبر انقالب اسالمی در تبیین ضرورت دشمنشناسی بهعنوان
شــرط اصلی تداوم مســیر تحقق اهداف نظام و ملت خاطرنشان
کردند :آمریکا بهمعنای واقعی کلمه ،دشمن خبیث و اصلی است و
این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه ،فهم
درست مسائل و دیدن واقعیات میدان است…
ایشان با توصیه مؤکد به دانشآموزان و دانشجویان برای فراموش
اصلی تداوم
نکردن دشمن اصلی یعنی آمریکا فرمودند :این ،شرط
ِ
مسیر خوشعاقبت آینده کشور است.
حضرت آیتاهلل خامنــهای درس خواندن و علمآموزی و کار و
تالش دانشآموزان و دانشجویان را شرط دیگر تحقق آینده روشن
کشور برشمردند و تأکید کردند :درس خواندن و علمآموزی باید به
ارزشی واال تبدیل شود.
ایشــان افزودند :ارتقای سطح علمی کشــور ،قدرت مواجهه با
دشمنیها و عبور از امواج سخت طوفانی را افزایش میدهد ،موجب
استحکام درونی بیشتر ایران میشود و تحقق آرزوهای بزرگ ملت
را ممکن میسازد.
«تقویت ارتباط با خدا» توصیه مؤکد دیگری بود که رهبر انقالب
اسالمی خطاب به نوجوانان و جوانان بیان کردند و افزودند :دلهای
نورانی و پاک شما ،جلب لطف و فضل الهی را آسانتر میکند ،قدر
این نعمت را بدانید.

2

دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 3

گفت وگو

شنبه  20آبان 96
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:

لزوم حمایت مجلس و دولت از دانشگاه مذاهب اسالمی و تقویت آن
دانشگاه مذاهب اسالمی الگویی برای تمام دنیاست

دکتر جلیل رحیمی جهانآبادی رئیس فراکسیون اهل سنت
مجلس شــورای اسالمی و عضو فراکســیون تقریب ،در گفتگو
با دوهفته نامه "انسجام" دانشــگاه مذاهب اسالمی با اشاره به
خطــر گروهها و جریانات افراطی از زمان صدر اســام تاکنون،
بیان داشت :در  14قرنی که از تاریخ اسالم میگذرد قدر مسلم
از اول شــاهد افراطگرایی به نامها و روشهای مختلف بودهایم
و اگر به تاریخ اسالم نگاه کنیم از بزرگترین آسیبهایی که به
جهان اسالم وارد شد ،جریان شهادت حضرت علی (ع) بود که
این واقعه علیه یکی از شاگردان پیامبر اسالم (ص)؛ کسی که در
رأس نظام اسالمی فعالیت میکرد اتفاق افتاد و با شهادت ایشان
توسط افراطگرایان آن زمان آسیب زیادی به جهان اسالم وارد
شد .اگر بخواهیم فعالیت این افراطگرایان را آسیبشناسی کنیم
یکی از بزرگترین این آسیبها که به اسالم وارد شد شهادت آن
حضرت توسط افراطگرایان خوارج بود.
وی در خصوص آسیب زدن افراطگرایان به مسلمانان در ادوار
مختلف ،گفت :داستان غمانگیز آسیب زدن افراطیها به جهان
اســام تا امروز ادامه دارد و اعتبار جهان اسالم ،آرامش جهان
اسالم و منافع مرزها و تمامیت جهان اسالم توسط افراطگرایان
تهدید میشــود و خسارات و مصیبتهایی که گروههایی امثال
داعش به عراق و ســوریه وارد کرد ،کمتر کشو ِر غیر مسلمانی
توانســته است به بالد اسالمی و مسلمانان وارد کند .لذا از یک
طرف کشــورهای غیر مسلمان ما را دشــمن خود میدانند و
قدرت مقابله با جهان اســام را ندارند از ســوی دیگر در درون
جهان اســام رگههای افراطگرایی و تفکر تکفیری به ما آسیب
میزند و وظیفه مســلمانان است فکر کنند که چرا به این روز
افتادهایم و راهحل چیست؟
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی تفکر تقریب

و تأکید بر اشتراکات و کنار هم بودن در برابر دشمنان مشترک را
بهترین روش برای مبارزه با افراطگرایی عنوان کرد و افزود :هرچند
به اعتقاد من "تقریب" تنها راهحل رســیدن به جواب برای همه
دردهای جهان اسالم نیست اما یکی از بهترین شیوههایی است که
میتوانیم اختالفات در جهان اسالم را مدیریت کنیم.
دکتــر رحمیی تصریح کــرد" :پیام تقریب" این اســت که
صرفنظر از اختالفات میتوانیم باهم زندگی کنیم و منافع کالن
جهان اسالم را درک کنیم و در اشتراکات یکدیگر را یاری کرده
و شــناخت و آگاهی الزم از نیازهای جهان اسالم داشته باشیم.
تقریب راه اســامی و انسانی است و پایه در اعتقادات دینی ما
دارد و پیامبر ما دوستی را در بین ما ترویج کرده است.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر پایهگذاران جریان تقریب
چه در ایران یا ســایر کشورهای اســامی در حال طی حرکت
مثبتی هســتند و بخشــی از این اختالفات و برادرکشــیها را
مهار میکنند ،گفت :تقریب ،شــناخت ما را نسبت به همدیگر
افزایش میدهد اما زمانی به این اشــتراکات پی میبریم که در
کنار همدیگر باشــیم و تفکر تقریب باعث میشــود همدیگر و
اشتراکاتمان را بهتر بشناسیم و بر پایه شناخت میتوانیم جامعه
اسالمی مورد قبول پیامبر(ص) و امت واحده را شکل دهیم.
دانشگاه مذاهب اسالمی الگویی برای تمام دنیاست
عضو فراکسیون تقریب مجلس در بخش دیگری از گفتوگو
در پاسخ به این سؤال که مراکز علمی همچون دانشگاه مذاهب
اســامی چه نقشــی در تحقق وحدت و تقریــب دارند ،اظهار
داشت :دانشگاه مذاهب اســامی محصول همین نگاه تقریبی
است و جمهوری اســامی ایران بعد از انقالب در قالب مجمع
جهانی تقریب و فعالیتهای تقریبی همچون کنفرانس وحدت
و دانشــگاه مذاهب روی این مساله تأکید داشته و این دانشگاه
الگویی است برای دنیا که میشود در کنار اینکه اختالف نظرات
را مطرح کرد ،باعث شناخت از یکدیگر شد واین اتفاق میتواند
در درون دانشگاه بیفتد که اختالفات را مطرح کرد اما بیرون از
دانشگاه مثل اعضای خانواده زندگی کرد.
دکتر رحیمی بیان داشــت :دانشــجویان و دانشآموختگان
دانشگاه مذاهب اسالمی که در فضای بیبدیل تقریبی تحصیل
میکنند و آموزش میبینند ،میتواند این روحیه و این تعلیمات
تقریبی و این حس مشترک را به جامعه منتقل کنند و افرادی

را تربیت کنند و بخشی از تنش موجود را کاهش دهند.
تقریب راه مناســبی برای التیام دردهای این روزهای
جهان اسالم است
وی تأکید کرد :متأسفانه جهان اسالم روزهای خوبی را سپری
نمیکند .در تکنولوژی ،در رشد اقتصادی ،در مدیریت درآمد و
هزینه ،همتراز جهان نیســتیم و اگــر اختالفات مذهبی را هم
به آن اضافه کنیم ،مشــخص نیست جهان اسالم چه مصیبتی
خواهد دید .کوچ خانوادههای مسلمان به اروپا و ضجه زدن آنان
برای گرفتن پناهندگی باید درس عبرتی برای همه ما باشــد.
در نهجالبالغــه آمده که حضرت علی (ع) فرمود«" :شــنیدهام
دشــمنان از پای دختر یهــودی ،خلخال َکندهانــد .اگر َمرد
مســلمانی به خاطر این غصه دِق کند و بمیرد کار ارزشمندی
انجام داده است ".پس وقتی درباره ظلم به یک فرد یهودی این
حساسیت هست مســلماً اگر مسلمان این ضجهها را در پشت
مرزهای اروپا ببیند ،همین عامل کافی است که به خود بیاییم،
در جهان اسالم چه کردهایم که به این درد دچار شدهایم و نباید
به این مشــکالت ،اختالفات قومی و مذهبی را هم اضافه کرد و
دامن زد .تقریب راه مناســبی برای التیام دردهای این روزهای
جهان اسالم است.
درخواست تأسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در
تربتجام
نماینده تربتجام و تایباد در پایان بر حمایت مجلس ،دولت و
نهادهای مرتبط از با فعالیتهای مجمع جهانی تقریب و دانشگاه
مذاهب خاطرنشان کرد :ما در این دوره مجلس ،در بحث بودجه
تالش کردیم که حمایتهای کافی از مجمع تقریب صورت گیرد
چون معتقدیم این فعالیتها تأثیرات مثبت داشته است و برای
اینکه شناخت نمایندگان از دانشــگاه مذاهب اسالمی بیشتر و
بهتر شود و بهزودی فراکسیون اهل سنت برای بازدید از دانشگاه
خواهند آمد و درخواست تأسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی
در (تربتجــام و تایباد) را نیز مطرح خواهیم کرد .کار ما معرفی
این ظرفیت بزرگ و بینظیر و حمایت از آن است زیرا این راه مثل
شمعی است اگرچه کم سو است اما باید تقویت شود و با استفاده
و الگو گیری از این دانشــگاه ،فرزندان خود را چه در ایران و چه
جهان اسالم از تعصبات به دور کنیم و با ایجاد شناخت و تقریب و
الفت محیطی آرام و به دور از تفرقه برایشان فراهم کنیم.

گزارشی از نشست نقد و ارزیابی کتاب «تأملی بر مسأله وحدت امت اسالمی از دیر باز تا دیروز»

ن جلسه نقد و ارزیابی علمی آثار فاخر دانشگاهی
نخستی 
و حوزوی که در عرصه «تقریب» و «وحدت امت اســام» به
نگارش در آمدهاند ،در دانشگاه مذاهب اسالمی کلید خورد.

معاونت پژوهشــی و فناوری دانشــگاه مذاهب اســامی در
رویکرد جدید خود ،برگزاری نشستهای نقد ،بررسی و معرفی
آثار فاخری را که در حوزۀ تقریب و وحدت امت اسالم در داخل
و خارج از کشــور به نگارش در آمدهاند در دستور کار خود قرار
داده اســت .به همین منظور نخســتین گام را با نقد و ارزیابی
کتــاب «تأملی بر مسأله وحدت امت اسالمی از دیر باز تا
دیروز» اثر دکتر محمدحسین امیر اردوش ،بر داشت.
کتاب تأملی بر مسأله وحدت اسالمی ،..ماحصل رساله دکتری

دکتــر اردوش اســت .وی در این کتاب رویکــردی تاریخی به
جدیای از عوامل تفرقه و
مسأله وحدت داشته و آسیبشناسی ّ
ریشههای تاریخی آن به دست داده است.
دکتر اردوش ریشه تفرقه را در گذشتهی تاریخی مسلمانان
جســتجو کرده و تالش میکند از البه الی شــواهد متنوع و
متعدد که گاه موجب خستگی خواننده هم ممکن است بشود،
راهکارهایی در جهت به تعبیر نویســنده «همسازگرایی» ارائه
نماید .او برای دســتیابی به این مهم در گام نخســت به مانند
طبیبی حاذق ،سراغ ریشــههای «نا همسازگری» رفته تا در
مرحلۀ بعد با آگاهی از درد ،به درمان بپردازد.
آنچه کتاب تأملی بر مســأله وحدت اسالمی بهدنبال آن است
دادن مســأله «وحدت» به بایســتگیهای دنیای جدید
پیونــد ِ
اســت و نویســنده تالش کرده این مهم را به صورت موردی در
جنبش «اتحاد اسالم» به رهبری سیدجمالالدین دنبال نماید و
ِ
کردن آن پیش روی مسلمانان بگذارد.
راهکارهایی برای عملیاتی
ِ
کتاب تأملی بر مســأله وحدت از دیرباز تا دیروز ،با حضور
نویســنده و ناقــدان آقایان دکتــر مهدی فرمانیــان ،رئیس

دانشــکده مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم و دکتر
فرهی ،عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشــگاه مذاهب
عبداهلل ّ
اســامی ،در مورخ سوم آبانماه  1396در محل سالن ماموستا
شیخاإلسالم دانشگاه مذاهب اسالمی ،با حضور وحدتپژوهانی
از بیرون و داخل دانشگاه ،برگزار گردید.
گفتنی اســت کتاب «تأملی بر وحدت امت اسالمی از دیرباز تا
دیروز» ،در قطع وزیری و بــا جلد گالینگور در  760صفحه برای
نخستین بار از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در سال
 1384منتشر شده و در  1389دوباره تجدید چاپ شده است.
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به روایت تصویر

گزارش سفر روسای دو دانشگاه مهم اندونزی
به ایران به دعوت دانشگاه مذاهب اسالمی

زیارت حرم حضرت معصومه (س)

پرفسور شــیرازی؛ رئیس دانشگاه جامع اســامی رادن فتح و
پرفسور مسافر؛ رئیس دانشگاه جامع اسالمی عالءالدین اندونزی که
به دعوت دانشگاه مذاهب اسالمی به ایران سفر کرده اند ،با حضور در
شهر مقدس قم و زیارت حرم حضرت معصومه(س) ،بهمراه مسئوالن
دانشگاه مذاهب اســامی با آیتاهللالعظمی نوری همدانی ،آیتاهلل
علوی بروجردی ،آیتاهلل اعرافی و جمعی از علما و شــخصیتهای
دینی و دانشگاهی در قم و تهران شرکت کرده و در نشست «بررسی
ارتباطات علمی و آموزشی دانشگاههای ایران و اندونزی» به میزبانی
دانشگاه مذاهب اسالمی شرکت کردند.

دیدار رؤسای دو دانشگاه مهم اندونزی با
حضرت آیتاهلل العظمی نوری همدانی

نشست بررسی ارتباطات علمی و آموزشی
دانشگاههای ایران و اندونزی در تهران
نشست ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی با روسای دانشگاههای
اندونزی در خصوص عملیاتی شدن توافقات پیشین

دیدار با آیتاهلل علوی بروجردی نوه مرحوم
“آیتاهلل العظمی بروجروی” طالیه دار تقریب

دیدار با آیت اهلل اعرافی؛ مدیر حوزه های علمیه

نشست علما و اعضای شورای افتاء و روسای دانشگاه های
استان کردستان با رؤسای دو دانشگاه مهم اسالمی اندونزی
و مسؤوالن دانشگاه مذاهب اسالمی

برگزاری “نشست بررسی مناسبات علمی و فرهنگی
دانشگاه های ایران و اندونزی” در واحد کردستان دانشگاه

دیدار با با آیتاهلل حسینی شاهرودی نماينده
محترم وليفقيه در استان كردستان

دیدار با دکترمصطفوی قائم مقام امور
بینالملل دفتر مقام معظم رهبری

دیدار با دکتر باقری معاون
بینالملل بعثه مقام معظم رهبری

اطالعیه آزمون پذیرش اختصاصی دانشجو در دانشگاه مذاهب
اسالمی (ویژه طالب حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت)
دانشــگاه مذاهب اسالمی بر اســاس مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و
شــورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و با نظارت سازمان سنجش
آموزش کشور از بین طالب حوزه های علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت
در تهران ،قم ،سنندج ،بندرعباس و زاهدان در سه مقطع کارشناسی (ویژه طالب
اهل ســنت) ،کارشناسی ارشد (ویژه طالب شیعه و اهل سنت) و دکتری از طریق
آزمون اختصاصی و مصاحبه در سال تحصیلی  96-97دانشجو می پذیرد.
محل برگزاری دوره دکتری و یک کالس از مقطع کارشناســی ارشــد طالب
حوزه های علمیه در شهر قم می باشد.

ثبت نام  :از  96/8/20لغایت 96/8/25
زمان برگزاری آزمون 23 :آذرماه1396

**جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانیwww.mazaheb.ac.ir :

یا کانال @mazahebnews :مراجعه نمائید.

دیدار با دکتر منوچهر متکی معاون بین الملل
مجمع تقریب مذاهب اسالمی
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نگاهی به برگزاری کنفرانس بین المللی «الهیات اسالمی و اسالم شناسی آکادمیک؛ همکاری و چشماندازهای توسعه» در مسکو؛

دیدارها و رایزنی های رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با شخصیت های علمی و دینی
روسیه در جریان سفر به این کشور
با حضور دانشــگاههای برجســته دنیــا و هیئتی از

دانشگاه مذاهب اســامی و با سخنرانی و ارائه مقاله دکتر

محمدحســین مختاری ،رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی و
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه و به دعوت اداره دینی

مسلمانان فدراسیون روسیه «دهمین کنفرانس بینالمللی
علمی-آموزشی الهیات خوانشهای نام گالیمجان بارودی»

با موضوع «الهیات اســامی و اســام شناسی آکادمیک؛
همکاری و چشماندازهای توسعه» روز دوشنبه  8آبان ماه

مصادف با  10اکتبر به مدت یک روز در مسکو برگزار گردید.

براســاس این گزارش در این کنفرانس بیش از  400نفر از
جمله دانشمندان برتر مراکز علمی-تحقیقاتی و علمی-آموزشی
بینالمللی ،نمایندگان مراکز آموزش عالی اسالمی برتر جهان
نظیر :دانشگاه «االزهر» ،دانشگاه مذاهب اسالمی ایران ،دانشگاه
اسالمی چین ،مراکز آموزش اسالمی کشورهای مشترکالمنافع،
دانشــگاههای کمبریج (انگلیس) و توبینگن (آلمان) ،دانشگاه
مرمره (ترکیه) و جاکارتا (اندونزی) نیز حضور داشتند.
دکتر مختاری در کنفرانس الهیات در مسکو:
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در دهمیــن کنفرانس
بینالمللی علمی-آموزشــی «الهیات اسالمی و اسالم شناسی
آکادمیک؛ همکاری و چشماندازهای توسعه» در مسکو ،گفت:
هدف مطالعات مقارن ایجاد گفتمان بین همه مذاهب و استفاده
از ظرفیت های یکدیگر و موجب غنای دانش های اســامی و
نظریه پردازی و سبب برادری -همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد
صلح بین مسلمانان است.
دکتــر محمدحســین
مختــاری ،رئیس دانشــگاه
مذاهب اســامی و اســتاد
سطوح عالی حوزه و دانشگاه
در این مراسم با ارائه مقاله ای
تحت عنوان « آموزش ،تعلیم
و تربیت اســامی از طریق
روشهای مقایســه ای بین
المللی و مطالعات تطبیقی»،
بیان داشت :ما در مطالعات مقارن اسالمی خود را محدود به یک
مذهب نمی کنیم ،بلکه ارجاع ما به همه مذاهب است.
وی افزود :مطالعات مقارن اســامی در هر مسئله تاریخی،
حدیثی ،فقهی ،اصولی ،مطالعات قرآنی ،تفسیر و غیره به دنبال
این اســت که به همه مذاهب نگاه شــود و با تطبیق ،دیدگاه
اندیشمندان و منابع همه مذاهب را مورد بررسی قرار دهد.
هدف مطالعات مقارن ایجاد گفتمان بین همه مذاهب،
همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد صلح است
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی با اشاره به اهداف مطالعات
مقارن اسالمی ،تصریح کرد :هدف مطالعات مقارن این است که
این نوع مطالعه موجب می شود ،گفتمان بین همه مذاهب ایجاد
شود و همه مذاهب بتوانند از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند و
این موجب غنای دانش های اســامی و نظریه پردازی و سبب

برادری -همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد صلح بین مسلمانان
خواهد شد.
دکتر مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به متدولوژی
مدنظر در بحث مطالعات مقارن اسالمی اشاره و خاطرنشان کرد:
اول این که بخشی از اساتید باید از پیروان آن مذهب باشند ،دوم
این که بخشی از اساتید باید از مذهب دیگری باشند که در مورد
آن مذهب مطالعات دقیق انجام داده اند و نهایتا در نقد و بررسی
هر مذهب عدل« انصاف» و واقعیت ها ،برادری ،احترام و صلح
کامال مورد لحاظ قرار بگیرد.
چهار مولفه مهم در متدلوژی مطالعات مقارن اسالمی
وی هم چنین گفت :در بحث تحول متدلوژی نیز باید چهار
موضوع؛ مطالعات مقارن اســامی به عنوان روشی که به نکات
مختلــف در یک مذهب می پردازد ،مطالعات مقارن اســامی
به عنوان روشــی که اندیشه های مختلف را مورد مقایسه قرار
میدهد ،مطالعات مقارن اسالمی به عنوان روشی که به دنبال
یافتن نقاط مشترک بین دو یا چند مذهب است و آنچه که ما
در مطالعات مقارن اســامی به دنبال آن هستیم .غنی سازی
مذهب برپایه پتانسیل های هر مذهب است ،مد نظر قرار گیرد.
دانشگاه مذاهب اســامی در ایران مصداق عینی،
صادقه و عملی مطالعات مقارن اسالمی است
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه بــا بیان این که
دانشــگاه مذاهب اســامی در جمهوری اسالمی ایران نمونه و
مصــداق عینی ،صادقانه و عملی مطالعات مقارن اســامی در
یک فضای علمی و آکادمیک با حضور پیروان مذاهب مختلف
است،اظهار داشت :این دانشگاه بیست سال پیش تاسیس شده
و از همه مذهب های اســامی دانشجو می پذیرد .اساتید این
دانشگاه هم از پیروان آن مذهب هستند و دروس و فقه مذهب
خود را تدریس می کنند .هدف این است که ما می خواهیم هم
نگاه درونی و عالقه مند به آن مذهب باشد و هم آن نگاه بیرونی
و مباحثه و گفت وگو در بحثها اتفاق بیفتد.
دکتر مختاری افزود :در دانشــگاه مذاهب اســامی عالوه
برهمگرایی نظــری که در مباحثات دقت میشــود تا پیروان
همه مذاهب به صورت برادرانه قرار گیرند همگرایی عملی نیز
وجود دارد .از سوی دیگر اساتید ،کارکنان و دانشجویان در این
دانشگاه با مذاهب مختلف در کنار هم زندگی میکنند و نمونه
همزیســتی مسالمتآمیز اســت و این عم ً
ال به تقارب عملی و
فکری کمک میکند.

مفتی اعظم روسیه دردیدار با رئیس دانشگاه مذاهب
اسالمی:
ما باید پرچمی که پیشــگامان تقریب ایران به دست
گرفته اند را سرپا نگه داریم /آماده همکاری با دانشگاه
مذاهب اسالمی در زمینه های مختلف هستیم

“شیخ راویل عین الدین” مفتی اعظم روسیه و رئیس شورای
مفتیان و رئیس فدراســیون مسلمانان روسیه به عنوان باالترین
شخصیت امور مسلمانان این کشور در حاشیه کنفرانس بینالمللی
علمی-آموزشــی «الهیات اسالمی و اســام شناسی آکادمیک؛
همکاری و چشماندازهای توســعه» در دیدار با رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی ،گفت :ما احترام زیادی برای پیشگامان تقریب در
ایران قائلم و معتقدم پرچمی که آنها در عرصه وحدت و تقریب به
دست گرفته اند را ما باید سرپا نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.
دکتر مختاری در این دیدار ضمن معرفی دانشــگاه مذاهب
اسالمی در ایران که به دستور مقام معظم رهبری برای آموزش
و تحصیل و تعلیم مطالعات مقارن اســامی با احترام به عقاید
و آراء و نظرات همه مذاهب اســامی ،درخصوص ظرفیت های
همکاری و شیوه های آموزشی در دانشگاه مذاهب اسالمی که به
صورت مقارنه ای ،تطبیقی و مبتنی بر تقریب است تاکید کرد.
وی از تالشها و زحمات شــخصیتها و پیشــگامان عرصه
تقریب همچون مرحوم آیتاهلل واعظ زاده خراســانی ،آیتاهلل
تسخیری و آیتاهلل اراکی دبیران کل محترم ادوار مجمع جهانی
تقریب مذاهب اســامی در این خصوص و همچنین تالششان
برای ارتباط با مسلمانان روسیه قدردانی و تشکر کرد.
درادامه این دیدار”شــیخ راویل عین الدین” نیز ضمن ابراز
خرســندی از این دیدار و تقدیر از تمامی پیشگامان و فعاالن
عرصــه تقریب و وحــدت در ایران ،گفــت :همکاریهای ما با
جمهوری اسالمی ایران به زمان امام خمینی(ره) برمیگردد و
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شنبه  20آبان 96
ما برای بزرگانی همچون آیتاهلل واعظزاده ،آیتاهلل تسخیری،
آیــتاهلل اراکی و ...احترام زیادی قائلیم و معتقدیم پرچمی که
آنها در زمینه تقریب به دســت گرفتهاند را ما باید سرپا نگه
داریم و راهشان را ادامه بدهیم .آنها نسبت به وضعیت مسلمانان
جهان دغدغه دارند و این میتواند برای ما الگو باشد.
وی افزود :ماهمکاری هایمــان را در توافقاتی که با آیتاهلل
اراکی ،دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی میتوانیم
پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم و صفحه جدیدی از ارتباطات
بین دو کشور را باز کنیم.
باید با هم افزایی و همفکری اندیشــهها؛ با افراط و
تکفیر و گروه هایی مثل داعش مبارزه کنیم
شیخ راویل با قدردانی عینالدین مفتی اعظم روسیه همچنین
با قدر دانی از دیدگاهها و نظرات رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
در خصوص احترام متقابل به همه مذاهب و تاکید بر همزیستی

مسالمت آمیز ،بیان داشت :من هم کامال موافق هستم که باید
با احترام متقابل باهمدیگر رفتار کنیم و مراقب باشیم که تفرقه
بین مسلمانان یک فتنه بزرگی است .ما در روسیه هیچ اختالفی
بین شیعه و سنی نداشــته و نداریم و مطالبی را که شما بیان
کردید حاوی نکات بسیار ارزشمند اخالقی و آموزشی در زمینه
احتــرام متقابل به مذاهب و عقایــد همدیگر بود .ما باید با هم
افزایی و همفکری اندیشهها با افراط و تکفیر و گروه هایی مثل
داعش مبارزه کنیم.
رئیس فدراسیون مسلمانان روسیه همچنین تاکید کرد که
تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه مذاهب اسالمی و دانشگاه
اسالمی مسکو در زمینه های مختلف به امضا برسد.
دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسالم با رئیس دانشگاه
اسالمی مسکو
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی همچنین با رئیس دانشگاه

نشست هم اندیشی علمای اهل سنت باعنوان «تقریب در
مقابل تکفیر» در کرمانشاه برگزار شد

ماموستا دکتر مال قادر قادری امامجمعه پاوه در نشست
هم اندیشی علمای اهل سنت استان کرمانشاه تحت عنوان
«تقریب در مقابل تکفیر» که روز یکشنبه  14آبان  96در
کرمانشاهبرگزارشدبهوظیفهماموستایان،خطیبان،معلمان
و اســاتید دانشگاه در این برهه از زمان اشاره کرد و گفت:
وظیفه همه ما بهعنوان مربی در مدارس ،خطیب در منبر
و استاد در دانشگاه باید دعوت مردم به وحدت و جلوگیری
از ضربه دیدن مردم باشــد و همچنین با روشنگری اجازه
ندهیم جوانانمان سوخت آتش دیگران شوند.
ماموســتا قادری دنیای اســام را مواجه با دو جنگ
نظامی و فرهنگی دانســت و بیان داشت :دشمنان اسالم
در این جنگها به دنبال مصلحت خود هســتند و دارند
با مســلمانان شــوخی میکنند و آنان را به باد تمسخر
گرفتهاند؛ آمریکا ازیکطرف به کردهای عراق میخندد
و از طرفی دیگر در قامشــلو و رقه برای کردهای سوریه
حکومت تشــکیل میدهد؛ میلیاردها دالر به عربستان
سالح میفروشــد اما تحمل ندارد که جمهوری اسالمی
موشک داشته باشد و به این بهانه ما را تحریم میکند.
امامجمعه پاوه ،اســام را دین وسط و اعتدال دانست
و گفت :کلمه غلو و تندروی دو بار در قرآن آمده اســت و
هر دو بار مربوط به اهل کتاب است و این را میرساند که

اسالم دین اعتدال و آیین وسط است.
عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت
در ادامه به اهداف تشکیل داعش توسط دولتهای غربی
و عربی اشــاره کرد و اظهار داشــت :هدف آنها بدنامی
مســلمانان ،نابودی جوانان مســلمان ،تخریب ممالک
اسالمی و چپاول مخازن و معادن مسلمانان است.
وی بــا بیان این که مبارزه با تندروی و تکفیر نیازمند
داشتن سربازانی مســلح و مجهز به سالح روز دانست و
افزود :سربازان مبارزه در این راه علما و دانشمندان هستند
که باید مســلح به اسلحه ایمان ،اخالق ،دانش و بصیرت
باشند تا مغلوب نشوند.
ماموستا دکتر مال قادر قادری در ادامه باهم بودن را رمز
موفقیت دانست و گفت 38 :سال از عمر انقالب اسالمی
میگذرد ،علمای ما در طول این مدت علیرغم مشکالت
فراوانی که داشتهاند باعزت زندگی کردهاند .هم مردم به
آنها احترام گذاشتهاند و هم مسئوالن جمهوری اسالمی
در حد توان آنها را موردتکریم قــرار دادهاند؛ پس الزم
اســت سعی کنیمباهم باشــیم تا مردم ما ضربه نبینند
چراکه بهتنهایی حرکت کردن سبب ضرر است.
در ادامه این جلســه  10نفر از روحانیون و اســاتید و
مدرسین علوم دینی مقاالت خود را ارائه کردند.

بسمه تعالی

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برگزیده
(برگزیده سال  1396دانشگاه مذاهب اسالمی

معاونت ژپوهشی و فناوری اطالعات

بهمنظور تجلیل از دانشجویان برگزیده پژوهشگر در هفته پژوهش ،از کلیه دانشجویان
فرهیخته دکتری و کارشناسی ارشد دعوت میشود آثار پژوهشی فاخر خود را که در بازه
زمانی آذرماه  1395لغایت  15آبانماه  1396منتشــر کردهاند و یا مستندات انتشار آن در
دســت است ،به حوزه معاونت پژوهشی (جناب آقای امینی) تحویل نمایند .برگزیدگان در
هفته پژوهش ،طی مراسمی ،معرفی شده و از آنان تقدیر بهعمل خواهد آمد.
معاونت پژوهشی و فناوری اطالعات
دانشگاه مذاهب اسالمی
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اسالمی مسکو نیز دیدار داشت ،در این دیدار طرفین در خصوص
همکاریها در زمینه کارهای پژوهشــی ،بهویژه تبادل استاد و
دانشجو و آموزش زبان روسی برای دانشجویان دانشگاه مذاهب
اسالمی و آموزش زبان فارسی برای دانشجویان دانشگاه اسالمی
روسیه ،تبادل تجارب علمی فیما بین از طریق اجرای پژوهشها
و مطالعات علمی و تألیف کتابها و مجالت علمی مشــترک و
برگزاری اجالسها ،نشســتها وکارگاه های آموزشی مشترک
وسفرهای علمی با هدف تامین نیاز های علمی تاکید کردند.
دیدار با امامجمعه شــهر ســنپطرزبورگ و رئیس
دانشگاه اسالمی روسیه و گفتگو درخصوص زمینه همکاری
علمی و دانشگاهی و شرکت در مراسم رو نمایی از کتاب منتشر
شده توسط رایزنی ج.ا.ا به زبان روسی با حضور علما و شخصیت
های این کشور از دیگر برنامه های سفر ریاست دانشگاه مذاهب
اسالمی و هیئت همراه به مسکو بود.

اخبار کوتاه از تقریب:
رهبرانقالب درگذشــت مولوی محمدیوسف حسینپور از
علمای بزرگ اهل تسنن را به مردم سراوان و گشت و به خانواده
محترم و شاگردان وی تسلیت گفتند.
نشست تدوین “ دانشنامه مفاخرتقریبی کشورها “
در نشستی با حضور دکتر نجفی برزگر مشاور ریاست دانشگاه مذاهب
اســامی و خانم دکتر جاللی مدیرکل امور فرهنگی انجمن اثار و مفاخر
فرهنگی و مجری پیشــنهادی طرح و دکتر ابراهیمیان معاون پژوهش و
فناوری دانشــگاه طرح اولیه تدوین “ دانشنامه مفاخرتقریبی کشورها “
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر شد این طرح جهت تصویب در
هیات رییسه دانشگاه مطرح گردد.
ماموستا عبدالرحمن خدایی امام جمعه اهل سنت سنندج در خطبه
های نماز جمعه که در مسجد جامع این شهر اقامه شد ،اظهار داشت :اسکتبار
جهانی به ویژه کشور آمریکا از بدو پیروزی انقالب اسالمی با ملت ایران دشمنی
داشته و امروز هم این دشمنیها برای ضربه زدن به نظام و انقالب همچنان
ادامه دارد .اما هدایتهای رهبری همیشه عامل پیروزی انقالب است.
تأکید بر وحدت و تقوا در خطبه های نماز جمعه اهل سنت
خراسان شمالی
ائمه جمعه اهل ســنت خراسان شــمالی تاکید کردند :راه رستگاری
امت هــای اســامی چنگ زدن به قرآن و دین مبین اســام اســت و
مسلمانان باید به دستورات دین اسالم و پیامبر(ص) عمل کنند.
عضو شــورای عالی فتوای اقلیم کردستان عراق  :عاشورا
رمز وحدت و یکدلی مسلمانان است
ماموســتا احمد شــافعی تاکید کرد :عاشــورا میتواند رمز وحدت و
یکدلی مســلمانان باشــد تا همه با هم در برابر اســتعمار و استکبار و
توطئه اسالمستیزی آنها مقابله و از این طریق به اسالم راستین محمدی
خدمت کنیم .مســلمانان باید بیشــتر به جنبههای مختلف زندگی امام
حســین(ع) اهمیت دهند و پیامهای ایشان در ترویج صلح ،سازگاری و
اتحاد مسلمین سرمشق مرحله کنونی جوامع اسالمی قرار گیرد.
ماموســتا عبدالقادر بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه:
روز  ۱۳آبان روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی ،باشکوه ترین
اجتماع ضد استکباری مسلمانان هست
امام جمعه اهل ســنت ارومیه ،خاطرنشــان کرد :دنیای استکبار باید
بداند که تمامی ملت ایران عزیز اســامی در مبارزه با استکبار هیچگونه
تردیــدی به خــود راه نمی دهد و برای حضــور در راهپیمایی و تجمع
علیه آمریکا و جیره خوارانش لحظه شــماری می کنند و با تمام وجود
همزمان با ســایر ملت ایران پاسخ قاطع و دندان شکنی را به مستکبران
عالم خواهند داد.
مولوی عبدالصمد کریم زایی ،امام جمعه اهل ســنت ایرانشــهر،
گفت :دشمن بودن استکبار جهانی باید برای ما به عنوان یک باور قلبی
باشد و کسی نیست که شــک داشته باشد که آمریکا دشمن ما نیست.
آمریکا و استکبار جهانی عزت ،آزادی و شرافت را برای بشر قائل نیستند.
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نظریههای اهلسنت در مواجهه با قیام حسینی

اخبار دانشجویی:
نشست صمیمی معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیران کل معاونت
با دانشــجویان خواهر با موضوع “رسانه” به همراه اکران خصوصی مستند
“ارمغان” برگزار شد.
بــه همت اداره تربیت بدنی دانشــگاه زمین چمن مصنوعی 16آذر
دانشــگاه تهران در روزهای پنجشنبه از ســاعت  14:00تا  15:30برای
استفاده دانشجویان گرامی در رشته فوتسال در نظر گرفته شده است.
عالقهمندان می توانند برای حضور و استفاده از این فرصت به دفتر اداره
تربیت بدنی دانشگاه مراجعه و ثبت نام نمایند.
 نشست دانشجویی با موضوع « :چرا آمده ایم دانشگاه؟» با محورهای
مدیریــت دلتنگی و دوری از خانواده ،ثواب جهــاد علمی دوری از خانه و
کاشانه با حضور اســتاد فاضلی در واحد مرکزی دانشگاه به همت بسیج
دانشجویی برگزار شد.
آغــاز ثبت نــام در «دوره های آمــوزش خبرنگاری» .ایــن دوره از
سوی روابط عمومی دانشــگاه و با همکاری مرکز آموزش های رسانه ای
“خبرگزاری آنا” با ارائه مدرک معتبر و معرفی نفرات برتر به جامعه رسانه
ای کشور جهت همکاری برگزار می گردد.
انجمن علمی فقه و حقوق دانشــگاه مذاهب اسالمی برگزار میکند:
“دوره آمــوزش دفتر یاری .طول دوره50 :ســاعت (40ســاعت تئوری و
10ساعت عملی)
برگزاری “ایستگاه سالمت” و “مانور اطفاء حریق” به همت
کانون هالل احمر دانشگاه
نشســت بررســی منظومه فکری امامین انقالب اسالمی با حضور
حجتاالســام احمد پناهیان به دعوت بسیج دانشــجویی در دانشگاه
برگزار شد.
خبرنگار راهپیمایی بزرگ اربعین باشید؛
ستاد دانشجویی سفیران تقریب مذاهب اسالمی با دعوت از دانشجویان
شرکت کننده در مراسم بزرگ پیاده روی اربعین حسینی برگزار میکند:
مسابقه عکس ،فیلم  100ثانیه ،گزارش تصویری با موضوع«وحدت اسالمی»
مراسم بدرقه دانشجویان زائر اربعین حسینی
روز سه شنبه  9آبان ماه با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین اسدی
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
نشســت یوم اهلل  ۱۳آبان با سخنرانی استاد «محمد حسین رجبی
دوانی» در سالن همایش های دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صورت گرفته بود
استاد رجبی دوانی دین مبین اسالم را استکبار ستیز دانست و با اشاره به
زندگی پیامبر اکرم و ائمه اطهار ایشان را جزو استکبار ستیز ترین اشخاص
دانست .
اعالم نتایج نهایی انتخابات کانونها و انجمن های فرهنگی و
علمی /اسامی دبیران کانونها و انجمن ها
با هدف مشــارکت دانشــجویان در فعالیت های علمی و فرهنگی
دانشــگاه و به دنبال فراخوان اولیه اداره کل فرهنگی ،انتخابات کانونها و
انجمنها در روزهای یکم و دوم آبانماه برگزار گردید.
اسامی دبیران کانون های فرهنگی و انجمن های علمی منتخب به شرح
ذیل می باشد:
ردیف

نام کانون /انجمن
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دبیر

1

کانون قرآن و عترت

آقای سید ابوالحسن فضایلی

2

انجمن علمی فقه و حقوق امامیه

آقای صادق جوادی

3

کانون هنر و رسانه

آقای امیر محمد تصوری

4

انجمن علمی زبانهای خارجه

آقای باقر رستاخیز

5

انجمن علمی فقه و حقوق حنفی آقای ادریس واحدی

6

کانون سفیران تقریب

آقای رضا نژاد احمد

7

انجمن علمی علوم قرآن

آقای محمد حسین اروجی

8

کانون هالل احمر

آقای امیر رضا خوشحال

قسمت دوم

چکیده:
در موضوع قیام حسینی غالب اهل سنت جزء موافقان
و تأیید کنندگان قیام حسینی هستند و بر این باورند که
قیام امام حسین (ع) و خاندان و یارانش بر حق و صحیح
بوده اســت .از بین قدمای این گروه میتوان به ابنعماد،
تفتازانی ،ابنجوزی و ...و در ســده اخیر به نواندیشــان
اهلسنت اشــاره کرد .البته میتوان عدهای دیگر که راه
میانه در پیشگرفتهاند را تحت عنوان میانهروها یا موافقان
محتاط دانست که ضمن بر حق دانستن امام حسین (ع)
و قیامش ،مقصر بودن یزید و نکوهش او را نمیپذیرند .هر
دو گروه برای نظرگاه خود دالیلی دارند که در این مجال
به بررسی و تحلیل نظر گروه اول که نظر اکثر اهل سنت
است ،پرداخته میشود.
در ادامــه این مقاله به نظــر موافقان قیام و همچنین
نواندیشی و نوگرایی میان معاصران اهل سنت میپردازیم:
 .1موافقان قیام
اغلب دانشــمندان اهلســنت از زوایای مختلف و با
عبارات مختلف ،ضمن تأیید حرکت امام حســین (ع) به
حمایت و طرفداری از حقانیــت و قیام کربال پرداخته و
یزیــد را با عبارات گوناگونی چــون :ظالم،بزهکار و قاتل
امام حسین (ع) مورد نکوهش و مذمت قرار دادهاند .این
گروه ،گناه یزید را بهخصوص در شهادت امام حسین (ع)
نابخشودنی و هرگونه توجیه و عذری را بیمورد دانستهاند.
برای ذکر شاهدی بر این مدعا میتوان؛ باقی ماندن مراسم
سوگواری امام حسین (ع) در نقاط دور افتاده و به دور از
تنشهای سیاسی اهل سنت نظیر :هند ،پاکستان ،جنوب
شرق آسیا و افغانستان را یاد کرد .تعدادی از بزرگان این
گروه و نظرات آنها به شرح ذیل است:
ابوالحسن اشعری ( 324ق)
وی پیشــوای مکتــب اشــاعره و صاحــب کتــاب
نویســد« :چــون

«مقاالتاالســامیین» اســت .او می
ســتمکاری یزید از حد خود گذشت،امام حسین (ع) و
یارانــش علیه ظلم او قیام کردند و در کربال به شــهادت
رسید»( .اشعری 1400،ق ،ص )75
ابنتغری بردی ( 874ق)
وی میگوید:اصحاب ما (شــافعیان) لعن کسی را که
حسین (ع) را به قتل رساند و یا دستور به قتل او داد و یا
اجــازه به این امر داد و یا راضی به آن بود ،جایز میدانند.
او در ادامه بیان میکند« :او خود (ابنتغری) نادانسته یزید
را لعن کرده و به لعن او دســتور میدهد زیرا یزید کسی
است که عبیداهلل بن زیاد را به جنگ با حسین (ع) مأمور
و تحریک کرد و او را مجبور به تشکیل سپاهی برای جنگ
با حسین (ع) ،بدون شک هر صاحب ذوق و عقلی میداند
که یزید راضی به کشتن حســین (ع) بوده و از مرگ او
خوشحال شد ،پس او به هر صورت و شکلی ملعون است».
(ابنتغری بردی 1997،م ،ج  ،1ص )67-66

حسین سرمد محمدی
کارشناس ارشد رشته عرفان و تصوف

تفتازانی ( 791ق)
او به مظلومیت اهلبیت اشاره کرده و میگوید« :به
اهلبیت پیامبر (ص) ســتم روا داشــتند ،آن را کسی
نمیتواند پنهان کند ...این ستم ،به حدی بوده که ،هر
آنچه را در زمین و آســمان است به گریه واداشته و از
شدت آن سنگها شــکافته میشود و گذشت زمانها
و ماههــا ،آن عمل بدش را از یــاد نمیبرد .لعنت خدا
بر کســی باد که در این ستم ،مباشرت ورزیده یا بدان
خرسند گشته است ...کسانی از علمای اهل سنت ،لعن
به یزید را جایز ندانستهاند ،با آن که میدانستند یزید
بیش از این ،سزاوار لعن و نفرین است؛ زیرا میدانستند
اگر لعن به یزید جایز دانســته شــود ،بــه او متوقف
نمیشود و کســانی بزرگتر از او نیز لعن میشوند.»...
(تفتازانی1409 ،ق ،ج  ،5ص )311
همچنین تصریح دارد« :همه متفق هستند بر جواز لعن
کسانی که حســین (ع) را کشته ،یا به این کار دستور یا
اجازه داده ،یا به این کار راضی شدهاند و صحیح آن است
که یزید به قتل حسین (ع) راضی بود و شادی او از قتل
حسین (ع) و اهانت او به اهلبیت رسول خدا (ص) به حد
تواتر معنوی رسیده است ،هر چند تفاصیل آن بهصورت
خبر واحد ذکر شده است .بنابراین ما درباره یزید نه تنها
سکوت نمیکنیم ،بلکه حتی در کافر بودن او شکی نداریم.
لعنت خدا بر او و یاوران و همدســتانش باد»( .تفتازانی،
ق ،1408ج  ،1ص  )67وی در ادامه میگوید« :اما کسانی
که حسین (ع) را کشتند یا دستور به قتل وی داشتند و
این امر را جایز دانســتند ،بدون شک کافرند»( .همان ،ج
 ،1ص )69
ابنعماد ،ابوالفالح عبدالحیبناحمد ( 1089-1032ق)
او در کتاب «شذراتالذهب» خود آورده است« :حسن
بصری میگوید از اهلبیت امام حســین (ع) شانزده تن
که در آن روزگار کســی هماننــد آنها نبود ،همراه او به
شهادت رسیدند و بدکاری ،سر حضرت را نزد ابنزیاد برد
و گفت :بهترین مردم از نظر مادر و پدر را کشتم .ابنزیاد
بر او خشم گرفت و او را کشــت ...آنگاه اهلبیت (ع) را
اسیر کردند .خدا انجام دهنده آن را بکشد و خوار گرداند
هر آن کس را که بدان امر کرد و رضایت داد»( .ابنعماد،
1414ق ،ج  ،1ص )67
وی نیــز همانند ســایر مســلمانان خطــای یزید و
اطرافیانش را نابخشــودنی و مســتحق نفرین میداند و
قاتالن امام حســین (ع) و ظالمــان در حق وی را دلیل
بر زندیق بودن ،نبود ایمان در قلب آنها و بیاعتنایی به
مقام نبوت (ص)میداند .او از اینکه ارکان دین و شریعت
تا زمان نابودی دولت آنها (اموی)حفظ شد ،خدا را شکر
میکند و میگویــد« :اعمالی که امویان و ملوک آنها با
اهلبیت (ع) کردند ،شاهد این سخن پیامبر (ص) است
که«:هالکت امت من در دستان کودکی از قریش است».
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با پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به کنفرانس بین المللی اتحادیه علمای مقاومت در بیروت صورت گرفت؛

“همایش مقاومت” شروعی دوباره برای بسیج علما
علیهرژیمصهیونیستی

کنفرانــس بین المللی اتحادیه علمــای مقاومت روز
چهارشــنبه  ۱۰آبان با پیام رهبر معظم انقالب توســط
آیــت اهلل اراکی و با حضور بیــش از  ۲۰۰نفر از علمای
ل سنت از بیش از  ۸۰کشور اسالمی
مسلمان شیعه و اه 
و سخنرانی چند تن از علمای جهان اسالم در شهر بیروت
برگزار شد.
مقــام معظم رهبری در پیامی به خطاب به "شــیخ
ماهر حمود" رئیس اتّحادیــه جهانی علمای مقاومت،
مســئله فلســطین را مســئله فراموش ناشدنی جهان
مقدس
اسالم دانسته و تصریح کردند که این مبارزهای ّ
ش عاقبت است و به فرموده معظمله ،وعده الهی،
و خو 
نصرت قطعی در این مبارزه است.
پیام مقام معظم رهبری با استقبال گسترده حاضران
در همایش مواجه شد .حضار با شعار اهللاکبر از پیام مقام
معظم رهبری استقبال کردند.
آیتاهلل اراکی در کنگــره بینالمللی اتحادیه
علمای مقاومت :پــروژه تفرقهانگیز آمریکایی-
صهیونیستی شکست خورده است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی گفت:
پروژه آمریکایی  -صهیونیســتی در جهت تفرقه افکنی
میان امت اســامی و ایجاد اختالف در صفوف مقاومت،
در بسیاری از مناطق جهان اسالم شکست خورده است.
آیت اهلل محسن اراکی ،دبیرکل مجمع جهانی تقریب
آیین تکریم مســئول ســابق و معارفه مسئول
جدید حوزه مقاومت بســیج دانشــجویی دانشگاه
مذاهب اسالمی برگزار شد.
طی مراسمی با حضور حجتاالسالموالمسلمین
دکتر مختاری؛ رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و
حجتاالسالموالمســلمین اسدی معاون فرهنگی و
دانشجویی و جناب آقای هادی قاسمی مسئول ناحیه
بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ آقای “فائز

مذاهب اســامی ،در مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین
المللی اتحادیه علمای مقاومت ،تأکید کرد :این کنفرانس
بیانگر آغاز مرحله جدیدی است که به سیطره آمریکا بر
منطقه ما پایان می دهد.
وی افزود :گردهمایی علما از همه کشورها بیانگر آغاز
مرحله جدیدی در زندگی امت اسالمی است.
آیت اهلل اراکی تصریح کرد :توطئه گسســتن و تجزیه
در عراق و ســوریه و همه منطقه شکست خورد و جهان
شاهد ناکامی و شکست دشمن صهیونیستی در لبنان و
فلسطین و منطقه است.
وی افزود :از زمان آغاز مقاومت شرافتمند ،جهان پیروزی
اســرائیل را ندیده است و ما به مقاومت فلسطین به خاطر
اتحاد و بازگشت به وحدت صفوف تبریک میگوییم.
دبیــرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب اســامی
خاطرنشان کرد :همه تالشها برای از بین بردن مقاومت
شکست خورده اســت و جهان اسالمی در برابر استکبار
جهانی متحد اســت که این بشارتی بر پایان حیات این
استکبار است.
آیــت اهلل اراکی تصریح کرد :همه چیز نشــانگر آغاز
شــمارش معکوس برای پایان رژیم صهیونیستی است و
شکســت های پی در پی این رژیم در لبنان و شکســت
توطئه هایی که علیه فلســطین و همچنین برای از هم
ادامه در صفحه 8

مقبل باعرض”؛ بهعنوان مســئول جدید حوزه بسیج
دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی معرفی شد.

اخبار کوتاه
جلسه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با دکتر خوش منش؛
رئیس مرکز هماهنگی و توســعه پژوهش و آمــوزش عالی قرآنی؛
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درخصوص همکاری های پژوهشی
دانشگاه با این مرکز
همایش بین المللی «جایــگاه زن و خانواده در تحقق حیات
طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی» از سوی مجتمع آموزش عالی
بنت الهدی وابســته به جامعه المصطفی العالمیه و با مشــارکت
دانشگاه مذاهب اســامی ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و
برخی دیگر از مراکز علمی برگزار می گردد.
حضــور دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در
نمایشــگاه بین المللی مطبوعــات تهران ،بازدیــد از غرفه برخی
خبرگزاری ها و رســانه ها و گفتگو با خبرنگاران با محوریت معرفی
دانشگاه و تبیین ضرورت تقریب
نشســت بررســی ظرفیت های همکاری دانشــگاه مذاهب
اسالمی با حضور مفتی اعظم و رئیس فدراسیون مسلمانان روسیه،
رئیس دانشگاه اسالمی روسیه ،نماینده مقام معظم رهبری و رایزن
فرهنگی ایران در روسیه برگزار شد.
انتصاب مدرس ارجمند دانشــگاه مذاهب اسالمی؛ به سمت
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی« ،جناب آقای
دکتر عبدالهادی فقهی زاده» به عنوان معاون قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب گردید.
دانشــجویان و دانش آموختگان ،اســتادان و مسئوالن دانشگاه
مذاهب اســامی این انتصاب را خدمت استاد ارجمند جناب آقای
دکتر فقهی زاده تبریک عرض نموده و موفقیت و ســربلندی ایشان
را در مسئولیت جدید از خداوند منان مسئلت می نمایند.
حضور غرفه نشــریات و مجالت دانشگاه مذاهب اسالمی در
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
در این نمایشــگاه عالوه بر خبرگزاری ها و روزنامه های کشــور،
ماهنامه هــا ،فصلنامه های علمــی دارای درجه های علمی(علمی-
پژوهشــی؛ علمی -ترویجی؛ علمی -تخصصــی) ،هفته نامه ها نیز
حضور چشمگیری داشتند.
دانشــگاه مذاهب اسالمی نیز با نشــریات دارای درجه علمی در
این نمایشــگاه حضور یافت و غرفه ای را برای معرفی نشریات خود
اختصاص داد.
انتشــارات دار الفکر کتاب «فن ترجمه و تعریب کاربردی»
اثر جناب آقای دکتر اســودی؛ عضو محترم هیئت علمی دانشــگاه
مذاهب اسالمی را منتشر کرد.
آغاز ثبت نام پذیرفته شــدگان “تکمیل ظرفیت کارشناسی
ارشد” سال 96دانشگاه مذاهب اسالمی از  22آبان ماه
اولین جلسه شورای انتشارات دانشگاه با دستور جلسه بررسی
دو کتاب و چهار پایان نامه روز  25مهرماه برگزار شد.
در این نشست با انتشار چهار عنوان از پایان نامه های دانشجویان
که طی داوریها حائز بیشــترین امتیاز شــده اند بــا اکثریت آراء
موافقت شد .همچنین با انتشار کتاب یکی از اعضای محترم هیئت
علمی دانشگاه با موضوع انشای عربی موافقت گردید.
باحضور آیتاهلل نعیم آبادی نماینده محترم ولی فقیه و امام
جمعه بندرعباس و جمعی از اساتید و دانشجویان؛
{یادواره شــهدای مدافع حرم} در آستانه چهلمین روز شهادت،
شهید محسن حججی در واحد بندرعباس دانشگاه برگزار شد.
حضور و شرکت دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی در تهران
و واحد ها در مراسم راهپیمایی بزرگ دانشگاهیان در روز  13آبان
ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
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مدیر اجرایی :غفار مهردوست
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شماره 3

آیت اهلل اراکی:

پروژه تفرقهانگیز آمریکایی -صهیونیستی شکست خورده است

ادامه از صفحه 7

پاشیدن منطقه انجام داده است نیز نشانه همین امر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :جهان از زمان پیروزی مقاومت بر
رژیم صهیونیستی شاهد پیروزی این رژیم نبوده است و این نشان
می دهد که نابودی این رژیم آغاز شده است.
آیت اهلل تسخیری:
«مقاومت» س ّر پویایی امت اسالمی است
آیت اهلل "محمد علی تســخیری" رئیس شورای عالی مجمع
سر
جهانی تقریب مذاهب اسالمی نیز با اشاره به اینکه مقاومت ّ

پویایی امت اسالمی اســت خاطرنشان کرد :دشمن تمام تالش
خود را به کار می گیرد که به وحدت امت اســامی ضربه بزند
اما مقاومت اســامی می تواند از امت اسالمی و کرامت و عزت
آن دفاع کند.
وی بابیان اینکه حاکمان کشــورهای عربی با خیانت آشکار
خود ،مقاومت اســامی را تروریسم معرفی میکنند،
تأکید کرد که همه مسلمانان باید از مقاومت اسالمی
حمایت کنند.
شــیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزباهلل لبنان که
از ســخنرانان مراسم افتتاحیه این همایش بود ،گفت:
حمایتهای بینالمللی موجب استمرار تجاوز و جنایات
رژیمصهیونیستی شده و باید همه مسلمانان برای دفاع
از مردم مظلوم فلسطین و مقابله با آن در صحنه باشند،
چرا که تثبیت اشغالگران در فلسطین به معنای تثبیت
طرحهای تجزیه منطقه و تفرقهافکنی در آن خواهد بود.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت:

تازه های نشر در حوزه تقریب

فلســطین قبله گاه مســلمانان باقی خواهــد ماند و
صهیونیستها نمی توانند ما را از این مسیر منحرف کنند
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در مراسم افتتاحیه دومین
کنگره این اتحادیه بر زوال و نابودی رژیم صهیونیستی تأکید کرد
وگفت :تمام توطئه های دشمنان مستکبر و ایادی آنها در منطقه،
به زودی شکست خواهند خورد.
شــیخ ماهر حمود ،رئیس اتحادیه جهانــی علمای مقاومت
در مراســم افتتاحیه دومین کنگره این اتحادیه ،اظهار داشــت:
همانطور که مقاومت در غزه و لبنان پیروز شد و همانگونه که ما
در سوریه و شرق لبنان و عراق بر تکفیری ها پیروز شدیم ،همه
توطئه ها ،از ســوی ریاض باشد یا تل آویو یا هر کشور دیگری،
در آینده ای نزدیک و به خواست خداوند شکست خواهند خورد.
وی افزود :ما به ملت های شکست خورده می گوییم که به تاریخ
گذشــته و حال حاضر خود بــه خوبی دقت کنید و نقش علمایی
مانند عزالدین قسام،عمر مختار ،احمد یاسین ،عباس الموسوی و
دیگر علما را مالحظه کنید و ببینید که چه نقش مهمی در بیدار
سازی امت اسالمی و خروج آنها از مشکالت داشته اند.
وی اظهار داشت :نکته ای که باید در این کنفرانس بر آن تمرکز
کرد ،این است که اسرائیل رژیمی رو به نابودی و زوال است و همه
یهودیان و صهیونیســتها به این مسأله اعتراف میکنند .ما این
مسأله را از افسران اسرائیلی شنیده ایم که هر فرد اسرائیلی در هر
لحظه و هر روز در انتظار پایان یافتن این رژیم رو به زوال است.
رئیس اتحادیــه جهانی علمای مقاومــت در پایان تاکید کرد:
فلسطین قبله گاه ما مسلمانان باقی خواهد ماند و صهیونیستها
نخواهند توانست ما را از این مسیر منحرف کنند.
نمایندگان دیگر کشورهای اسالمی نیز که فرصت سخنرانی در
مراسم افتتاحیه یا کمیسیون های تخصصی این همایش را داشتند
بر اتحاد و همگرایی مســلمانان برای مقابله با رژیمصهیونیستی
تاکیــد کردند .برخی حاضران در ایــن همایش ،برگزاری چنین
کنفرانســی را مقدمهای برای بســیج جهان اسالم برای مقابله با
رژیمصهیونیستی دانستند.

نگاهی به شماره جدید مجله
علمی-ترویجی «مطالعات تقریبی
مذاهب اسالمی»

شماره  46مجله علمی -ترویجی «مطالعات تقریبی
مذاهب اسالمی» دانشــگاه مذاهب اسالمی در 100
صفحه با مقاالت مختلف از اساتید و پژوهشگران چاپ
و منتشر شد.
مجله «مطالعات تقریبی مذاهب اســامی» که با
درجه علمی ـ ترویجی از کمیســیون بررسی نشریات
علمی کشور از سوی دانشگاه مذاهب اسالمی منتشر
می شود؛ در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
نیز نمایه میگردد.
در جدیدترین شــماره این مجله که به صورت دو
فصلنامه منتشر میشود مقاالتی با موضوعات «مبانی
هم گرایی اســامی در نهج البالغه» از دکتر بخشعلی
قنبری« ،اعراف از منظر مفســران فریقین» ،از دکتر
عبــاس مصالیی پــور یزدی ،حمید رضائی ،فرشــته
مرزبان« ،مبانی اندیشــه سیاســی امام ابوحنیفه در
دفــاع از قیامهای علویان (زید بــن علی و ابراهیم بن
عبداهلل)،از مســعود بهرامیان ،علــی تفتیان« ،جرایم
ناشــی از نفرت مذهبــی» ،ازبهنــام دارابی« ،تحلیل
جایگاه حدیثی حكيم بن حكم از منظر شــیعه و اهل
سنت» از هاشم اندیشــه ،محمدتقی دیاری بیدگلی،
«تحليل و بررسي ديدگاه مفسران درباره آیات نسخ»
از دکتــر عبدالهــادی فقهی زاده ،اصغر طهماســبی
بلداجی منتشر شده است.

قبولی  69درصدی دانشآموختگان کارشناسی دانشگاه مذاهب اسالمی در آزمون کارشناسی ارشد سال  1396دانشگاههای دولتی
دکتر رضا صابری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
با ارائه آماری از درصد پذیرفته شــدن دانشآموختگان
کارشناسی دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد ،گفت:
 109نفر از فارغ التحصیالن کارشناسی دانشگاه مذاهب
اسالمی در کنکور ســال  96سازمان سنجش آموزش
کشور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی پذیرفته شدند.

وی افزود :براساس گزارش سازمان سنجش آموزش
کشور 69 ،درصد فارغ التحصیالن این دانشگاه پس از
دوره کارشناسی دانشــگاه مذاهب اسالمی ،در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و  31درصد نیز در
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای غیر دولتی پذیرفته
شده اند.
گفتنی است در آزمون سراسری  5نفر از دانشجویان

ممتاز دانشگاه مذاهب اسالمی در دانشگاه های دولتی
پذیرفته شده اند که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد:
 .1مهدیه پالنگ دانشگاه تهران
 .2فریبا جمشیدی دانشگاه الزهراء
 .3مرضیه زارع زردینی دانشگاه یزد
 .4سینا ستوده دانشگاه امیرکبیر
 .5رضا کریمی بیستگانی دانشگاه کاشان

