امروز ،استعمار با توجه به وجود عامل وحدت ،سعی
می کند شــکافها و اختالف هــا را از طریق مختلف
قومی و مذهبی ،میان شیعه و س ّنی به وجود آورد.

اگر كســى كالمى بگويد كــه باعث تفرقــه بين ما
مسلمانها بشود ،يا جاهل هست يا از كسانى هست كه
مىخواهد بين مسلمانان اختالف بيندازد .قضيه شيعه
و سنى ً
اصل در كار نيست ،ما همه با هم برادريم.

مقام معظم رهبری مدظله العالی

امام خمینی(ره)
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یادداشت به مناسبت هفته پژوهش

آیت اهلل تسخیری در مراسم
گرامیداشت هفته پژوهش در
دانشگاه مذاهب اسالمی:

موانع تحقق تحول در
علوم انسانی و رسالت
حوزه و دانشگاه

امروز «تقریب مذاهب»
به یک حقیقت مسلم
تبدیل شده است

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

مشــاور عالی مقام معظم رهبری در امور

جهان اسالم و رئیس شــورای عالی مجمع
تقریب با تأکید بر اینکه نبودن تقریب باعث

به وجود آمدن گــروه های تکفیری از جمله
داعش می شود ،اظهار داشت :امروز تعدی بر

حقوق و جنایات صورت گرفته ،به علت عدم
گفتوگوهایمنطقیاست.

 28آذرماه؛ سالگرد رحلت «آیت اهلل حممد واعظزاده خراسانی»،
موسس فقید دانشگاه مذاهب اسالمی را گرامی می داریم.
آیت اهلل تسخیری در مراسم روز
پژوهش دانشگاه مذاهب اسالمی:
ِ

در این شماره میخوانید

ی هــای مراکز
یکــی از خصایص و ویژگ 
آکادمیک این است که ایدههای جدید ارائه
کنند و مولد باشــند ،این در حالی است که
این نوزایی مستلزم وجود شرایط و بسترهای
مناسب اســت؛ معتقدم بسترهای الزم برای
تولیــد فکر در جامعه را بایــد از بخشهای
آموزشــی و آن هــم از دوران راهنمایــی و
دبستان آغاز کرد.
از جمله معایب نظام آموزشــی ما ،تأکید
صرف ،بر آموزش اســت ،این در حالی است
که آمــوزش باید در کنــار پژوهش صورت
گیرد ،از این رو باید روحیه مسأله محوری که
ی شــود را نه تنها در
در پژوهش برجسته م 
سطوح آموزش عالی بلکه در سطوح راهنمایی
و دبیرســتان نیز تســری داد وقتی این نگاه
نهادینه شود ،فرد در هر موضوع و مسألهای،
پرسشی خواهد داشت ،خاصیت علم نافع این
است که همراه با پرسشگری باشد.
ش های بنیادین در
معتقدم از جمله چال 
ش های موجود در حیطه علومانسانی
پژوه 
میتوان به گسســت معرفتی و بی توجهی
بــه نیازهای جدید و کمبود ایــدهپردازی و
نوآوری اشاره کرد ،حال آنکه در علو م انسانی
غربــی تکثرهای معرفتی به عینه مشــاهده
میشــود که این شاخصه کلیدی ،محصول
نقــد و اهتمام به نیازهــای جدید و تالش و
رقابت پژوهشــگران غربی برای پاسخ گویی
به بحــرانهــای آن جوامع اســت؛ ارتقای
کیفی علومانسانی از جمله مه م ترین اهداف
پژوهش است؛ لذا همان گونه که اروپا از علم
دانشمندان اسالمی بهره برد و علم جدید را
طرح کرد ،پژوهشگران داخلی نیز باید برنامه
هایی را برای ســامانبخشی به علومانسانی
در نظر گیرند.
برای تحقق این مهم باید از همه ظرفیت
ها بهره گرفت؛ زیرا توقف در مسائل سنتی و
ش شناســی سنتی در تولید علم،
اصرار بر رو 
حوزههای معرفتی کشــور را از پویایی فکر و
اندیشه دور خواهد کرد.
در مباحث علمی و در میان نخبگان روحیه
پرسشگری بسیار ضعیف است و متأسفانه اینجا
اســت که باید تولید فکر شکل گیرد؛ واقعیت
این اســت که یک جامعه از فرهیختگان خود
خط میگیرد و اینجا اســت که دانشمندان و
صاحبان قلم نقش دارند ،آنها هستند که جهت
فکری عامه مردم را تعیین میکنند...
ادامه دارد

امروز «تقریب مذاهب» به
یک حقیقت مسلم تبدیل
 2شده است
معاون راهبردی مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی:

دانشجویان دانشگاه
مذاهب اسالمی،
 3پرچمداران همبستگی
اسالمی هستند

5

نکوداشت حوزه علمیهای
با  57طلبه شهید

مولوی اسحاق مدنی:

وحدت و زندگی
مسالمتآمیز مهمترین
دغدغه مرحوم آیتاهلل
 6واعظزاده خراسانی
در دیدار معاونان دانشگاه با دبیرکل
کمیسیون ملی یونسکو در ایران مطرح شد:

همکاری در زمینه تقارب
فرهنگها ،صلح ،پرهیز از
 7خشونت و افراطیگری و
همایش های مشترک

سردار نقدی در مراسم روز دانشجو
دانشگاه مذاهب اسالمی:

اشاعه فرهنگ تقریب
مذاهب اسالمی راه مبارزه
 8با جنگ نرم دشمنان است

بــه گــزارش روابــط عمومــی
دانشگاه«،نشست ویژه نکوداشت هفته
پژوهــش» روز یکشــنبه  26دی ماه با
حضور آیتاهلل تســخیری مشاور عالی
مقــام معظــم رهبری در امــور جهان
اســام ،دکتر مختاری رئیس دانشگاه،
مولوی نذیر احمدســامی عضو مجلس
خبــرگان رهبری و جمعــی از علمای
شیعه و اهل سنت ،اساتید و فرهیختگان
حوزه و دانشگاه و شخصیت های علمی
و تقریبی برگزار شد.
آیت اهلل تسخیری به عنوان سخنران
ویژه این مراسم درخصوص راه مقدس و
خطیر “تقریب” و زحمات و تالش هایی
که در این عرصه انجام شده است،گفت:
تقریب مذاهب امروز بــه یک حقیقت
مســلم تبدیل شــده اســت و همه به
حقیقت این موضوع پی برده اند.
ریشــه های تقریب در عقالنیت
اسالم است
رئیس شــورای عالی مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد :زمانی
برخی انتقاد می کردند که لفظ تقریب
در هیچ یک از آیات قرآن ،روایات اهل
بیت(علیهم السالم) نیامده است و حال
ادامه در صفحه 2
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است .مقام معظم رهبری مدظلهالعالی

سلسله جلسات درس اخالق هفتگی آیت اهلل اراکی:

امید به لقای پروردگار وجه تمایز اهل ایمان و غیر اهل ایمان
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اســامي با اشاره به
اینکه امید به لقای پروردگار باید بخشــی از فرهنگ متعارف
مؤمنان باشــد ،گفت :این مسأله انسان ها را به طاعت خداوند
مشتاق کرده و آنها را از ارتکاب گناهان باز می دارد.
آیت اهلل محسن اراکی در درس اخالق هفتگی مدرسه علمیه
معصومیه که در مسجد این مدرسه برگزار شد ،با اشاره به اینکه
نظر به وجه خداوند یکی از بهترین هدایایی است که پروردگار
به بندگانش عنایت می کنــد ،گفت :از مجموع آیات و روایات
استفاده می شود که هیچ لذتی برتر از این نعمت وجود ندارد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی امید به لقای
پروردگار را وجه تمایز اهل ایمان و غیر اهل ایمان دانست و اظهار
داشــت :لقای خداوند در این دنیا همراه با حجاب اســت ،برای
همین بسیاری از افراد متوجه دیدار خدای متعال نمی شوند ،اما
در آخرت همه حجابها برداشته شده ،حقایق آشکار می شود و
انسان در برابر ملک ،عزت و هیمنه خداوند قرار می گیرد.
الس ُجو ِد
وی به آیه شریفه «یَ ْو َم یُ ْکشَ ُف َع ْن ساق َو یُ ْد َع ْو َن اِلَى ُّ
َفال یَ ْستَطی ُعون» اشاره کرد و اظهار داشت:مراد از واژه «ساق»
حقیقت و پشت پرده بشر است که در زندگی دنیایی پوشانیده
شده است ،اما در آخرت از آن پرده برداری می شود.

آیت اهلل اراکی خاطرنشــان کرد:انسان هر آنچه در زندگی
دنیوی خود نســبت به فضائل اخالقی اهتمام ورزد ،در آخرت
نیز می تواند به راحتی در برابر امر پروردگار خاضع باشــد ،اما
اگر شــخصیت درونی خود را به تمرد و سرکشی عادت دهد،
در قیامت نیز نخواهد توانســت ســربلند باشد؛ به بیان دیگر
قیامت انعکاس زندگی دنیوی انسانها است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افــزود :لقای پروردگار برای
اهل ایمان همراه با کرامت ،فرج و تکریم اســت ،اما این دیدار
بــرای گناهکاران دیداری خشــمگینانه و توأم با ذلت خواهد
بود؛ بنابرایــن اعتقاد به لقای خداوند متعال باید بخشــی از
فرهنگ متعارف مؤمنان باشد.
وی تأکید کرد :امید به لقای پروردگار است که انسانها را به
طاعت او مشتاق کرده و آنها را از ارتکاب گناهان باز می دارد.
آیت اهلل اراکی در پایان یادآور شــد :رسیدن به مقام لقای
پروردگار نیازمند فراهم ســازی یک سلسله مقدمات معنوی
است که انسان در زندگی دنیوی خود باید آنها را کسب کند.
درس اخالق حضرت آیت اهلل محســن اراكى یکشــنبه هر
هفته بعد از نماز ظهر و عصر در مدرســه علمیه معصومیه قم
برگزار میگردد.

آیت اهلل تسخیری در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه مذاهب اسالمی:

رهبری فرمودند :این دانشگاه باید محور
پیشرفت و گفتوگو در جهان باشد

ادامه از صفحه 1

آنکه ریشــه های تقریب در عقالنیت اسالم است و عقالنیت
در همه جای قرآن مطرح شده است.
وی افزود :ریشــه تقریب در گفت و گوی منطقی است و
در قرآن یک تئوری منطقی جامع مشــاهده می شود ،قرآن
می فرماید گذشــته ها را کنار بگذاریم و یکی از شرایط گفت
و گوی منطقی را در فضای ســالم و مبتالی ســوابق نبودن،
بیان می کند.
آیت اهلل تســخیری به چند نمونــه از آیات قرآن در این
زمینه اشاره کرد و گفت :شبهات و اشکاالت آن زمان درباره
تقریب به مرور از بین می رود و اگر زمانی گفته می شــد که
تقریــب بین حق و باطل معنایی ندارد ،مقصود حق مطلق و
باطل مطلق اســت ،اما زمینه های مشــترک بین تفکرهای
انســانی وجود دارد و ما آن تفکرهای مشترک را محور گفت
و گو قرار می دهیم.
رهبر معظم انقالب فرمودند”:شما باید این دانشگاه
را به جایی برسانید که محور پیشرفت و گفتوگو در
جهان باشد”.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به
خدمــات و زحماتی که پیشــگامان تقریب و بزرگان این
عرصه برای پیاده کــردن فرهنگ تقریب و گفت وگو در
میان امت اســامی داشتند ،بیان داشت :خیلی زحمت ها
برای “تقریب” کشیده شد و خون دلها خورده شد .مرحوم
آیتاهلل واعظزاده ،آرزو میکرد این دانشــگاه روزی محور
گفتوگوهای منطقی باشد و به بیان مقام معظم رهبری
نیز باید دانشــگاه مذاهب اسالمی را به جایی برسانیم که
محور پیشرفت ،گفتوگو و الگو قرار گیرد.
مشــاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم
ابــراز امیــدواری کرد که دانشــگاه مذاهب اســامی و

دانشگاههای همســان بتوانند به این جایگاه رفیع برسند که
خطدهنده گفتوگوهای منطقی باشند.
راه تقریب ،راهی مقدس اســت که راه اهلبیت (ع)
نیز بود
آیت اهلل تســخیری اظهار داشــت :قرآن میفرماید ،شما
بایــد الگوی تمدنی همه دنیا باشــید؛ بنابرایــن باید درباره
تقریب امیدوار باشــیم و در این زمینه تــاش کنیم .امروز
همه جنایات و تعدی بر حقوق انســانها ،به نبود گفتوگوی
منطقــی برمیگــردد .اگر تقریب نباشــد تکفیــر ،داعش و
گروههای انحرافی چهره اسالم را مخدوش میکنند.
وی درپایان تاکید کرد :راه تقریب ،راهی مقدس است که
راه اهلبیت (ع) نیز بود .آیتاهلل واعظزاده میفرمود که امام
صادق (ع) حدود چهار هزار شــاگرد داشتند که بیشتر آنها
نیز شــیعه نبوده ،ولی عاشــق امام بودند ،چراکه امام با زبان
انسانی ،منطقی و احترام با آنان گفتوگو میکردند.
گفتنی اســت ،در نشســت ویژه نکوداشــت هفته ویژه
پژوهش ،مولوی “نذیر احمد سالمی” مقاله ای پیرامون ادب
اختالف و تفاوت خالف و اختالف در آیات و روایات ارائه داد.

مقاله:

درآمدی بر مهم ترین عوامل فراز
و فرود تمدن اسالمی

دکتر محمود ویسی و دکتر علی أسودی اعضای هئیت
علمی دانشگاه مذاهب اسالمی

چکیده ای از مقاله مشترک جناب آقای دکتر محمود ویسی
مدیرگروه فقه و حقوق شافعی و جناب آقای دکتر علی أسودی
مدیرگروه ادبیات عرب و از اعضای هئیت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی در سی و یکمین کنفرانس بینالمللی وحدت به شرح
زیر می باشد:
نگاهي گذرا به تاريخ بشــري به خوبي روشن ميسازد که
تمدنها همانند انســان ها ،زاده ميشوند ،به بالندگي و رشد
ميرسند و به علل و عوامل بيشتر دروني از هم فرو ميپاشند و
ميميرند .مرگ تمدنها امري است که تاريخ از آن بسيار سخن
گفته است و از آن به تمدن هاي فراموش شده ياد ميشود .در
علم تاريخ و پيش تر در فلســفه تاريخ به مساله چگونگي علل
و عوامل پيدايي  ،شــکوفايي و نابودي اشاره می شود و تحليل
گران تاريخ به بررسي اين علل و عوامل ميپردازند .از نظرآنها
علل و عوامل ياد شــده امری طبيعــي و در حوزه رخدادهای
مرتبط با قوانين طبيعی و بشری است.
امــا در تحليل درون دینی نگاه به علــل و عوامل از زاويه
ديگری انجام می شود .قرآن به هدف هدايت بشر ،به رخدادها
با نگاه آموزشی و پرورشی مينگرد .هر يک از رخدادها ارتباط
تنگاتنگي با مســایل تنبيهی و تشويقی بشر پيدا ميکند و با
توحيد و متعلقاتش معنا و مفهوم مي يابد .هر چند الزم است
به رخدادها و علل ايجادي آن از نگاه فلسفه تاريخ و سنتها و
قوانين طبيعي نگاه شود ؛ اما اين سنتها ارتباط تنگاتنگي با
اعمال و رفتار انساني پيدا ميکنند .در تحليل فراگیر ،زلزله و
ادامه در صفحه بعد
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گفت وگو

معاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

دانشجویان دانشگاه مذاهب اسالمی،
پرچم داران همبستگی اسالمی هستند
دکتر زرهانی معــاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی ،گفت :تمرکز دانشــگاه مذاهب اسالمی برروی معرفی
مشترکات و خنثی کردن تالشهایی است که به اختالفات دامن
می زند.
دکتر سید احمد زرهانی که سالها به عنوان معاون آموزشی و
عضو هیئت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی فعالیت داشته و دارد و
در عرصه آموزشی و پژوهشی در زمینه تقریب پیشگام بوده است.
اکنون به عنوان معــاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب
اســامی در این عرصه فعالیت مینماید و معتقد است :دانشگاه
مذاهب اســامی شاخه ای از شــجره طیبه تقریب است که در
جهت پرورش علمی و فکری جوانان و دانش پژوهان سنی و شیعه
کارنامه درخشانی به ارمغان آورده است.
دکتر زرهانی در گفتگو با خبرنگار دو هفته نامه انسجام یکی از
ویژگی های بارز این دانشگاه را تربیت جوانان تقریبی و کاردان و
دانش پژوه است ،عنوان و اظهار کرد :تربیت شدگان این دانشگاه
نیروهایی هستند که هم قدرت تالیف و تحقیق دارند و هم راه و
رســم زندگی مسالمت آمیز با دیگران را یاد گرفته و خود تعلیم
دهنده آن هستند.

وی افزود :تمرکز دانشــگاه مذاهب اســامی بر روی معرفی
مشترکات ،تمرین زندگی و همزیستی مسالمت آمیز آنهم در یک
فضای علمی و دانشگاهی و خنثی کردن تالش هایی است که به
اختالفات دامن می زند.
معاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی بیان
داشت :امروزه جوانان دانش پژوه شافعی ،حنفی ،مالکی ،حنبلی و
شیعه در کنار استادانی از همین مذاهب در این دانشگاه در مسیر
تحقق اهدافی که در رأس آنها ترسیم چهره واقعی امت واحده و
پایه گذاری تمدن نوین اسالمی است ،حرکت می کنند.
عضو هیئت امنای دانشــگاه مذاهب اسالمی تاکید کرد :فارغ
التحصیالن این دانشــگاه هم در محیط خانواده ،هم در جامعه و
هم در فضای کار چهره نمایانی هستند که پرچم داران همبستگی
اسالمی به حساب می آیند.
دکتر زرهانی خاطر نشــان کرد :بنده به عنوان یکی از معلمان
سابق این دانشگاه احساس میکنم که آینده دانشگاه روشن تر از
امروز آن است و إن شاءاهلل می تواند سهم قابل توجهی در تربیت
مدیران و کارشناســان خبره و تقریبی در حوزه معارف اسالمی
داشته باشد.

شخصیتهای برجسته اهل سنت پاکستان در بازدید از واحد زاهدان دانشگاه:

زندگی برادرانه مذاهب مختلف در ایران و این دانشگاه را
به مردم و دولت پاکستان منتقل خواهیم کرد
هیات  ۱۵نفره از شــخصیتهای برجســته اهل سنت از
شهرکویته پاکستان از فرقه های مختلف مذهبی(نقشبندی،
بریلوی ،مودودی) شــامل مدیران حوزههــای علمیه ،وکال،
پزشــکان ،امامان جمعه و ...از دانشگاه مذاهب اسالمی واحد
زاهدان بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی ،در این دیدار سرپرســت واحد
زاهــدان ضمن خیر مقدم به میهمانــان به معرفی اجمالی
دانشــگاه مذاهب اسالمی پرداخت و پس از آن جناب استاد
مولوی سالمی ســخنانی را در مورد اهداف تقریبی دانشگاه
و چگونگی تاســیس واحد زاهدان و زندگی مسالمتآمیز و
همراه با محبت دانشجویان شــیعه و سنی در کنار یکدیگر
در این دانشــگاه ارائه داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده
نزدیک شــرایط تحصیل دانشــجویان پاکســتانی در واحد
زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی میسر شود.
در ادامه ایــن دیدار نمایندهی هیات پاکســتانی ،جناب
موالنا انوارالحق حقانی ،امام جمعهی اهل سنت شهر کویته
به سخنرانی پرداخت.
وی از دعــوت جمهوری اســامی و نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در سیستانو بلوچستانکه فرصت حضورشان
در ایران را فراهم کردند ،تقدیر وتشکر کرد.

مهم ترین عوامل فرود تمدن اسالمی در درازنای
تاریخ را میتوان استکبار،جهل وخوکامگی،جدایی
دین از سیاست وفقدان وحدت و همگرایی نام برد
ادامه از صفحه قبل

ســيل و ديگر بالياي طبيعي هر چند  ،ارتباطي با قوانين طبيعي
دارد ،اما اعمال انســاني در ايجاد و پيدايي آن موثر اســت .اعمال
انسان ميتواند در قوانين طبيعي و طبيعت تاثير مثبت و منفي به
جای بگذارد .از اين رو ،رفتار و اعمال انسانها می تواند موجب فراز

زندگی مســالمت آمیز اقوام و مذاهــب در ایران
مثال زدنی است
امام جمعهی اهل سنت شهر کویته نظام مقدس جمهوری
اسالمی را نمونه بارز حکومت اسالمی دانست و گفت :زندگی
تقریبی ومسالمت آمیز در بین دانشجویان اهل سنت و شیعه
در دانشگاه مذاهب اسالمی که در توضیحات و بیانات مولوی
نذیر احمد به آن اشاره شد ،بسیار جالب و مثال زدنی است.
وی در پایان تاکید کرد :آنچه در این دانشــگاه و در بین
مردم ایران از اقوام و مذاهب اســامی شکل گرفته به عنوان
یک شــکل برجســته از زندگی برادرانه را به مردم و دولت
پاکستان منتقل خواهیم کرد.
و فرود تمدنها بصورت جدی گردد .در تحليل درون دینی ،خداوند
به عنوان منشــاء همه رخدادها حضوری دايم دارد و رفتار انسانی
موجب ميشود تا تغييراتي در علل و عوامل طبيعي رخ دهد.
از عوامل شــکوفایی و فراز تمدنها می توان به قانون مداری،
اخــاق محوری،تقریب وهمگرایی وانســجام وافزایش تعامالت
علمی اشاره کرد.
در عصر معاصر نیز با پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی ایران
یکی از آرمانها و مبانی انقالب اسالمی در راستای ایجاد همگرایی و
تقریب میان مذاهب تاسیس دانشگاه مذاهب بر اساس منویات مقام
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اخبار کوتاه:
برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با حضور سرپرستان
واحدهای سنندج ،بندرعباس و زاهدان دانشگاه
اولین نشســت از سلسله نشســت های “ کلمه سواء”با
سخنرانی دکتر مختاری؛ رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی
به همت هیات اندیشــه ورز “ اسالم ،ادیان و ارتباطات میان
فرهنگی”  ،حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی “معنا شناسی در مطالعات قرآنی”
از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با تدریس سرکار
خانم دکتر عربی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزاری کارگاه دانشافزایی اخالق پژوهش (ویژه اعضای
هیئت علمی) از ســوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
مذاهب اسالمی به مناسبت هفته پژوهش
تهیه و پخش گزارش خبری از دانشگاه ،فضاهای آموزشی
و کالسهای درسی ،مصاحبه با ریاست دانشگاه و دانشجویان
توسط شبکه خبری العالم عربی با همکاری روابط عمومی
دیدار سفیر محترم جمهوریاسالمی افغانستان از دانشگاه
مذاهب اسالمی و دیدار با ریاست محترم و معاونین دانشگاه
بازدید علمای برجسته اهل سنت کویته پاکستان از واحد
مرکزی و دیدار با مسئوالن دانشگاه
تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه جناب آقای مومنیها در
طول دوران مدیریت امورفرهنگی دانشگاه با حضور سرپرست
معاونت فرهنگی دانشجویی و مدیرکل حوزه ریاست
انتصاب جناب آقای مهدی آقابابایی به عنوان «سرپرست
اداره کل امور فرهنگی» دانشگاه به پیشنهاد سرپرست معاونت
فرهنگیدانشجویی
بازنشــرویژه نامه «فقیه وحدت» به مناسبت ایام سالگرد
رحلت آیت اهلل واعظ زاده خراســانی ،موسس فقید دانشگاه
مذاهب اسالمی
تجلیل رهبر معظم انقالب از دایرةالمعارف «المعجم فی
سر بالغته» آیت اهلل واعظ زاده خراسانی
فقه لغة القرآن و ّ
انتشار شــماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه
مقارن» دانشگاه
شرکت دبیر هم اندیشــی دانشگاه مذاهب اسالمی سرکار
خانم دکتر دانش پور در شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی
دانشگاه های سراسر کشور در مشهد مقدس ۳۰آذر ماه
برگزاری کرسی ترویجی ،عرضه و نقد ایده علمی؛ «اعتبار
درتفسیر» با حضور و ارائه توسط دکتر مختاری در پژوهشگاه
علــوم و فرهنگ اســامی قم با حضور و نقد حجج اســام
والمسلمین دکتر احمد واعظی و دکتر خسروپناه
با مشارکت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی اولین همایش
تبیین نقش تاریخی مســاجد در رشــد علمــی -فرهنگی
مسلمانان  5و 6اردیبهشت  97برگزار می شود.
برگزاری کارگاه با موضوع فرقه شناسی با همکاری دفتر
نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان
سیستان و بلوچستان در واحد زاهدان دانشگاه
معظم رهبری ،صورت گرفت و در حال حاضر تعامالت ســازنده و
تفاهمنامههای مشترک این دانشگاه با مراکز شاخص علمی جهان
اسالم تحت اشــراف مجمع جهانی تقریب دستاوردهای مهمی در
این عرصه رقم زده است ودر افق چشم انداز دراز مدت این دانشگاه
همترازی با دانشــگاه االزهر مطابق فرمایش مقام معظم رهبری و
تحقق بالندگی و تعامل فرهنگی سازنده در سرلوحه اهداف قرار دارد.
از اين روست که مساله پيدايي و شکوفايي و نابودي تمدنها از اين
زوايه نیازمند تحليل است که در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

ارائه شده در سی و یکمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی
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برگزاری مراسم ویژه «نکو داشت هفته پژوهش» با رونمایی از  4عنوان
کتاب ،منشور اخالق پژوهشی ،تجلیل از پژوهشگران برگزیده تقریبی

نشست ویژه نکو داشت هفته پژوهش با حضور آیتاهلل تسخیری مشاور عالی مقام معظم

رهبری و جمعی از علمای شیعه و اهل سنت ،اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه و شخصیت

های علمی و تقریبی و به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.

دکتر مختاری در مراسم روز پژوهش:
ظرفیت بیبدیل و نقش مهم دانشگاه مذاهب اسالمی
در تحول علوم انسانی و بومی سازی آن
در این نشست ،حجت االسالم و المسلمین دکتر "محمد
حســین مختاری" رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی ضمن
قدردانی از فعالیتهای تقریبی شــخصیت هایی همچون آیت
اهلل تســخیری رئیس شــورای عالی مجمع تقریب ،آیت اهلل
اراکی دبیر کل مجمع تقریب ،حجت الســام و المســلمین
دکتر بی آزار شــیرازی ،مولوی نذیر احمد سالمی و  ...گفت:
دانشــگاه مذاهب اســامی این ظرفیت را دارد که در تحول
علوم انســانی و بومی ســازی آن که از مطالبات مقام معظم
رهبری است ،گام های مهمی بردارد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ادامه داد :مــی توان از
اندیشههای ارزشمند اساتید و روشنفکران این دانشگاه در تولید
ایدهها و افکار نوین در بخش آکادمیک بهره برد.

امروز دنیا به دنبال تقارب علم و دین است
دکتر مختاری افزود :امروز بر خالف گذشته ،در دنیا و حتی
در جهان غرب به دنبال تقارب علم و دین هستند و به این سمت
و ســو پیش می روند ،دانشگاه مذاهب اســامی در این راستا
میتواند با رشتهها و موضوعات جدید از منظر اسالم و آموزههای
قرآنی در جهت تنویر افکار جامعه گام بردارند .آثار منتشرشده و
پروژههای دانشگاه نیز در این راستا است که پاسخگوی بخشی

از نیازهای جامعه بهویژه نسل جوان باشد.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی اظهار کرد :پیش از این نیز
بهویژه زیرنظر آیتاهلل بیآزار شیرازی ،تالشهای زیادی در این
زمینه در دانشــگاه انجام شده است .در توسعه و معرفی کمی
و کیفی دانشــگاه بهویژه در عرصه بینالملل ،ضمن ادامه راه و
هدف پیشکسوتان این دانشــگاه ،یک وفاق جمعی وجود دارد
که دانشگاه جنبش همه سویهای در عرصههای مختلف از خود
نشــان دهند .افتخار داریم که در این مسیر با حمایت بزرگان
و علمای حوزه و دانشــگاه در جهت جلــب رضای خدا ،در راه
پویندگی و بالندگــی و ارتقای علمی و فکری جامعه قدمهای
جدی برمیداریم.
در ابتدای این نشست ،دکتر "حجت اهلل ابراهیمیان" معاون
پژوهشی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی به میهمانان ،انتخاب
روز  25آذر ماه به عنوان روز پژوهش از سوی شورای فرهنگی
عمومی را اقدامی فرخنده و مبارک عنوان کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه پیش نیاز حرکت ما در معاونت
پژوهشــی خطوط ترســیم شــده نظام ،بیانات مقام معظم
رهبری ،رهنمودهای ریاســت هیئت امناء ،ریاست دانشگاه،
قانون اساسی و...است ،گزارشی از فعالیتهای مختلف معاونت
پژوهشی ارائه کرد.
دکتر ابراهیمیان افزود :در این مــدت برگزاری کارگاههای
آشــنایی با موســوعههای عربی ،روش تدوین مقاالت علمی-
ترویجی و علمی پژوهشــی ،نشست های نقد کتاب و همایش
همکاری دانشــگاههای ایران و اندونزی ،برگزاری کرسی های
علمی -ترویجی ،طرح تدوین دانش نامه مفاخر تقریبی ،تشکیل
شــوراهای کاربردی دانشگاه ،مثل شورای پژوهش ،انتشارات و
کمیته منتخب اعضای هیئت علمی ،کمیته منتخب دانشجویان،
شــرکت در نمایشــگاه کتاب و حضور در نمایشگاه کنفرانس
بینالمللی وحدت بخشــی از فعالیت های دانشــگاه در حوزه
پژوهشی در این مدت کوتاه بوده است.

با حضور نماینده ولی فقیه در استان؛

گرامیداشت “هفته پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه” در واحد کردستان دانشگاه برگزار شد

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و وحدت حوزه و دانشگاه
با حضور اســاتید ،پژوهشــگران ،طالب حوزه هــای علمیه و

دانشجویان و با سخنرانی آیت اهلل حسینی شاهرودی؛ نماینده
ولی فقیه در اســتان کردستان و ماموســتا مدرسی از اساتید
و علمای برجســته مدارس علوم دینی اهل ســنت استان در
باب اهمیت پژوهش در علوم مختلف ازجمله علوم اســامی و
اسالمی به سخنرانی پرداختند.
در ابتدای این مراسم ،سرپرست واحد کردستان ،برنامههای
دانشگاه مذاهب اســامی را در دوره مدیریت جدید در عرصه
پژوهشی تشریح و بر ضرورت مشــارکت هرچه بیشتر حوزه و
دانشگاه در انجام کارهای پژوهشی مورد نیاز جامعه تاکید کرد.
در پایان این مراسم از پژوهشگران ممتاز و برتر تقریبی در

دانشگاه مذاهب اسالمی و حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت
با اهدا لوح و هدایایی ،تقدیر به عمل آمد.
برگزاری  5کارگاه تخصصی در واحد کردستان
همزمان با ایام هفته پژوهش
این کارگاه ها در موضوعات مختلف ازجمله :آشنایی و کار با
کتابخانه های دیجیتال ،اصول و روش تحقیق در علوم اسالمی،
آشنایی با اســتاد تجاری ،احکام فقهی و حقوقی سقط جنین
و تجارت الکترونیک با حضور اکثریت دانشجویان و با تدریس
اساتید برجسته استان و دانشگاه در این واحد برگزار گردید.
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همزمان با هفته وحدت حوزه و دانشگاه و با پیام تصویری مراجع عظام تقلید؛

آیین نکوداشت چهار دهه خدمات ماندگار آیت اهلل
سلیمانی و حوزه علمیه امام صادق(ع) برگزار شد
آیین نکوداشــت چهار دهه خدمات ماندگار حوزه علمیه
امام صادق علیه السالم کوتنا با حضور حضرت آیت اهلل نظری،
علما ،نمایندگان بعضی از مراجع عظام تقلید ،شخصیت های
علمی و فرهنگی ،مسئوالن کشوری و لشکری ،ائمه جمعه و
جماعت استان مازندران و فضال و طالب برگزار گردید ،پیام
تصویری حضرات آیات عظام :جوادی آملی ،صافی گلپایگانی
و نوری همدانی پخش شد.
پیام کتبی آیت اهلل نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان
گلســتان نیز در این مراسم قرائت شــد .همچنین ویژه نامه
نکوداشت با پیام هایی از حضرات آیات نوری همدانی ،صافی
گلپایگانی ،جــوادی آملی و علوی بروجردی و یاددشــت و
مصاحبه هایی از علما ،فضال ،اســاتید و طالب در این مراسم
توزیع شد.
حوزه علمیه کوتنای قائمشــهر از مصادیق حوزه
انقالبی محسوب می شود
دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و دبیر
نکوداشــت آیت اهلل ســلیمانی در ابتدای این مراسم ضمن
قدردانی از همکاری و تالش های اعضای ســتاد نکوداشت و
تشکر از حضور علما و اساتید و طالب و مسئوالن دراین آئین
گفت :حــوزه علمیه کوتنای قائمشــهر از جمله حوزه هایی
اســت که از مصادیق حوزه انقالبی محسوب می شود؛ یعنی
آن مولفه ها و شاخصه هائی که برای حوزه علمیه انقالبی می
توان یاد کرد انصافا در حوزه علمیه امام صادق علیه الســام
کوتنای قائمشهر است.
وی در بیان شــخصیت علمی و فقهی و چهار دهه خدمات
ماندگار آیت اهلل سلیمانی اظهار داشت :اوال بنیانگذار این حوزه
یک شــخصیتی است که دو مکتب علمی نجف و قم را درک
کرده اســت و انصافا در تعلیم و تربیت شاگردانش از یک هنر
ویژه ای برخوردار است و ثانیا دانش آموختگان این حوزه هم
اکنون در سنگرها وعرصه های مختلف در داخل و خارج کشور
مشغول خدمت هستند و در راستای تنویر افکار جامعه به ویژه
نسل جوان این حوزه گامهای مثبتی برمیدارند.

این آثار و برکات را داشت .طالبی که از این حوزه برخاستند
در دو سنگر علم و مدیریت و جهاد و شهادت درخدمت نظام
اسالمی بوده و هســتند و تقدیم  57روحانی شهید حاصل
آموزه های حضرت آیت اهلل سلیمانی است.
دکتر مختاری هدف از برگزاری این آئین و رویداد مهم را
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و همچنین تجلیل
و تکریم و معرفی شخصیت آیت اهلل سلیمانی بانی این حوزه
اعالم کرد و بیان داشت :این حوزه می تواند الگو و اسوه برای
دیگر حوزه ها باشد..

تقدیم  57شهید در یک حوزه نشانگر مکتب تعلیمی
و تربیتی بنیانگذار آن (آیت اهلل سلیمانی) است
دبیر نکوداشــت آیت اهلل ســلیمانی با گرامیداشت یاد و
خاطره شــهدای واال مقام این حوزه گفت :تقدیم  57شهید
در یک حوزه آن هم در یک روستای حاشیه شهر خود گواه
صادق اســت که مکتب تعلیمی و تربیتی آیت اهلل سلیمانی

نماینده ولی فقیه در استان مازندران :شریعت شناسی
و شریعت محوری فلسفه اصلی حوزه های علمیه
آیت اهلل طبرســی ،نماینده محترم ولی فقیه در مازندران
که سخنران این نکوداشــت بود ،با بیان این که جهان برای
تعلیم و تربیت خلق شد از جهان خلقت به عنوان مدرسه یاد
کرد و گفت :انســان ها دانش آموز و دانشجویان این مدرسه

نکوداشت حوزه علمیه ای انقالبی
با  57طلبه شهید

و خداونــد متعال ،پیامبران الهی و اهل بیت علیهم الســام
معلمان این جهان هستند.
وی با بیان این که فلســفه خلقــت در علم و علم آموزی
اســت ،افزود :تعلیم و تربیت از آغاز خلقت بود و حوزه های
علمیه هم با آمدن نبی گرامی اسالم و شریعت محمدی آغاز
شد و برنامه پیامبر گرامی اسالم هم علم ،قلم و تعلیم بود.
عضو مجلــس خبرگان رهبری در ادامه ســخنان خود با
بیان این که اســام از روز آغاز تا به امروز دین علم ،تعلیم و
تربیت بوده است ،افزود :این دین با تعلیم و تربیت در دوران
امام صادق علیه السالم با تالش ها و جهاد علمی آن حضرت
تکمیل شد.
آیت اهلل طبرسی در ادامه سخنان خود شریعت شناسی و
شریعت محوری را فلسفه اصلی حوزه های علمیه عنوان کرد
و گفت :حوزه های علمیه به عنوان مهم ترین مراکز نشــر و
گســترش دین در جامعه باید ابتدا شریعت را بشناسد و بعد
هم شریعت محور باشد.
وی با تأکید بر این که تحصیل ،تدریس ،تألیف ،تهذیب و
تبلیغ از جمله مهم ترین وظایف روحانیت اســت افزود :یک
طلبه موفق و جامع برای رســیدن به مدارج علمی باال باید
همین مسیر را دنبال کند.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان این که مردم
همواره علما و روحانیت را امین و مورد اعتماد خود دانســته
اند ،افزود :این اعتماد عمیق و قلبی علی رغم همه توطئه ها
و دشمنی های بدخواهان دین و روحانیت همچنان به قوت
خود باقی اســت و خللی در آن ایجاد نشده است .اگر حوزه
های علمیه ،علما و روحانیت نبودند جامعه و مردم از نعمت
دیــن و ارزش های الهی بی بهره بودند و به ســمت انحراف
کشــیده می شــدند .باید قدر این مراکز ارزشمند دینی را
بدانیم و در جهت تقویت و گسترش آن تالش کنیم.
وی با اشــاره به این که روحانیت به عنوان خروجی حوزه
های علمیه هیچ گاه به جایی وابســته نبوده اســت ،تصریح
کرد :به دلیل استقالل و وابسته نبودن ،روحانیت عزتمندانه و
با اقتدار در برابر رژیم ستم شاهی ایستاد ،قیام کرد و نهضت
و انقالب را به پیروزی رساند.
آیت اهلل طبرســی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید
برایــن که امــروز نیز باید اســتقالل حوزه هــای علمیه و
روحانیت همچون گذشته حفظ شود ،خاطرنشان کرد :مردم
باید با وجوهات و کمک های خود در جهت حفظ و گسترش
حوزه های علمیه تالش کنند.
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گفت وگو

اخبار دانشجویی:
تجمع اعتــراض آمیز دانشــجویان و طالب
شهرســتان زاهــدان در واحد زاهدان دانشــگاه
در مخالفــت با انتقــال پایتخــت رژیم غاصب
صهیونیستی به قدس شریف
برگزاری مراســم بزرگداشــت روز دانشجو و
گرامیداشــت هفته وحدت در واحدهای سنندج،
بندرعباس و زاهدان دانشگاه
دیــدار صمیمی تشــکل های دانشــجویی،
اساتید و روئســای دانشــگاهها و نیز سرپرست
دانشگاه مذاهب اسالمی واحد_بندرعباس همراه
با دانشــجویان این واحد با آیت اهلل نعیم آبادی
نماینده محترم ولی فقیه در استان
نشست صميمي دانشجويان دانشگاه مذاهب
اســامي واحد كردســتان با طالب حوزه علميه
سفيران به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه
کرســی آزاد اندیشــی باحضور رییس دفتر
نهادمقام معظــم رهبری دانشــگاه هرمزگان و
رییس حوزه علمیه خواهران (ســطح سه) استان
با همکاری واحد بندرعباس دانشگاه برگزار شد.
تجليل از دانشجويان جهادگر دانشگاه مذاهب
اسالمي واحد كردستان در همايش شكوه هجرت
استان
برگزاری دوره آموزشی یک روزه داوطلب آتش
نشان به همت کانون هالل احمر دانشگاه و اداره
کل فرهنگی با همکاری ایستگاه عملیاتی منطقه
 ۵آتش نشانی تهران بزرگ
دفاع رساله دکتری با عنوان «مبانی مشروعیت
درحکومتهای محلی سرزمینهای شرقی قلمرو
اسالمی در عصر دوم عباسی»
انتشار ویژه نامه  THE UNITYانجمن علمی
و دانشــجویی زبان های خارجه دانشگاه مذاهب
اسالمی به مناســبت ویژه برنامه «یلدای قدس
در انتظار طلوع تمدن اســامی» در دانشگاه امام
صادق(ع)
برگــزاری مســابقه کتابخوانی به مناســبت
گرامیداشــت هفتــه پژوهش در واحــد زاهدان
دانشگاه
برگزاری مراســم شــب یلدای دانشجویی به
همت اداره کل امور دانشجویی در خوابگاه برادران
وخواهران
به همت انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه،
کارگاه تخصصی الیحه نویسی با تدریس سرکار
خانم دکتر امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه
مذاهب اسالمی و اردوی علمی بازدید از دادسرای
شهرستان ری برگزار شد.
هیئت دانشــجویی بنت الزهرا(س) خواهران
دانشگاه ،برنامه همخوانی کتاب طرح کلی اندیشه
اسالمی را برگزار میکند.
برگــزاری جلســات هفتگی حلقــه بیانات
خوانی با محوریت بیانات ارزشــمند حضرت امام
خامنهای(مدظله) به همت دفتر بسیج خواهران
دانشــگاه هر هفته ،روزهای دوشــنبه از ساعت
 ۱۲:۱۵الی ۱۳:۳۰
برگزاری تریبون آزاد «زن درتفکراندیشمندان
غربی و اسالمی» در واحد خواهران دانشگاه
اکران مســتند «نبرد پنهــان» با حضور یکی
ازمدافعان حرم استان هرمزگان بعد از نماز مغرب
و عشاء در محل سالن کتابخانه خواهران دانشگاه
مذاهب اسالمی واحد بندر عباس برگزار شد.
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معاون آموزشی دانشگاه در گفت وگو با «انسجام»:

حذف عنوان «غیر انتفاعی» با اصالح اساسنامه دانشگاه
توسط هیئت امنا و پیگیری آن در وزارت علوم
قسمت دوم
دکتر صابری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در بخش
دوم گفت و گو با دو “هفته نامه انســجام” دربــاره برنامه های حوزه
آموزشــی و تحصیالت تکمیلی در دوره جدید ،در خصوص اقدامات
انجام شــده برای حذف عنوان “غیرانتفاعی” از پیشوند نام دانشگاه و
ارائه مدرک روزانه به دانشجویان گفت.
وی در این باره بیان داشــت :در اساســنامه اولیه دانشگاه این قید
غیرانتفاعی وجود داشــته اما ســازمان ســنجش آموزش کشور تا 2
ســال پیش عنوان غیر انتفاعی را در دفترچه کنکور ذکر نمی کرد و
دانشــجویان این ذهنیت نداشتند که دانشــگاه مذاهب اسالمی غیر
انتفاعی اســت و با ذهنیت دولتی به این دانشــگاه میآمدند .لذا یکی
از مطالبات دانشــجویانی که در زمان کنکور با ذهنیت دانشگاه دولتی
روزانه به این دانشگاه آمدهاند این بود که عنوان دانشگاه از غیر انتفاعی
خارج شود و مدرک دانشگاه دولتی به آنها ارائه گردد.
عنوان “غیر انتفاعی” با اصالح اساسنامه دانشگاه
توسط هیئت امنای محترم برداشته شد
دکتر صابری افزود :به همین خاطر هیئت امنای جدید دانشگاه در
آخرین جلسه خود اساسنامه دانشگاه را اصالح و عنوان “غیر انتفاعی”
را از اساسنامه برداشت ،لذا از نظر هیئت امنای محترم ،این دانشگاه یک
دانشــگاهی دولتی است و غیر انتفاعی تلقی نمیگردد و در اساسنامه
جدید این موضوع قید و مصوب شده است.
وی خاطرنشان کرد :در همین راستا اساسنامه جدید دانشگاه را طی
نامه ای به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه کردیم و در حال طی
مراحل و حل این مسئله هستیم تا عنوان “غیر انتفاعی” در دفترچه
آزمون های سراسری نیز قید نشود.
دلیل عدم تطابق برخی رشته های دانشگاه
با رشته های برخی آزمون های استخدامی
معاون آموزشــی دانشگاه مذاهب اسالمی درپاسخ به سوال دیگری
مبنی براین که یکی از مشکالت دانشجویان دانشگاه عدم تطابق عنوان
رشته ی دانشــگاهی آنها با رشته های برخی آزمون های استخدامی
همچون آزمون قضاوت و ...اســت که گاها باعث محروم شدن آنها در
این آزمونها می شود ،بیان داشت :این مسئله ارتباطی به وزارت علوم
ندارد و باید در قوه قضاییه یا مراکز برگزار کننده این آزمونها پیگیری
شود که مثال بپذیرند رشته “فقه شافعی”“ ،فقه حنفی” و “فقه مقارن
مولوی اسحاق مدنی:

وحدت و زندگی مسالمتآمیز مهمترین
دغدغه مرحوم آیتاهلل واعظزاده خراسانی
مولوی محمد اســحاق مدنی (عضو شورای عالی مجمع جهانی
تقریب مذاهب اســامی) با اشــاره به بُعد علمی شخصیت مرحوم
آیتاهلل محمد واعظ زاده خراسانی (مؤسس دانشگاه مذاهب اسالمی)
اظهار کرد :آنچه من میتوانم به صراحت در خصوص این شخصیت
وارسته بیان کنم ،آن است که ایشان عالم برجسته و صاحب اندیشه
و تفکر بود ،ضمن آنکه این اندیشمند ،شاگرد آیتاهلل بروجردی بود و
این از امتیازات خاص این شخصیت علمی محسوب میشود.
مولوی مدنی نقش مرحوم آیتاهلل واعظ زاده را در شــکلگیری
و تثبیت اهداف دانشــگاه مذاهب اسالمی بســیار مهم و تأثیرگذار
دانســت و بیان کرد :هدف از تأسیس این دانشگاه ،ایجاد آشنایی با
افکار مذاهب اسالمی و تقریب آنها با یکدیگر بود ،به این صورت که
دانشجویان مذاهب مختلف اسالمی ،با حضور در این محیط علمی،
بتوانند با افکار و علوم دیگر اسالمی آشنا شده و از آنها برخوردار شوند
و بتوانند با تحقیق و بررســی و شنیدن آراء و عقاید یکدیگر متوجه

و حقوق خصوصی”“ ،فقه مقارن و حقوق جزا”“ ،فقه مقارن و حقوق
عمومی” مثل رشته های فقه وحقوق دانشگاههای دیگر است و همان
سر فصلها تدریس می شود.
دکتر صابری تاکید کرد :همچنین این مشکل اگر برای فارغالتحصیالن
ما نیز وجود داشته باشد ،نیاز به رایزنی با سازمان امور استخدامی دارد و
آنها باید بپذیرند سرفصل های ما حتی بیشتر از سرفصل های دانشگاه
های دیگر است و در آینده این موضوع نیز برطرف خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه با بیان این که دانشجویان دانشگاه مذاهب
اسالمی دارای توانمندی الزم برای ورود به دانشگاههای برتر هستند،
تصریح کرد :به عنوان مثال امســال چندین نفر از دانشجویان ما وارد
دانشگاه های برتر شــدند و این بدان معنی است که دانشگاه مذاهب
اسالمی دارای توانمندی الزم علمی بود و این دانشگاه از اساتید برجسته
ای برخوردار است و ممارست خوب دانشجویان مذاهب می تواند آنها را
در مصاحبه آزمون های دستگاه های مختلف همچون قضا ،موفق کند.
دعوت از اساتید مجرب سیاست مستمر دانشگاه
و مورد تاکید ریاست محترم
دکتر صابری همچنین دعوت از اســاتید مجرب را سیاست مستمر
دانشــگاه و مورد تاکید ریاست محترم دانشگاه عنوان کرد و گفت :نگاه
دانشگاه این است که اساتید برجسته در تمام دانشگاهها هستند و ما نیز
باید از حضور این بزرگواران استفاده کنیم .چه آنها که تدریس می کنند
و چه آنها که بازنشسته شده اند ،و حضور آنها حتی برای زمان محدود
که می توانند در اختیار دانشجو باشند برای غنای دانشجویان و بهره وری
بیشتر از علم وحضور این اساتید به گروههای آموزشی اعالم شده است.
شــوند هر فردی بــرای باورها و
اعتقــادات مذهب خــود دالیلی
دارد که ناشی از استناد به قرآن
و احادیث است ،بنابراین فرصتی
را ایجاد کرد ،تــا افراد به صورت
منطقی با یکدیگــر به گفتگو و
مناظره بپردازند.
این عالم اهل سنت با اشاره به
دیدگاه مرحوم آیتاهلل واعظ زاده در خصوص وحدت میان مسلمانان و
اقدامات وی در این زمینه ،گفت :این اندیشمند وارسته از علمایی بود
که وحدت را به معنای واقعی کلمه و به صورت حقیقی قبول داشت و
پذیرفته بود و وحدت را اینگونه تلقی نمیکرد که همه مذاهب باید از
بین رفته و یک مذهب باقی بماند! بلکه نه او و نه دیگر علمای اسالم و نه
رهبر انقالب ،چنین دیدگاهی در خصوص وحدت ندارند .او معتقد بود
منظور از وحدت ،تحمل یکدیگر و فهمیدن و درک کردن عقاید دیگران
شدت پایبند بود و
است .هرچند در کنار این باور ،به مذهب خود نیز به ّ
اعتقاد راسخی به آن داشت ،اما در عین حال میخواست مسلمانها کنار
یکدیگر زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است .مقام معظم رهبری مدظلهالعالی
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در دیدار معاونان دانشگاه با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -ایران مطرح شد؛

همکاری در زمینه تقارب فرهنگها ،صلح ،پرهیز از
خشونت و افراطیگری و همایش های مشترک

نشســت معاونان دانشــگاه با دبیرکل ملی یونسکو در ایران
باهدف بررسی راهکارها ،زمینهها و ظرفیتهای همکاریهای
مشترک ،برگزار شد.
در این جلســه ،دکتر ســعداهلل نصیری قیــداری ،دبیرکل
کمیسیون ملی یونســکو -ایران ،دکتر عبدالمهدی مستکین،
مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی ،دکتر حجتاهلل ابراهمیان،
معــاون پژوهشــی و فنــاوری و حجتاالســام دکتر یحیی
جهانگیری ،مدیر دفتر همکاریهای علمی -بینالمللی دانشگاه
مذاهب اسالمی حضور داشتند.
در آغاز نشســت ،دکتر ســعداهلل نصیری قیداری ،دبیرکل
کمیسیون ملی یونســکو -ایران ،ضمن خیرمقدم به میهمانان
حاضر در جلســه ،اظهار امیدواری کرد که این دیدار و ارتباط،
منشــا برکت و منتج به دســتاوردهای مطلوبی بــرای هر دو
نهــاد شــود و از آن به عنوان آغازی برای نشســتهای آتی و
همکاریهای بیشتر یاد کرد.
وی گفت :کمیســیون ملی یونسکو در ایران نیز فعالیتهای
خود را ذیــل اهداف بلندمدت جمهوری اســامی و اســناد
باالدســتی ،در  ۵گروه تخصصی آمــوزش ،علوم طبیعی ،علوم
انســانی و اجتماعــی ،فرهنگ و ارتباطــات و اطالعات دنبال
میکند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو همچنین به ثبت  ۲رویداد
بسیار مهم برای ایران در جریان سیونهمین اجالس کنفرانس
عمومی یوسنکو در فهرست رویدادها و مشاهیر جهانی یونسکو
اشاره داشت و اظهار کرد :دانشــگاه  ۱۷۵۰ساله جندیشاپور
دزفول بهعنوان قدیمیترین دانشگاه جهان ثبت شد که قبل از
آن از قدیمیترین دانشــگاه های دنیا ،دانشگاه بولونیا با قدمت
 ۹۰۰سال معرفی شده بود.
وی گفــت :این رویداد از آن جهت حائز اهمیت اســت که
کشور ایران را به عنوان مهد تأسیس اولین دانشگاه بینالمللی
جهان با قدمت بیش از  ۱۷۵۰سال در جهان معرفی میکند.
نصیری ادامه داد :عالوه بر ثبت دانشــگاه جندیشــاپور در
کمیســیون فرهنگ یونسکو ،ما توانستیم هشتصدوپنجاهمین
سال زندگی فعال شیخ شهابالدین یحیی بن حبش سهروردی
(صاحب مکتب اشــراق) را نیز در فهرســت مشــاهیر جهانی
یونسکو به ثبت برسانیم.
سهروردی ،غزالی ،گفتوگو و صلح ،محورهای
همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی با کمیسیون
ملی یونسکو
حجتاالســام دکتــر یحیــی جهانگیــری ،مدیــر دفتر
همکاریهای علمی -بینالمللی دانشــگاه مذاهب اسالمی هم
پس از تبریک ثبت این  ۲رویداد مهم و فرهنگی در فهرســت

با درنظر گرفتن آنچه که در جهان
امروز در حال وقوع است و نگاه
رادیکالی و افراطیت حاکم بر دنیا،
دانشگاه مذاهب اسالمی در نظر
دارد که درباره تسری اندیشه شیخ
اشراق با پتانسیلی که این دانشگاه
دارد ،گامهای مؤثری بردارد

رویدادها و مشــاهیر جهانی یونسکو ،به حوزههای عملیاتیای
ی کمیسیون ملی یونسکو با این
که میتواند محورهای همکار 
دانشگاه باشد ،اشاره کرد.
وی درباره سهروردی اظهار کرد :با درنظر گرفتن آنچه که در
جهان امروز در حال وقوع است و نگاه رادیکالی و افراطیت حاکم
بر دنیا ،دانشگاه مذاهب اســامی در نظر دارد که درباره تسری
اندیشه شیخ اشــراق با پتانسیلی که این دانشگاه دارد ،گامهای
مؤثری بردارد .چراکه سهروردی خود شهید نگاه رادیکالیزم است
و یکی از رســالتهای دانشگاه مذاهب اسالمی هم مبارزه با این
زیستی میاندینی و میانمذهبی است.
جریان و هم
ِ
جهانگیری از اندیشــه ابیحامد محمد بــن محمد غزالی،
فیلســوف ،متکلم و فقیــه ایرانی نیز بهعنوان اندیشــهای که
میتواند گســترشدهنده صلح و گفتوگو در جهان باشد ،یاد
کرد و گفت :امروزه جریان عقلگرایی در میان مســلمانان در
حال گســترش است که این خود عاملی برای گسترش و ثبات
صلح و دوســتی در دنیا است .از اینرو ما درصدد هستیم که با
بهرهگیری از کمکهای معنوی کمیسیون ملی بتوانیم در این
مسیر نیز قدم برداریم.
مدیر دفتر همکاریهای علمی -بینالمللی دانشگاه مذاهب
اســامی ،به بحث صلح و الهیات هم اشاره داشت و بیان کرد:
در اینجــا مقصود ما الهیات گفتوگــو و گفتوگوی الهیاتی
اســت؛ و این بدان معنی اســت که الهیــات درباره گفتوگو
سخن بگوید ،نه اینکه گفتوگو ،روش و یا قالبی برای الهیات
باشد .در حال حاضر کانادا هم روی این موضوع پژوهشهای
زیادی انجام داده است .او افزود :دانشگاه مذاهب اسالمی نیز،
از هــر دو حیث نظری و عملی روی این مــورد کار میکند.
بهطوریکه در مصوبه آخر شورای پژوهش ،بحثی تحت عنوان
“متدولــوژی مطالعات مقارن” مطرح شــد؛ یعنی وقتی ما به
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دنبال شناخت یک مکتب هستیم به چه نکاتی توجه میکنیم
و چه میزان روی الهیاتی که درباره آن سخن میگوییم ،علقه
و تعلق خاطر داریم.
جهانگیری گفت :مواردی که مطرح شد (سهروردی ،غزالی،
گفتوگو و صلح) همگی از موضوعاتی هســتند که میتوانند
زمینهساز همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی با کمیسیون ملی
یونسکو باشند.
عدالت ،عدالت در ادیان ،آزادی و امنیت از حقوق
اساسی انسانها
دکتر حجــتاهلل ابراهیمیــان ،معاون پژوهشــی و فناوری
دانشگاه مذاهب اسالمی نیز با اشاره به ظرفیتهای این دانشگاه
گفت :ما خواســتار این هســتیم که از راهنماییها و تجربیات
کمیســیون ملی در خصوص مباحث مربوط به حقوق بشــر و
صلــح ،بهرهگیری کنیم و یک حلقه ارتباطی در این زمینهها با
کمیسیون ،ایجاد کنیم.
وی درباره مقــوالت بنیادینی همچــون عدالت ،عدالت در
ادیان ،آزادی و امنیت که از حقوق اساسی انسانهاست ،صحبت
کرد و افزود :با توجه به اهداف ســازمان جهانی یونســکو و به
تبع آن کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،دانشگاه مذاهب اعالم
آمادگی میکند که در اینباره نیز با کمکهای این کمیسیون،
گامهای مؤثری بردارد.
ابراهیمیان در خاتمه صحبتهای خود در مورد سهروردی و
غزالی هم تاکید کرد که با حمایتهای معنوی کمیسیون ملی،
آماده برگزاری نشست درباره این مشاهیر هستند.
برپایی همایش بهمناسبت تقارب فرهنگها
در ادامــه این جلســه ،دکتر عبدالمهدی مســتکین ،مدیر
گروه فرهنگ کمیســیون ملی یونســکو -ایران نیز مواردی را
در خصوص همکاریهای فیمابین کمیســیون ملی با دانشگاه
مذاهب اسالمی برشــمرد و بیان کرد :یکی از این موارد“ ،دهه
تقارب فرهنگهاســت” که یونســکو آن را معرفی کرده است؛
دانشگاه مذاهب اســامی با توجه به بستر خود این قابلیت را
دارد که در این راستا ،همایشی با حضور کشورهای همسایه با
ادیان مختلف برگزار کند .مستکین افزود :برپایی این همایش
بهدلیل گســتردگی موضوعیای که تقارب فرهنگها دارد (به
عنوان مثال ،آیینهای معنوی ،خردهفرهنگها ،تنوع بیانهای
فرهنگی ،میراث ملموس و ناملموس و حتی صنایع دســتی را
دربرمیگیرد) ،میتواند بازتاب خوبی در سطح سازمان یونسکو
و در سطح جهانی داشته باشد.
پرهیز از خشــونت و افراطیگری از معیارهای
یونسکو
او ادامه داد :یکی دیگر از معیارهایی که یونســکو از  ۴سال
پیش بهشــکل جدی بــه آن پرداخته ،پرهیز از خشــونت و
افراطیگری است که مباحث حقوق بشری را هم دربرمیگیرد
و دانشگاه مذاهب اسالمی با پرداختن به موضوع مشاهیر جهانی
میتواند در این راه نیز قدم گذاشته و گامهای بلندی بردارد.
مدیر گروه فرهنگ کمیســیون ملی یونسکو -ایران ،اضافه
کرد :پس از این مرحله ،آنچه یونسکو از ما انتظار دارد ،ترویج،
تسری و شناساندن هر چه بهتر این مشاهیر و آموزههای آنها
در دنیا برای پرهیز از خشونت و افراطیگری است.
مستکین در خاتمه صحبتهای خود ،از دستاندرکاران این
دانشگاه خواست تا در زمینه احیای کتب این مشاهیر و ترجمه
آنها به زبانهای مختلف و همچنین برپایی کرســیهایی در
خصوص اندیشه آنها ،اهتمام بیشتری ورزند.
در پایان این جلسه ،دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ضمن
اظهار خرسندی از تمایل و پیگیری دانشگاه مذاهب اسالمی به
همکاری با کمیسیون ملی ،ابراز امیدواری کرد که بتوان راههای
این همکاری را هموار کرد تا هر چه زودتر به نتایج مطلوبی در
جهت تحقق اهداف علمی ،فرهنگی و آموزشی یونسکو با توجه
به اسناد باالدســتی و ارزشها و آرمانهای جمهوری اسالمی
ایران رسید.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری مدظلهالعالی
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شماره :الناز بغدادی
زیر نظر :روابط عمومی

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

سردار نقدی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه مذاهب اسالمی:

اشاعه فرهنگ تقریب مذاهب اسالمی راه مبارزه با جنگ نرم دشمنان است

ویژه برنامه روز دانشجو به همت بسیج دانشجویی و اداره کل
فرهنگی دانشگاه مذاهب اسالمی با سخنرانی سردار نقدی معاون
فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دکتر عالمتی دبیر کل
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی در سالن شهید ماموستا
شیخ االسالم با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد.
سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ضمن عرض تبریک به مناســبت روز دانشجو ،دانشگاه
مذاهب اسالمی را موضوع امروز جهان اسالم دانست و دانشجویان
دانشگاه را نسبت به قدرشناسی از این موهبت بزرگ که به عنوان
تقریب مذاهب اسالمی و وحدت اسالمی از آن نام برده می شود
دعوت کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز جنگ نرم و راه حل دفع این جنگ

که اشاعه فرهنگ تقریب مذاهب اسالمی است در دانشگاه مذاهب
اسالمی وجود دارد.
معاون فرهنگی سپاه درپایان تصمیمات آشفته مقامات ایاالت
متحده آمریکا در به رســمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت
رژیم صهیونیستی را سنت الهی دانسته و افزود :باید منتظر از این
دست اقدامات غیرعقالنی و بیمنطق از سوی نطام سلطه باشیم
چرا که امام علــی (ع) فرمودهاند هر کس ظلم را از حد بگذراند
خداوند با او وارد جنگ میشــود و این جنگ تا آنجا که موجب
زوال قدرت منطق و عقالنیت شــود ادامه پیدا خواهد کرد و به
سقوط نظام سلطه منتج خواهد شد.
دبیر کل محترم اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی نیز
با اشــاره به تاریخ شکل گیری تقریب مذاهب اسالمی و بزرگان
و پیشکشــوتان این امر مهم به تشریح وضعیت کنونی منطقه و
اهمیت اشاعه فرهنگ تقریب مذاهب اسالمی پرداخت.
وی ضمــن تاکید بر کار جمعی و تشــکیالتی مهمترین راه
حل در اشــاعه فرهنگ تقریب مذاهب اسالمی را کار تشکیالتی
و جمعی دانست.
در ادامه این ویژه برنامه که با اســتقبال پرشــور دانشجویان
خواهر و برادر دانشگاه برگزار شد ،براد ِر "شهیدباوند" با سخنرانی
و بیان ویژگی های اخالقی شــهید باوند وحدت اسالمی را رمز
پیروزی مســلمانان دانستند و دانشــجویان را به تبعیت از رهبر
معظم انقالب توصیه کرد.
در پایان این مراســم از دانشجویان فعال در بزرگترین موکب
دانشــجویی کل کشور که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه در
ایام پیاده روی اربعین برگزار شده بود تقدیر و آقای سینا رضایی
به عنوان برترین مستندساز اولین دوره مسابقات مستندسازی از
سوی بسیج دانشجویی دانشگاه حائز رتبه اول شد.

رونمایی از چهار اثر پژوهشی در زمینه تقریب از دکتر مختاری،
دکتر خسروپناه و مولوی اسحاق مدنی

در مراســم از چهار اثر پژوهشی دانشــگاه از جمله کتابهای
"الجامع لشــرحي التجرید" اثر حجتاالسالم و المسلمین
دکتر خسروپناه و "ما استدل به الحنفية من آثار صهر ختم
البرية" اثر مولوی محمد اســحاق مدنــی  ،همچنین از دو
کتاب حجتاالســام و المســلمین دکتر مختاری با عنوان
«درآمــدی بر مبانی وحدت اســامی؛ فرصت ها و چالش ها
و «درآمدی بر ســبک زندگی از منظر اسالم» و نیز منشور
اخالق پژوهش دانشگاه و وبسایت جدید آن رونمایی شد.
تجلیــل از پژوهشــگران برگزیده ،رونمایی از وب ســایت
و منشــور اخالق پژوهش دانشــگاه ،همچنیــن تجلیل از
پژوهشــگران برگزیده دانشگاه مذاهب اســامی تجلیل از
اعضای هیأت علمی ،اســتادان مدعو و دانشــجویان نمونه
پژوهشگر به شرح ذیل انجام گرفت:

الف) اساتید
عبدالکریم بیآزار شیرازی ،از اعضای مؤسس دانشگاه
مذهب اسالمی
مولوی محمد اســحاق مدنی ،استاد دانشگاه مذاهب
اسالمی و عالم اهلس ّنت
علی احمد ســامی ،عضو مجلس خبرگان رهبری و
استاد کرسی فقه حنفی دانشگاه تقریب مذاهب اسالمی
محمدجعفر هرندی ،اســتاد فقه و حقوق اســامی
دانشگاه تقریب مذاهب اسالمی
مجید معارف ،رئیس دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران
محمدعادل ضیایی ،استاد کرسی فقه شافعی دانشگاه تهران و
دانشگاه مذاهب اسالمی
رضا محمدزاده ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
امام صادق(ع)
ب) دانشجویان
احمد نظارتیزاده ،دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ تاریخ اسالم
محمدرضا پیرچراغ ،دانش آموختۀ دکتری رشتۀ علوم قرآن و
حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی
همزمــان با فرا رســیدن هفتۀ پژوهش ،از وبســایت جدید
و منشــور اخالق پژوهش دانشگاه رونمایی شــد و کارمندان
پژوهشگر برگزیده دانشگاه نیز تجلیل شدند.

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

معرفی کتاب

“همبستگی مذاهب اسالمی”
بحثهای علمی و اصالحی بیست تن
از پیشوایان تشییع و تسنن
اثر حجت االسالم و المسلمین
دکتر عبدالكریم بیآزارشیرازی

این کتــاب یکــی از پر
تیراژترین کتاب هایی است
که در حوزه تقریب نگاشته
شده و در چندین نوبت چاپ
شده است .اصل محتوای این
کتاب مجموعه مقاالت بیست
تن از دانشــمندان مذاهب
اســامی اســت که توسط
شخصیت وارسته و مسلط به
مسایل وحدت اسالمی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی آزار
شیرازی ترجمه و تنظیم شده است.
در طول تاریخ شــخصیتهایی چون مامون عباســی،
نادرشاه افشار ،سید مرتضی علمالهدی ،سید جمالالدین
و دیگران هریك به نوعی در راه وحدت مذاهب اســامی
تالش بسیار كردند .چون دعوتها انفرادی و هدف بعضی
ایجاد وحدت سیاسی بود چندان نتیجهای به دست نیامد،
تا این كه ســرانجام گرد آمدن گروهی از اندیشــمندان
و صاحبنظران علوم اســامی از فرقههــای مختلف در
دارالتقریب مصر توانســت توفیقی در این زمینه به همراه
بیاورد .دو ســال پس از آغاز فعالیت دارالتقریب ،مجلهای
علمی و دینی با نام رســاله االســام تاســیس گردید و
نویسندگان بزرگ شیعه و سنی در آن به نشر افكار علمی
و اصالحی خود پرداختند .مهمترین مقاالت این مجله به
تفسیر قرآن توسط مفسر بزرگ محمود شلتوت اختصاص
داشت .كتاب حاضر حاوی برگزیده بهترین مقاالت علمی
و اصالحی این مجله میباشد .در اولین بخش كتاب درباره
پیدایش تقریب و رجال آن ســخن به میــان آمده و در
بخش دوم هدف تقریب بیان شــده است .بخشهای بعد
نیز به تبیین راه و روش تقریب ،حل اختالفات و قسمتی
از اقدامات تاریخی دارالتقریب و همچنین دانشگاه االزهر
در مصر اختصاص دارد.
در ایــن کتــاب تاریخچــه تقریب ،اهــداف تقریب،
اساسنامه مســیر تقریب ،و اقدامات مجمع تقریب قاهره
و دانشگاه االزهر بوســیله بنیان گذاران تقریب همچون
محمود شــلتوت ،محمد علی علوبه باشا  ،کاشف الغطاء ،
محمد تقی قمی ،محمد فرید وجدی  ،عبدالمجید سلیم
 ،محمد جواد مغنیه  ،ابوالقاســم خوئی  ،محمد مصطفی
مراغی و غیره نوشته شده است.
موضوع  :وحدت اسالمی  -مقالهها و خطابهها
ناشر  :دانشگاه مذاهب اسالمی
قطع  :وزیری
نوع کتاب  :گردآوری و ترجمه
زبان اصلی  :فارسی
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