امروز دنياي اســام نيازمند اين تقريب است .در اين
تقريب  -همان طـور که مکـرر گفته شده -غرض اين
اســت که فرقه هاي اسالمي ،در مقام فکر و اعتقاد به
يکديگر نزديک بشوند.

عوامــل اجانب كه منافع خود و اربابانشــان را در خطر
مىبيننــد ،براى تحريك مســلمانان و دامــن زدن به
برادركشــى ،قضيهي شــيعه و ســنى را طرح نموده و
مىخواهند با شيطنت بين برادران اختالف ايجاد كنند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

امام خمینی(ره)

یکشنبه  1بهمن ماه  - 1396شماره ششم

دکتر مختاری در بازدید از
خبرگزاریایسکانیوز:

دانشگاه مذاهب اسالمی
پایگاهی برای تبلیغ اسالم
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی به دعوت
مجموعه رســانههای دانشــگاه آزاد اسالمی از
خبرگزاری آنا ،ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان
بازدید کرد.
حجت االســام و المسلمین دکتر محمد
حســین مختــاری رئیس دانشــگاه مذاهب
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه
ایســکانیوز بیان کرد :باید تالش کنیم اسالم
ناب که با همه مذاهب در تعامل اســت را به
دنیا معرفی و منتقل کنیم که مأموریت اصلی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی نیز با این
نگاه شکل گرفته و این موضوع را باید به عنوان
زیرساخت پروژه تقریب بپذیریم.
دکتر مختاری خاطر نشان کرد :مقابله با تفکر
افراط و تکفیر که از قبل هم وجود داشته اهمیت
خاصی دارد ،چون دشمن از تمام سرمایه های
مادی و مجازی خود بهره گرفته اســت که این
نگاه و چهره افراطی و خشــن را از دین نشان
دهد.
وی با بیان این که اســتکبار جهانی خیلی
تالش کرد که دین را از صفحه ذهن بشر پاک
کند و دین را در مجامع اسالمی کمرنگ جلوه
دهد و در حاشیه نگه دارد ،گفت :دشمن در این
نقشــه و توطئه با شکست روبرو شده و در این
موضوع پروژه جدیدی را طراحی کرده اســت؛
چون به این نتیجه رســیده اســت که دین را
نمیتوان از صفحه ذهن بشــر حذف کرد ،پس
تصمیم گرفته مذهب تحریف شده را به جوامع
اسالمی عرضه کنند.
اســتاد درس خارج فقه حوزه افزود :دین و
مذهب تحریف شــده پشتوانه حدیثی و قرآنی
ندارد و با عقالنیت هم سازگار نیست که دشمن
در این زمینه اقداماتی انجام داده است و پروژه
هایی را در این خصوص تعریف کرده است که
با جذب نســل جوان نیروهای افراطی با تفکر
انحرافی را تربیت کند.
دکترمختاری خاطر نشان کرد :شکل گیری
تفکر داعش برای یک ســال و دو ســال اخیر
نیســت و از پیش طراحی شده است که افراد
صاحــب نامی نیز در این خصــوص کار کرده
انــد و حکومت های به ظاهر اســامی تحت
نظر اســتکبار جهانی به شکل گیری این تفکر
کمک کرده اند یعنی یک تعلق خاطر از سوی
کشورهای به ظاهر اسالمی با استکبار جهانی و
در رأس آن آمریکا وجود دارد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی ادامه داد:
ایجاد رخنه و انفصال بین مذاهب اســامی به
خصوص شیعه و اهل سنت با همدستی برخی
ادامه در صفحه 8

رهبرمعظم انقالب در دیدار شرکتکنندگان سیزدهمین کنفرانس اتحادیه بین المجال اسالمی:

در این شماره میخوانید

صریح باشید و جریان سازی کنید تا مسائل مهم
دنیای اسالم را محو نکنند

2

2

آیتاهلل اراکی در
کنفرانس وحدت اسالمی
بغداد :ندای دعوت
کننده به اختالف ،صدایی
شیطانی و نابود کننده
هویت اسالمی است

دکتر عابدین مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

3

دانشگاه مذاهب اسالمی عالوه بر علوم ،رفتار هم
آموزش می دهد

4

با همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی  28تا 30
دیماه؛ کنفرانس بین المللی «امام محمد غزالی»
در اندونزی برگزار شد

8

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی ســه شنبه 26
دیماه در دیدار میهمانان شــرکت کننده در ســیزدهمین اجالس بین
المجالس کشــورهای اســامی ،با تأکید بر اینکه دنیای اسالم باید در
مســائل اساسی با صراحت و با صدای بلند سخن و موضع خود را بگوید،
«فلســطین» و «اتحاد دنیای اســام» را از جمله موضوعات اساســی
برشــمردند و گفتند :یکی از موضوعات اصلی و بسیار مهم دنیای اسالم،
«تالش برای پیشرفت علمی» اســت که تجربه جمهوری اسالمی ایران
نشــان داد ،با تالش و با تکیه بر جوانان می توان رتبه علمی خود را ارتقا

امضاء تفاهم نامه
همکاری میان دانشگاه
مذاهب اسالمی و
پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی

دیدار و مالقات سفیر
افغانستان با رئیس و
مسئوالن دانشگاه مذاهب
اسالمی

داد و در بخشهای مهمی ،در مرز دانش قرار گرفت.
بیانات مهم رهبرمعظم انقالب در این دیدار به شرح ذیل بود:
توصیه بنده به برادرانمان در دنیای اســام این است که باید در مسائل
اساسی دنیای اسالم صریح باشــیم تا بتوانیم جریانسازی کنیم و روی
افکار عمومی اثر بگذاریم.

*مســئله یمن و بحرین باید حل شود .فلسطین با توطئه سکوت نادیده
گرفته میشود .فلسطین یک مسئله مهم دنیای اسالم است که بطور کلی
ادامه در صفحه 2

تقدیر آیت اهلل نعیم آبادی از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی و برگزاری آزمون جذب طالب
بازدید معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیرکل حوزه ریاست از واحد بندرعباس و دیدار
با نماینده محترم ولی فقیه در استان هرمزگان

معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیرکل حوزه ریاست ضمن سفر به
بندرعباس و بازدید از واحد دانشــگاه در این شهر ،با نماینده محترم
ولی فقیه در استان هرمزگان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار ،حضرت آیت اهلل نعیم آبادی ضمن ابراز خرســندی از
فعالیتهای دانشگاه ،بر ضرورت جذب و پذیرش هر چه بیشتر دانشجویان
و طالب اهل ســنت این استان در دانشگاه مذاهب اسالمی تأکید کرد
و بیان داشت« :رسالت دانشگاه مذاهب اسالمی زمانی به صورت کامل
محقق خواهد شد که دانشجویان و طالب از همه مذاهب در آن حضور
داشته و به تحصیل بپردازند».
نماینــده محترم ولی فقیه در اســتان هرمــزگان همچنین اقدام
دانشــگاه مذاهب اســامی را درخصوص راه اندازی دوره ویژه طالب
اهل ســنت تحسین کرد .مسئوالن دانشــگاه نیز در این دیدار ،ضمن
ابالغ سالم ریاست دانشگاه ،از توجهات و عنایات نماینده محترم ولی
فقیه و امام جمعه محترم بندرعباس نســبت به دانشگاه تشکر نموده
و عنایت هر چه بیشــتر ایشان را نسبت به حل مشکل مکانی دانشگاه
در این شهر و اختصاص زمین مناسب بدین منظور خواستار شدند.
در ادامه سفر معاون فرهنگی و دانشجویی و مدیرکل حوزه ریاست به شهر

بندرعباس ،جلساتی با سرپرست و کارشناسان این واحد برگزار گردید که در
آن برخی از مسائل و مشکالت آنها از جمله مسائل فرهنگی و دانشجویی و
برخی از مشکالت اداری واحد بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین ،در دو برنامه مجزا ،جناب حجت االسالم والمسلمین اسدی
و جنــاب آقای مروی ضمن بازدید از خوابگاه خواهــران و برادران واحد
بندرعباس ،در دو نشست صمیمی با دانشجویان ،از نزدیک با دانشجویان
صحبت و در خصوص نقاط قوت و ضعف موجود ،به ویژه در حوزه فرهنگی
و دانشجویی به صورت رو در رو و صمیمی نظرات دانشجویان را جویا شده
و درخصوص حل پارهای از مشکالت ایشان قول مساعد دادند.

2

دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 6

از نکات مهم برای کشورهای اسالمی تالش
برای پیشرفت علمی است

نادیده گرفته میشود.قدس بالشک پایتخت فلسطین است.
*مسئله یمن و بحرین از مسائل مهمی است که جراحتهای عمیق و
وخیمی است و باید حل شود.

نگذارید شما را نادیده بگیرند و با توطئه سکوت مسائل اصلی و مهم
دنیا اســام نادیده گرفته شــود .نباید اجازه داد کــه این امپراطوری
خطرناک و ســهمگین تبلیغات غرب که دست صهیونیستهاست این
مسائل را نادیده بگیرد.
من عقیدهام این اســت که این مجاهدت مقابل رژیم صهیونیستی به
نتیجه خواهد رسید ،کما اینکه امروز هم مقاومت پیشرفت کرده است.
شــما مالحظه کنید یک روز اینها شعار از نیل تا فرات میدادند ،امروز
دور خودشان دیوار میکشند که بتوانند خودشان را در آنجا حفظ کنند
در سرزمین غصبی ،صهیونیستها.
فلسطین یک مجموعه است یک کشور و یک تاریخ است .فلسطین از
نهر تا بحر است و قدس هم بالشک پایتخت آن است.
این کار آمریکاییها که امروز یک قدری با صراحت بیشــتری نسبت
به قدس این غلط زیادی را میکنند این به جایی نخواهد رسید و قادر
نیستند این کار را به انجام برسانند.
دولتهایی که به آمریکا و صهیونیستها کمک میکنند دارند خیانت
میکنند؛ مثل کاری که سعودیها میکنند .این کار قطعا خیانت به امت
اسالمی و دنیای اسالم است.
نگذاریم برای رژیم صهیونیستی حاشیه امن درست شود.
مســئله اتحاداسالمی مسئله مهمی اســت .ما آماده هستیم حتی با
کســانی که در دنیای اســام صریحاً با ما دشمنی کردند هم برادرانه
برخورد کنیم.
دنیای اسالم با این جمعیت زیاد و این امکانات فراوان بالشک میتواند با
اتحادش ،یک قدرت بزرگی در دنیا ایجاد کند و اثرگذار باشد.
این ستیزهگریها در دنیای اسالم هم بایستی متوقف شود و نگذاریم
برای رژیم صهیونیستی حاشیه امن درست شود.
دشمنان اسالم یکی از آرزوهایشان این است که در داخل دنیای اسالم
اختالفات ،جنگ و خونریزی وجود داشــته باشد برای اینکه حاشی هِی
امنی برای صهیونیستها درست بشود؛ مانع این بشویم.
ایران در دوره تحریم توانســت در بعضی علوم به مرز دانش برسد ،این
کار ممکن است .
از نکات مهم برای کشورهای اسالمی تالش برای پیشرفت علمی است.
دنیای غرب با علم توانست به ثروت و قدرت دست پیدا کند اما چون
ایمان و ظرفیت نداشتند علمشان به ظلم و استکبار منتهی شد.
بایست دنیای اسالم تالش کند جوانهایش را از لحاظ علمی پیش ببرد،
این کار ممکن اســت .ما در اینجا ایــن کار را انجام دادیم ،ما از لحاظ
رتبهی علمی درجات خودمان را به مراتب باال آوردیم.
ما از لحاظ رتبه علمی درجات خودمان را در دوران تحریم باال آوردیم
ودر مرز دانش قرار گرفتیم؛ در حالیکه در گذشته خیلی عقب بودیم .در
پزشکی ،در نانو ،در سلولهای بنیادی ،در دانش هستهای و در بسیاری
از دانشهای دیگر جوانهای ما توانستند رو بیایند ،توانستند کار بکنند،
توانستند کارهای بزرگی انجام بدهند.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

یکشنبه  1بهمن 96

آیتاهلل اراکی در کنفرانس وحدت اسالمی بغداد:

ندای دعوت کننده به اختالف ،صدایی
شیطانی و نابود کننده هویت اسالمی است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی تأکید
کرد :ندای دعوت کننده به اختالف صدایی شــیطانی و
نابود کننده هویت اسالمی است.
به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب ،آیت اهلل
محســن اراکی در کنفرانس وحدت بغداد که تحت عنوان
«جایگاه اندیشه در تشکیل تمدن اسالمی» روز چهارشنبه
 27دیماه با حضور نخبگان فرهنگی ،علماء و شخصیت های
برجســته عراق برگزار شد با تشکر از برگزار کنندگان این
کنفرانس باشکوه ،تمدن اسالمی را تمدنی دانست که جامعه
بشری به آن منتهی خواهد شد.
وی تحقق تمــدن را منوط به شــکل گیری هویت
مشــخص در هر جامعه ای دانســت و با اشاره به آیات
کریمه قرآن کریم هویت امت اسالمی را هویتی محمدی
دانســت و آن را در اطاعت از فرامین پیامبر و پیروی از

سنت آن وجود پاک تعریف
کرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی سپس
با تاکید بر ضرورت وحدت بین امت اســامی ،اطاعت از
پیامبر اکرم(ص) را راه تحقق این وحدت دانســت و افزود:
پیروان مذهب شــیعه ،اهل بیت علیهم السالم را مصدری
از مصادر ســنت پیامبر اکرم(ص) می داننــد ،و لذا همه
مسلمین در تبعیتشان از پیامبر اکرم (ص) سنی هستند ،و
همه مسلمین در محبت و والء نسبت به پیامبر و اهل بیت
طاهرینش علیهم السالم شیعی هستند.
رئیس هیات امنای دانشگاه مذاهب اسالمی با تاکید
بر اینکه تمدن اســامی بر پایه پیروی از سنت پیامبر
اکرم(ص) در عالم اســامی با پیروزی جبهه مقاومت بر
دشمنان دین و بشریت در حال شکلگیری است ،گفت:
حشد الشعبی عراق یک ضرب المثل جهانی برای نیروی
جوشیده از عزم و اعتقادی اســت که توانست استکبار
عالمی را به زانو درآورد.
آیتاهلل اراکی پیروزی مردم عراق و حشد الشعبی بر
داعش را انتصار تمام عالم اســام بر علیه دشمنان قسم
خــورده خود عنوان کرد و این پیــروزی را به مرجعیت
عظمی و مردم قهرمان عراق تبریک گفت.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب
اسالمی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسالمی
و پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی با حضورحجت
االســام والمســلمین دکتر محمدحســین مختاری
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و حجت االســام
و المســلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشــگاه علوم
و فرهنگ اســامی در محل این پژوهشــگاه در شهر
مقدس قم به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه ،روز پنجشــنبه
 ۷دی ماه تفاهم نامه همکاری میان دانشــگاه مذاهب
اسالمی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و پژوهشگاه
به منظور برقراری و گسترش تعامالت و همکاری های
علمی ،آموزشی ،پژوهشــی ،فرهنگی و ارتباطات بین
المللی جهت تحقق اهداف مشــترک به امضاء روسای
این دو مرکز علمی رسید.

همکاریهای پژوهشــی و بین المللــی ،بهرهمندی
متقابل از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر ،توسعه ارتباطات
میــان پژوهشــگران ،اعضای هیئت علمی ،اســاتید و
دانشــجویان دو طرف ،اجــرای طرح های پژوهشــی
مشــترک ،برگزاری کارگاه های پژوهشــی ،طرح های
تحقیقاتی ،انتشار کتاب ،نشریات و ویژه نامه ها و دعوت
از اســاتید و محققان یکدیگــر از جمله محورهای این
همکاری می باشد.
همچنیــن همــکاری در دعوت از اندیشــمندان و
شــخصیت های علمی و فرهنگی دیگر کشورها ،تعامل
در فرآینــد عضویــت طرفین در ســازمانها و نهادهای
بین المللی ،همکاری و مشــارکت در نشر اندیشه های
اســامی و معرفی آثار و ظرفیتهای علمی طرفین از
جمله مفاد این تفاهم نامه ذکر شده است.
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مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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گفت وگو

دکتر عابدین مؤمنی مدرس دانشگاه مذاهب اسالمی و سردبیر مجله فقه مقارن دانشگاه:

دانشگاه مذاهب اسالمی عالوه بر علوم ،رفتار هم آموزش میدهد

دکتر عابدین مؤمنی عضو هیئتعلمی دانشــگاه تهران و مدرس
دانشگاه مذاهب اسالمی ،از با سابقهترین اساتید دانشگاه مذاهباند
که مســئولیتهای مختلفی نیز در این دانشگاه بر عهده داشتهاند؛
ایشــان در گفتگو با دوهفته نامه «انسجام» به نگاه اسالم ،تعامالت
علمی دانشــمندان مذاهب و جایگاه دانشگاه مذاهب اسالمی بدین
شرح پرداختند :اســام آئینی برای اتحاد بشریت است .نگاه اسالم
این است که خداوند منان ذاتاً انسان را دوست دارد ،اگرچه انسانها
به عوارض از محبوب خدا بودن خارج شوند .چنانچه در قرآن کریم
میفرماید خداوند ظالمین ،مسرفین و کافرین را دوست ندارد؛ این
دوســت نداشــتنها به خاطر عوارضی و اوصافی که انسانها به آن
متصف میشــوند که از محبوب خدا بودن خارج میشوند .خداوند
دین را فرســتاده که انسانها را راهنمایی و هدایت کند و به کمال
برساند .اسالم پیام الهی برای عموم انسانها است و در قرآن ،خداوند
پیامبر (ص) را به عنوان کافه مردم معرفی میفرماید.
اســام دعوت فراگیر و جهانشمول برای تمام انسانها
است.
وقتی پیامبر (ص) برای همه مردم مبعوث شده است نشانگر آن
اســت که خداوند خیر همه مردم را میخواهد و به کمال برسند و
پیشرفت کنند و محبوب عرضی خداوند بشوند .اهل توکل و ایمان
شــوند که با ایمان و توکل محبوبیت بشری پیدا کنند پس اسالم
هیچکس را نفی نمیکند و هیچکس را طرد نمیکند همه را دعوت
میکند ،اسالم دعوت فراگیر ،جهانشمول همه انسانها است و برای
اتحاد کل بشریت است .در نهایت با حکومت جهانی آخر زمان به این
نقطه اتحاد خواهیم رسید.
دکتر مؤمنی همچنین بیان داشــتند :اصل اســام برای اتحاد
بشریت است و کســی که مسلمان میشود باید به مسلمانان دیگر
وابستگی پیدا کند ،مسلمانی یک نوع وابستگی ایجاد میکند که یک
طرف ارتباط محکم با خدا و یک طرف ارتباط اســتوار با مسلمانان
است و هرکسی که مسلمان است نمیتواند اهل ایمان را ببیند و با
آنها ارتباط استوار نداشته باشد.
ذات اسالم اتحاد و برادری است.
خداوند در قرآن میفرماید« :إنما المومنون إخوه» اهل ایمان با هم
برادرند .باید به روح اسالم توجه کنیم و به ذات اسالم و حقیقت آن
توجه کنیم که جز وحدت مسلمین چیز دیگری نیست.
ایشان همچنین در ادامه افزود :اگر به اتحاد امت اسالمی فکر کنیم
برای فکر کردن به وحدت امت اسالمی باید به ذات و روح و حقیقت
اســام توجه کنیم که اتحاد است و اگر کسی مسلمان میشود هم
وظایف و تکالیف مسلمانی را بر عهده میگیرد و هم مسلمان شناخته
میشود و اگر بخشی از اسالم را بپذیرد و بخشی را رها کند مسلمان
نیست ،مث ً
ال نماز را قبول کند حج را قبول نداشته باشد مسلمانیت
نیست .یکی از نشانههای مسلمانی ،برادری و وابستگی امت اسالمی

است همانطور که گفته شده «أقیموا الصاله أتوا الزکاه» و نیز گفته
شــده «انما المومنون اخوه» در این ابهامــی وجود ندارد چون ذات
اسالم اتحاد و برادری است و حقیقت اسالم است .اصل بر وحدت و
برادری است و باید سؤال شود چرا به تفرق دچار میشویم نه اینکه
بپرسیم چرا باید به وحدت برسیم؟
طبیعت انسان خدا گراست.
الحکم» محیالدین کتاب صادره از پیغمبر است .یک کتاب بر ایشان
کتاب «علل گرایش به مادیگری» مرحوم شــهید مطهری که نازل شــده که قرآن میباشــد و یک کتاب از ایشان صادر شده که
در آن عنوان شده است خداگرایی علت نمیخواهد چون خداگرایی آنهم «فصوص الحکم» محیالدین اســت لذا زمینههای اتحاد در
یعنی بقا انسان بر فطرت خویش وقتی انسان بر طبیعت خود است علوم اسالمی از فقه و کالم و تقسیر وجود دارد.
طبیعت انسان خداگراست مگر میشود انسان خداگرا نباشد .چون
دکتر مؤمنی ادامه دادند :ما همدیگر را خوب نمیشناسیم ،فخر
طبیعت انسان یعنی خدا گرایی و انسان اینگونه خلق شده و گفته رازی کتاب «االشــارات و تنبیهات» شیخ الرئیس ابنسینا را شرح
شده خروج از طبیعت علت دارد اگر کسی خداگرا نیست باید بپرسیم مینویسد و تلخیص انجام میدهد عالمه حلی «نهایه االصول الی علم
چرا خداگرا نیســت پس بر این اساس به این صورت بگوییم باید بر الوصول» را مینویسد بیشترین ارجاعات این کتاب به »المحصول:
اساس پذیرفتن اسالم متحد باشیم .اسالم یعنی نماز ،روزه و حج و فخررازی و آمِدی است که هر دو اشعری مذهباند و اینها از معتمد
برادری امت اسالمی؛ و باید وحدت جهان اسالم را بپذیریم.
بصری ،که معتزله مذهب اســت استفاده کردند و «تفسیر المیزان»
استاد دانشگاه مذاهب اســامی ادامه داد :وحدت آموزش اسالم از منابع غیر شــیعی مثل « ُدرالمنصور» سیوطی و تفسیر علمای
اســت ،آیه  3ســوره آلعمران میفرماید «واعتصمــوا بحبل اهلل مصر و ابوالکرام هندی استفاده کرده است .همچنین مجمع جهانی
جمیعــا و التفرقوا» یا در آیه دیگری که گفته شــده با هم مجادله تقریب کتابهایی تحت عنوان احادیث مشترک راجع به جهاد ،حج،
ریحکم» که طبق این آیه اگر متفرق شویم زمینه امربهمعروف و نهی از منکر چاپ کرده اســت که اگر قرابت دیدگاه
نکنید« .فتذهب ُ
سوءاستفاده دیگران فراهم میشود و زمینه استعمار و غارت را برای همدیگر را در نظر بگیریم موجب انس و الفت به همدیگر میشود و
دشمنان مهیا میکنیم.
اختالف نباید برای تخریب هم مطرح شود و باید برای ارتقای هم که
علما و بزرگان امت اســامی سرمایههای جهان اسالم مؤثرتر و کارسازتر است ،استفاده شود.
هستند.
دانشگاه مذاهب اسالمی عالوه بر علوم ،رفتار هم آموزش
دستور اسالم و منفعت ما بر وحدت است .برای رسیدن به وحدت میدهد.
سرمایههای بسیاری داریم یکی از سرمایههای ما علما و بزرگان امت
دانشگاه مذاهب اسالمی به عنوان دانشگاه اگر در نظر بگیریم که
اســامی هســتند ،مث ً
ال از صمیمیت قاضی بیضاوی و عالمه حلی در آن علومی آموزش داده میشــود مثل دانشگاههای دیگر است؛
گزارشــات زیبایی دادهاند .وقتی بزرگان فضیلــت و تقوا با مذاهب اما اگر به عنوان دانشــگاهی نگاه کنیم که عالوه بر علوم ،رفتار هم
اســامی ارتباط دوســتانه دارند ما هم باید آنها را الگو قرار دهیم آموزش میدهد مؤثر خواهد بود .قرار نیست فقط دانشجو متخصص
مث ً
ال شهید اول و شهید ثانی که نزد علمای بزرگ اهل سنت درس شــود و مدرک بگیرد و بیرون برود بلکه یادگیری در این دانشــگاه
خواندند و فقه آنها را تدریس میکردند .و عالمه بحرالعلوم که فقه یعنی تغییر رفتار که در پرتو یادگیری باید افکار تمام مذاهب مورد
اهل سنت را تدریس میکرد که این ارتباط علما الگو برای آیندگان بررسی قرار بگیرد.
است .دانش ما با همدیگر در فقه ،تفسیر ،کالم و اصول مرتبط است
این دانشگاه مفاهیم را آموزش میدهد و در صدد این است که در
و در فقه شــیعه از کتابهای اهل سنت اســتفاده شده است و در دنیا چه فکر و اندیشهها و چه مردمی وجود دارند و در این دانشگاه
کتابهای اهل سنت از کتب شیعه استفاده شده است.
دیدگاه این اســت که غیر از مفاهیم آموزش ،رفتار ویژه را آموزش
دانش اهل سنت و شیعه به هم مرتبط است.
دهد؛ که دانشجو اعم از شیعه و سنی زندگی خاص را تجربه کنند و
اگر کتاب «عده االصول» شــیخ طوسی را با «المعتمد» بصری تعامل خاص را تجربه کنند و این زندگی خاص الگویی برای مراکز
مقایسه کنید و کتاب «تفســیر طبری» را با کتاب شیخ طوسی خاص آموزشی و حقوقی و فرهنگی شود و انتظار از دانشگاه مذاهب
مقایسه کنید و «جامع السعادت» مال مهدی نراقی با «احیای علوم اســامی این است که فقط در صدد این نباشد فقه مذاهب مختلف
دین» غزالی مقایسه کنید ،این نکته قابل مشاهده است .مالصدرا و را بشناساند بلکه عالوه بر فقهها و کالمها و تفاسیر مذاهب مختلف،
شیخالرئیس ابنسینا شیعه هستند که از دانش اهل سنت استفاده رفتار را القا کند که در واقع مدل دیگر از تعامل اجتماعی اســت که
کردهاند .ســید حیدر آملی عالم شیعی است که میگوید «فصوص تجربه میشود و برای مراکز دیگر مؤثر خواهد بود ان شاء اهلل.

نشست معاونت فرهنگی و دانشجویی با مدیر موسسه تسنیم نور

در این نشســت که با حضور حجت االســام والمسلمین
اسدی سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و آقای
طباطبایی مدیر موسسه تسنیم نور و مدیران کل امور فرهنگی
و دانشجویی برگزار گردید وضعیت اردوگاههای موسسه تسنیم
نور ،طرح ســپهر ایرانی و نحوه بومی ســازی آن در دانشگاه و
موضوع رفاهی دانشــجویان ،کارکنان و استادان و برنامه ریزی
جهت استفاده از امکانات تفریحی موسسه تسنیم بررسی گردید.
سرپرســت معاونت فرهنگی دانشــجویی دانشگاه در این
جلســه اهمیت دانشــگاه مذاهب اســامی ،سیاســت های
فرهنگی و اردویــی معاونت را بیان کرد و ضمن اشــاره به
هم افزایی بیــن مجموعه ها در برنامه های فرهنگی ،آمادگی

دانشــگاه را جهت همکاری با موسســه تســنیم نور در حد
امکانات موجود اعالم کرد.
آقای طباطبایی مدیر موسســه تســنیم نــور نیز در این
نشســت ضمن برشــمردن ظرفیت های اردویی موسسه از

همکاری با دانشگاه مذاهب اسالمی استقبال کرد.
وی همچنین با ارائه توضیحاتی در خصوص طرح ســپهر
ایرانی برنامه هایی نیز برای اســتفاده کارکنان ،اســتادان و
خانواده محترم آنان پیشنهاد کرد.
وی گفت :موسســه تســنیم نور آماده اجرای طرح های
فرهنگی برای خانواده کارکنان و استادان دانشگاه می باشد.
در این جلســه مقرر شــد طرح جامع فرهنگی دانشگاه
در خصــوص فعالیت هــای اردویی و رفاهی بــا همکاری
موسســه تســنیم نور تا پایان ســال آماده گردد و امکان
سنجی استفاده از فضاهای فیزیکی موسسه برای کارکنان،
استادان و خانواده محترم آنان بررسی شود.
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با همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی 28تا 30دیماه؛ کنفرانس بین المللی «امام محمد غزالی» در اندونزی برگزار شد

تأثیر امام غزالی بر متفکران و اندیشمندان ایران زمین
در بیان رئیس دانشگاه

کنفرانس بین المللی “امام محمد غزالی” به همت معاونت پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی و با همکاری بنیاد علمی فرهنگی “امانت” اندونزی

و با حضور شــخصیتهای شیعه و اهل سنت و علمای جهان اسالم و با شرکت هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی و با اشراف شخصیت
برجسته این کشور” کیایی حبیب لطفی”  28لغایت  ۳۰دی ماه در جاکارتا برگزار گردید.

بــه گزارش روابط عمومــی ،در این کنفرانس اســتادان و
صاحبنظران از کشــورهای مختلف به ســخنرانی درخصوص
ابعاد علمی و شــخصیتی امام محمــد غزالی پرداختند که از
شــخصیتهای برجســته حاضر در این کنفرانس به عنوان
سخنران میتوان به دکتر “سعید عقیل سراج” رئیس سازمان
نهضت العلما اندونزی به عنوان بزرگترین سازمان اسالمی در
این کشور اشاره کرد.
همچنین هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی متشکل از
حجت االسالم والمسلمین دکترمحمد حسین مختاری؛ رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه،
آیت اهلل حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در
استان کردستان و عضو مجلس خبرگان ،ماموستا
فائق رستمی عالم اهل سنت از استان کردستان و
عضو مجلس خبرگان رهبری ،دکتر ابراهیمیان و
دکتر گلرو از معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی به
ارائه مقاله و سخنرانی پرداختند.
در ایــن کنفرانــس دو روزه محققــان و
صاحبنظرانــی همچون ،شــیخ محمــد محمود
ابوهاشــم از کشور مصر ،دکتر یاســرالقدمانی از
ســوریه ،دکتر عزیز عابدین از آمریکا ،دکتر مازن
شــریف از تونس ،شــیخ محمد حبیب العلیم از
چین ،دکتر ابراهیم عبداالب از کشــور روسیه و
همچنین شرکت کنندگان ایرانی مقاالت خود را ارائه کردند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی:

کمک شایان غزالی به حریت فکری در جهان اسالم
حجت االسالم والمســلمین دکتر محمد حسین مختاری
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در افتتاحیه این کنفرانس
بــا ارائه مقالهای تحــت عنوان « تأثیر امــام محمد غزالی بر
اندیشههای متفکران ایرانی» به بررسی ابعاد شخصیت علمی،
ميراث علمي و تأثیر وی بر اندیشمندان ایرانی پرداخت.
دکتر مختاری با بیان این که غزالی ،گوهری برخاســته از
مهد فرهنگ و تمدن ایران زمین اســت که تحول شگرفی در
فرهنگ آن دیار کهن داشته است ،گفت :این فیلسوف ،متکلم
و فقیه ایرانی ســده پنجم هجری  ،تمام زندگی خود را صرف
تحصیل علوم دینی و شــرعی و نیز تزکیه و اصالح خویش و
دیگران نمود و در زمینههای مختلف علمی ،کالمی ،فقهی و
اخالقی تالیفات و تصنیفات بسیار زیادی به جامعه بشری ارائه
کرده است .
غزالی جریان کالمی و فلسفی را به هم پیوست و
عقالنیت را با تصوف درآمیخت
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی افزود :اینگونه است که
غزالی مورد توجه دیگر متفکران و اندیشمندان محققان ایرانی

و اســامی قرار گرفته اســت و یکی از معدود عالمان تمدن
اســامی اســت که آثار و تفکرش مرزهای جهان اسالم را در
نوردید و حتی در مغرب زمین تعدادی از آثارش از ســدههای
میانه و قبل از عصر جدید مورد توجه قرار گرفت.
دکتر مختاری در ادامه با اشــاره به ایــن که “امام محمد
غزالي” از شخصيتهاي برجستة علمي در تاريخ اسالم است
كــه افكار و آثــار او ،عالوه بر تأثير در علم و سياســت زمانة
خويش ،در قرون پس از خود نيز مؤثر واقع شــد ،بیان داشت:
حيات فكري او داوريهاي گوناگوني را طي تاريخ به خود ديد؛
عالمی متألّه و متفکــری که به علوم کالمی و عقلی پرداخته
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کرد.
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد :بسياري
از متفکران معتقدند وقتی امام محمد غزالي با نقد انديشههاي
پورســينا (ابن سينا) و تکفير فالســفه ،به کوشش در سازش
ميان کالم و فقه با فلســفه در ميان فقهاي اهل ســنت پايان
داد و حتي نقد ابن رشــد ،اين روند را دگرگون نکرد .تحولی
بسيار مهم در عصر طاليي يا دوره ميانه اسالم شکل گرفت که
در انديشه و رفتار بعدي فقها و مجتهدين تأثير بسيار گذارد.
دغدغه صيانت از دين دائم غزالی را به تفكر،
موضعگيري و نوانديشي وا ميداشت
دکتر مختاری با بیان این مطلب که بي شــک امام محمد
غزالي از فقيهان بي پروا وجســتجوگري است كه افكار او در
پايان قرن پنجم هجري نه تنها بر روزگار خويش تأثيرگذاشت،
بلكه اعصار پس از او را نيز متأثر كرد ،اظهار داشــت :به تعبير
برخــي محققان ،افكار او تــا زمان ظهور صدراي شــيرازي،
برجامعه اســامي ســايه افكنده بود .اين فقيه نا آرام شافعي
و متكلم ســني مذهب لحظهاي در انديشه و درون خود قرار
نداشــت و دغدغه صيانت از دين خالئــق ،دائم او را به تفكر،
موضع گيري و نوانديشي وا ميداشت .غزالي متفكر و فقيهي
برج عاج نشين و در پس پرده نبود ،بلكه حريم فريباي قدرت
دنيــوي را درك كرد و از منظر تجربه و عملگرايي ،انديشــه
ورزي كرد.
غزالی را به حق ميتوان «فقيه عملگرا» ناميد
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کرد :غزالی را به حق
ميتوان «فقيه عملگرا» ناميد؛ زيرا مواضع و رويكرد سياسي او
از پايگاه دين ،ولي باصبغهاي واقع گرا بيان شده است.
وی با اشاره به این که غزالی یک متفکر مسئلهساز است و

دکتر مختاری :غزالی
را به حق ميتوان
«فقيه عملگرا»
ناميد؛ زيرا مواضع و
رويكرد سياسي او
از پايگاه دين ،ولي
باصبغهاي واقع گرا
بيان شده است
است .اندیشمندی که جریان کالمی و فلسفی را به هم پیوست
و عقالنیت را با تصوف درآمیخت.
وی ادامــه داد :با این اوصاف تأثیر غزالی در جهان اســام
عمیق بود و  ۹۰۰سال است که کتابهای او را متفکران ایرانی
و اسالمی و حتی بسیاری از متفکران غربی مطالعه میکنند
و مخالفان و موافقان زیادی هم برای خود داشته است .غزالی
از آن نظر که در مقایسه فلسفه و فالسفه قد علم کرد و اظهار
داشت که از این اسمهای پرطنین سقراط و افالطون و ارسطو
نباید ترســید ،به حریت فکری در جهان اسالم کمک شایانی

باید غزالی را در تمام آثار او خواند ،تصریح کرد :درست است
که غزالی با فلســفه و فالسفه مخالفت کرد و حتی فلسفه را
به زندقه و بدعت نسبت داد اما او در کتاب “تهافة الفالسفه”
صرفا یک فقیه و مفتی نیست بلکه به تحلیل قضایای فلسفه
پرداخته و آن هم را به مبادی باز گردانده اســت .این تحلیل،
فصلی از فلسفه اسالمی و در حکم تمهید راه آینده بوده است.
لذا غزالی برای فیلســوفان بعد از خودش نیز ایجاد مســأله
کرده و آنها را به تأمل واداشته است .به عنوان مثال در اسفار
مالصدرا میتوان حضور غزالی را دید.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.
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یادداشت دانشجو

الزامات اسالمی در تعامل و استفاده از رسانه
رامین کریمی خشاب؛ دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسالمی

در این یادداشــت وی به الزامات
اسالمی در تعامل و استفاده از رسانه
پرداخته است .متن این یادداشت به
شرح زیر است:
بــا نگاهــی عمیق بــه تحوالت
رســانهای متوجه میشویم ،امروزه
تکنولوژی اطالعات بر کلیه مؤلفهها
و ســاختارها اثر مســتقیم و یا غیر
مستقیم داشــته و روابط انسانی و
سازمانی جدیدی را طلب میکند .گستره و عمق نفوذ رسانهها در
تمامی جنبههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی ،دینی ،تربیتی و...
زندگی انســان امروزی را در نوردیده و در جسم و روح او جوالن
میدهــد .امروزه یکــی از مهم ترین رویدادهای غیــر قابل انکار
دهه اخیر ،گسترش فوقالعاده رســانهها و فناوریهای اطالعات
و ارتباطات و فضای مجازی در عرصههای فرهنگی و تربیتی است
که به رقیبی جدی و همپا با تعلیم و تربیت واقعی تبدیل شــده و
با گذر از مرز زمــان و مکان فرصتها و چالشهای فراوانی پیش
روی کاربران و تصمیم گیرندگان عرصه رســانه و تعلیم و تربیت
قرارداده است.
دین اسالم و قرآن معجزه جاوید آخرین پیامبر خداوند حضرت
محمد (ص) که این دین را آخریــن و تکمیل کننده ادیان الهی
معرفی میکند (المائده ،)3،به دنبال معرفی انسان کامل در تمامی
ابعاد وجودی او میباشد زیرا که او را اشرف مخلوقات و خلیفه خود
بر روی زمین معرفی کرده است(البقره .)30،وجه تمایز او با دیگر
موجودات در قدرت تعقل و فهم او نهفته است که روح الهی در آن
دمیده شده است(آل عمران .) 59،بنابراین با شناخت عمیق رسانه
مبتنــی بر آموزههای دینی و توجه به الزامات فردی و جمعی آن،
میتوان در معرفی انسان کامل و جامعه اسالمی متحد و یکپارچه
اقداماتی اساسی انجام و نقشهها و توطئههای معاندان رسانه دینی
و انســان مسلمان را با ابزارهای مورد استفاده خودشان به حداقل
رسانده و خنثی کرد.
رسانه ،وسیلهای است که فرستنده به کمک آن ،معنی و مفهوم
مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده میرساند .به عبارت دیگر رسانه
وســیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است .اگر رسانه را عامل
انتقال پیام از یک منبع به یک مقصد بدانیم .این تعریف در واقع با
تعریف "مارشال مک لوهان" در کتاب آیینههای جیبی ،هماهنگ
است و از این لحاظ که مک لوهان «رسانه» را در عبارت مترادف
با پیام دانسته ،با آن تفاوت دارد .از دیدگاه دیگر رسانه را میتوان
فناوریای دانســت که الزاماً نباید از نوع ماشینی باشد(فردانش،
.)1388
الزام از نظر لغوی یعنی چیزی را پا برجا کردن ،ثابت گردانیدن،
کاری را به عهده کســی گذاشــتن و بر او واجب کردن و از نظر
اصطالحی عبارت از اوامر و نواهی زندگی بشری است که به نوعی
ابراز میشود .به طور کلی دین اسالم ،مجموعهای از معارف نظری
و عملی شــامل عقاید و باورها ،اخالقیــات ،رهنمودهای معطوف
به ســلوک عبادی و عرفانی و احکام ناظر بــه رفتارهای فردی و
اجتماعی اســت که در راســتای نیل به اهداف متعالی ،تدوین و
تنظیم شــده است .ریشــه دین ،بینشها اســت و نتیجه آن در
گرایشها و عملکردها آشــکار میشود .دین میخواهد بگوید که
انسانها چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند(باهنر)1386 ،
در فرایند تعامــات فردی و جمعی رســانهها نقش مکمل و
عمیقی را ایفا کرده اند .در فرایند ارتباطی جهانی نیز کشــورها و
افراد مختلف با کمک ابزارهای رسانهای و هدایت منابع اطالعاتی
و فرهنگی و اهداف خود برای تلســط بر فکر و عمل افراد در حال
رقابت هستند(جعفری.)1384 ،
مهمترین الزام فردی اســتفاده از رسانه در یک جامعه اسالمی
توجــه به محور اصلی یعنی عبودیت و عبادت اســت .در ادامه و

بــا محوریت عبــادت در همه ابعاد
الزامــات فــردی تهذیــب نفس و
محاســبه خود ،عدل و احســان با
دیگران ،تســخیر و کشــف قوانین
ســنن الهی در بهره وری از دنیا ،و
در زندگی با نگاه به رسانه به عنوان
وسیلهای مهم به عنوان زمینه ابتال
و امتحــان الهی ،و در نهایت در بعد
نگاه اخروی و عاقبت اندیشی رسانه
را وسیلهای برای ادای مسئولیت و دریافت جزا و پاداش الهی وعده
داده شــده میداند .در همه این الزامات عبادت به عنوان کلیدی
ترین محــور یعنی اطاعت کامل به خداوند از ســر مجبت کامل
صورت میگیرد.
عبــادت از مهمترین آموزههای دینی اســت که از راه نفوذ در
معرفتی که به عمل کردن به مصداقهای آن میانجامد ،به کامل
ترین شــکل خود میرســد .نتیجه معرفت علمی و کمال عبادت
موجب میشــود از راه علم به نعمتهای الهی ،محبت خداوند در
دل فراگیرنده ایجاد شــود ،به واسطه علم به قدرت خداوند ،امید
و تــوکل کامل به خداوند پدید آیــد ،و با علم به قدرت جبروت و
اقتدار خداوند که پیامدش نیز تقوا و ترس از خداوند اســت که در
قرآن میفرماید« :اِن َما یَخشی اهلل مِن عِباد ِه العلما؛ از بندگان خدا
تنها دانایانند که از او میترسند» .جایگاه رفیع عبادت و اهمیت آن
در رسالت رسوالن الهی به این دلیل است که عبادت مجموعهای
از نیازهای اصلی و فرعی انســان را پاســخ میگوید .ازجمله :نیاز
به جاودانگی؛ نیاز به انس و الفت؛ نیاز به عشــق و احترام .تربیت
گسســته از عبادت با حوزههای محدودی چون رابطههای قومی،
نژادی ،طبقاتــی ،جغرافیایی ،مذهبی و ...مرتبط اســت(کیالنی،
.)1389
بیشتر آن چیزهایی که ما درباره وقایع بیرونی یا چرخه اطالعات
میدانیم یا فکر میکنیم که میدانیم ،از طریق رسانههای جمعی
امروزه با انواع شگردها و روشهای روانشناسانه و برمبنای مخاطب
شناسی قوی و واژه شناسی دقیق یک مطلب رسانهای متناسب با
هدف ارســال کننده و گرداننده تهیه و فراگیر میشود .در نتیجه
قدرت همه گیر رسانه ای ،افراد به سختی میتوانند موقعیتهای
غیر واقعی را از هم تفکیک کنند .حتی زمانی که آگاهانه میفهمیم
این برنامه ،نوشته یا فیلم و غیره به طورکامل جانبدارانه است دچار
این نوع تنش جسمی و روحی در خود و کنترل از سوی رسانهها
هســتیم .از همه مهم تر اینکه رســانهها در انواع کارکردهایشان
همدیگر را حمایت و تقویت میکنند و ســپس با هجوم ســیل
آســای خود عرصه را بر هرآنچه مانعشــان شود تنگ میکنند و
افراد انسانی را مجبور به پذیرش اختیاری و یا اجباری مینمایند
و نوعی نگرش واحد و متحدالشــکلی را ترویج و مقاومتها فقط
شکل عوض کرده و به بیراهه میروند(پیشوایی و رضایی.)1392 ،
در چگونگی اســتفاده از رســانه ،آنچه بهعنوان سند باالدستی
عمل میکند و بــر تمام اصول دیگر ارجحیــت دارد ،آموزههای
دینی و برنامههای الهی اســت .بنابراین آموزههای دینی به عنوان
برنامه الهی که از جانب خداوند متعال در قرآن و معصومین علیهم
الســام در روایات آمده ،تعیینکننده نهایی شیوه بهرهگیری از
رسانههای مختلف است .همچنین نمیتوان بدون قانون مشخص و
مدون کاری کرد که از آسیبهای رسانه در امان بود .برای داشتن
نظام مشــخص استفاده از رسانه در جامعه و خانواده ،باید قرارداد
رســانهای موجود باشــد که در دو موقعیت قابلاســتفاده است.
اولین موقعیت مربوط به زمانی است که تصمیم به تهیه ابزارهای
ارتباطی گرفته میشــود که نوع اســتفاده از رسانهها را مشخص
میکنند .موقعیت دوم مربوط به زمانی است که رسانههای مورد
نظر در اختیار انســان قرار دارند و شــرط استمرار استفاده از این
ابزارهای مشخص میشود.
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اخبار کوتاه:
بازدید رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی و معاون
فرهنگی دانشــجویی از رســانه های دانشــگاه آزاد
اســامی (روزنامه فرهیختــگان ،خبرگــزاری آنا و
ایسکانیوز)
برگزاری نشســت کرســی ترویجی ،عرضه و نقد
ایــده علمی « ،ارزیابی دیدگاه هــرش در باب اعتبار
در تفسیر» با ارائه دکتر مختاری صاحب اثر و ناقدان
دکتر احمد واعظی و دکتر خسروپناه در قم
برگزاری کنفرانس بین المللی “امام محمد غزالی”
 28لغایت  30دیماه در اندونزی با همکاری دانشــگاه
مذاهب اسالمی
اعالم اسالمی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب
اختصاصی دانشــگاه در مقطع دکتری و کارشناسی
ارشد سال 96
به همت جمعی از دانشــجویان بسیجی دانشگاه
مذاهب اســامی اردوی جهــادی در منطقه محروم
حاشــیه نشــین قاســم آباد تهران با محوریت امور
فرهنگی و پخش نذری برگزار شد.
در این اردو جهادی از خانواده معزز شــهید محمدی
و حســینی که در دفاع از حریم اهــل بیت به مقام
رفیع شــهادت نائل آمده بودند بــا اهدا لوح یادبود و
میثاق نامه دانشجویان دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
اعــزام تیم های پزشــکی و مشــاوران حقوقی برای
منطقه در دســتور کار این گروه جهادی برای مراحل
بعدی قرار گرفت.
برگــزاری اولیــن دوره آتش نشــان داوطلب در
دانشگاه مذاهب اسالمی
اولین دوره آتش نشــان داوطلب به همت کانون هالل
احمــر و اداره کل امور فرهنگی با همکاری ایســتگاه
عملیاتی منطقه  ۵آتش نشــانی تهران بزرگ ،روز سه
شنبه  ۵دی ماه در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.
این دوره به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله با حضور
کارشناس و اســتاد مجرب آتش نشانی و با شرکت
دانشجویان خواهر و برادر از مقاطع مختلف اجرا شد.
دفاع رســاله دکتری با موضوع “مناســبات مرزی
ایران با عثمانی با تکیه بر عهدنامه صلح آماسیه”
برگزاری جلســه دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد
“کشــف و تحقیق جرایم در حقوق افغانستان و ایران
و مبانی فقهی آن”
دفاع رســاله دکتری در رشــته فقــه و حقوق با
موضوع“ :اعتبار خبر واحد در دماء از دیدگاه مذاهب
اسالمی”
آغــاز فصــل امتحانــات نیمســال اول 97-96
دانشــجویان دانشــگاه مذاهب اســامی در تهران و
واحدهای ســنندج ،بندرعباس و زاهدان از  25دیماه
لغایت نیمه اول بهمن ماه
برگزاری مصاحبه علمی و شــفاهی آزمون جذب
اختصاصی دانشــگاه در مقطع کارشناســی ارشد با
حضور دکتر صابری معاون آموزشی دانشگاه در واحد
بندرعباس
جلســه معارفــه اعضای جدید کمیتــه انضباطی
دانشــگاه با حضور سرپرســت معاونت دانشجویی و
فرهنگی به عنوان رییس کمیته ،دو تن از دانشجویان
و ســایر اعضا با حکم جدید ریاست محترم دانشگاه
روز چهارشــنبه  27دیماه در محل دفتر این معاونت
شکیل شد و آیین نامه های مربوطه مورد برسی قرار
گرفت.
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توصیه و پیشنهاد برنامهریزی تحصیلی از زبان دانشآموختگان به دانشجویان
حامد رستمی دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی

آغاز بهکار مرکز زبان دانشگاه مذاهب اسالمی
مرکز زبان تهران زیر نظر دانشگاه مذاهب اسالمی متشکل
از دپارتمانهای مختلف در تهران ،خیابان انقالب اســامی،
بین خیابان فلسطین و خیابان ولیعصر(عج) ،ابتدای خیابان
مظفر شمالی راه اندازی گردید که هر یک از این دپارتمانها
مسئولیت برگزاری دورههای خاصی را بر عهده دارند.
دپارتمان کودک و نوجوان:
️خانه زبان کودک
️آموزش زبان کودکان
️کارگاه پرورش کودک دوزبانه (ویژه ی والدین)
️دوره ترمیک مکالمه نوجوانان
دپارتمان آموزش مکالمه:
️دوره ی ترمیک مکالمه ی انگلیسی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی عربی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی فرانسه
️دوره ی ترمیک مکالمه ی آلمانی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی روسی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی اسپانیایی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی ترکی استانبولی
️دوره ی ترمیک مکالمه ی کردی
️دوره ی آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
دپارتمان آموزشهای تخصصی:
️دوره ی تخصصی تربیت مترجم
️دوره ی تخصصی تربیت مدرس زبان
️دوره ی آمادگی برای آزمون تافل دکتری
️دوره ی آمادگی برای آزمون Ielts
دوره ی آمادگی برای آزمون های  Toeflبین المللی
️دوره آمادگی برای زبان کنکور ارشد و دکتری
دپارتمان پژوهش ،ترجمه و نشر:
️ترجمه ی متون عمومی و تخصصی زبانهای مختلف
️پژوهش هــای کاربــردی در حوزه ی آمــوزش زبان،
ترجمه و علوم زبانی
️تهیه و تدوین منابع آموزشی و علمی مکتوب ،رایانه ای
و برخط در حوزه های مختلف علم زبان
شماره تلفن تماس02166464270 :
کانال اطالع رسانی@tlanguagecenter :
ارسال پیام جهت ثبت نام@tehranlc :

همــواره یکــی از
دغدغه هایــی کــه ذهن
مقطــع
دانشــجویان
کارشناســی را بــه خود
مشــغول می کنــد ،ادامه
تحصیــل و کنکــور
کارشناسی ارشد است؛ به
نظر یک ســیر مطالعاتی
خــوب از همــان ابتدا در
این زمینه باید داشــت و
برنامه ریــزی الزم صورت
گیــرد .دانشــگاه مذاهب
اســامی هر ســاله آمار قابل توجهــی از قبولــی در آزمون
کارشناسی ارشــد دارد؛ که نشان از برنامه ریزی صحیح و سیر
مطالعاتــی مطلوب دروس تدریس شــده در این دانشــگاه و
اســاتید متخصص و همت و انگیزه باالی دانشجویان آن است.
دانشجویان عزیز در کنکور سه پارامتر و مهارت را باید مدنظر
قرار دهند :دقت ،ســرعت و معلومات؛ که باید با برنامه ریزی و
مدیریت زمان آن را کسب و پیاده کرد .دانشجویان معموالً باید
از تابســتان ترم  4برای ارشد برنامه ریزی کرده و روزی  6الی
 8ســاعت مطالعه داشته باشند .دروس «عربی» و «انگلیسی»
به عنوان یکی از دروس مشــترک در کلیه گرایش های الهیات

باید مورد توجه قرار گیرد،
و منبع مناســبی را برای
مطالعه آن با نظر اســاتید
محتــرم متخصص در این
دروس پیــدا کــرد؛ مث ً
ال
در درس «عربــی» منبع
پیشــنهادی بنده ،در کنار
مبادی العربیه جلد چهارم،
صرف و نحو دکتر کشفی
و کتاب فــن ترجمه دکتر
یحیــی معروف اســت و
در درس زبان انگلیســی
عمومــی نیز گرامــر فرزام و  504و زبان تخصصی شــیعه در
اســام  -عالمه طباطبایی -ترجمه سیدحسین نصر می باشد.
در دروس تخصصی نیز باید در کنار دروس عمومی برنامه ریزی
ویژه کرد؛ منبع ســئوال دروس اختصاصی رشته فقه و مبانی
حقوق اســامی ،در درس اصول فقه ،اصول االستنباط عالمه
حیدری ،ترجمه و شــرح دکتر زراعت و دکتر مسجدســرایی
و در درس فقــه  -لمعه شــهید اول  -ترجمه و شــرح دکتر
زراعت و دکتر مسجدسرایی  -می تواند راهگشا باشد و در کنار
آن تســت های «پردازش» نیز برای آشنایی با سئواالت کنکور
سنوات قبل ،مناسب و مفید به نظر می رسد.

حضور سرکنسول ایران در سلیمانیه اقلیم کردستان عراق
در واحد کردستان دانشگاه
با حضــور سرکنســول محتــرم جمهوری
اســامی ایران در ســلیمانیه اقلیم کردستان
عراق و حجت االســام شــیخ االسالم رئیس
دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشــگاه های استان کردســتان ،در واحد
کردستان دانشــگاه مذاهب اسالمی زمینه ها و
ظرفیت های همکاریهای مشترک بررسی شد.
باتوجه به تأکیدات ریاســت محترم دانشگاه
مبنی بر ضرورت ارتباط مؤثر واحد کردســتان
دانشــگاه با اقلیم کردســتان عراق و توســعه
فعالیت های علمی ،فرهنگی و آموزشی با مراکز
علمی این منطقه در راســتای تحقق اهداف عالیه دانشــگاه
مذاهب اســامی به ویژه در عرصه بین المللی ،با پیگیری های
صــورت گرفته نشســتی با حضــور جناب آقای مســعودیان
سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه اقلیم
کردســتان عراق و حجت االسالم شیخ االسالم؛ رئیس محترم
دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های

اســتان کردستان  ،در دفتر سرپرست واحد کردستان دانشگاه
برگزار گردید.
در این نشست زمینه های حضور و فعالیت دانشگاه مذاهب
اسالمی در منطقه کردســتان عراق و پذیرش داانشجو از این
منطقه ،بررسی و مقرر گردید پس از مذاکرات اولیه سرکنسول
محترم بــا وزرای مربوطه در اقلیم ،مقدمات امضاء تفاهم نامه
فی مابین با دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی فراهم گردد.

دیدار “شیخ ابراهیم طاهر باوچیه” از رهبران صوفیه نیجریه از دانشگاه
دانشگاه مذاهب اسالمی روز دوشنبه  11دیماه
میزبان “شــیخ ابراهیم طاهر باوچیه” از رهبران
صوفیه نیجریه بود که ضمن بازدید از دانشــگاه با
دکتر مختاری ریاســت دانشگاه نیز دیدار و گفت
وگو کرد.
شــیخ طاهر و دکتر مختاری در این مالقات به
بحث وتبادل نظردرباره موضوعات مهم دنیای اسالم
پرداختند که مهمترین موضوعات مطرح شــده به
برگزاری “کنفرانس وحدت “ در کشــور نیجریه و

تاسیس شعبه دانشگاه در نیجریه اختصاص یافت.
دکتر مختــاری در ادامــه ،دفتر بیــن الملل
دانشــگاه را به بررســی موضوعات مطرح شــده
مکلف نمود تا پس از دریافت بررســی های طرف
نیجریه ای ،ظرفیت های همکاری بررســی نهایی
شده و اقدامات عملی صورت پذیرد.
در پایان ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی با
اهداء یادبود دانشگاه از حضور شیخ ابراهیم طاهر
تشکر کرده و خواستار تداوم روابط گردید.

یکشنبه  1بهمن 96

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 6

دیدار و مالقات سفیر افغانستان با رئیس و مسئوالن دانشگاه مذاهب اسالمی

دکتــر نصیر احمد نور ،ســفیر کبیر و نماینده ویژه کشــور
افغانستان در ایران بنا به دعوت ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی،
در این دانشگاه حضور یافته و با رئیس و مسئوالن دانشگاه دیدار
و مالقات کرد .ســفیر محترم کشور افغانستان در بخش نخست
بازدید خود با دکتر گلرو ،حجت االســام والمســلمین اسدی و
دکتر جهانگیری از و مسئوالن دانشگاه مذاهب اسالمی ،همچنین
نمایندگان دانشجویان افغان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری در رابطه با مسائل ،مشکالت و تالش
های این دانشگاه در زمینه تقریب مذاهب گفتگو کرد.
در ادامه دکتر احمدنور با حضور در دفتر ریاســت دانشــگاه

مذاهب اســامی با جناب آقای دکتر مختاری دیدار کردند .دو
طرف در این دیدار ضمن بیان دیدگاههای مشــترک در رابطه با
یگری از طریق تفسیر و تبیین واقعیت های
لزوم مبارزه با افراط 
اسالمی؛ در مورد زمینههای همکاری علمی ،آموزشی و تبادالت
دانشجویی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
شرکت در نشست هم اندیشی دانشجویان افغانستانی دانشگاه
مذاهب اسالمی از دیگر برنامه های دکتر نصیر احمد نور بود که
در این نشست ضمن استماع نظرات دانشجویان ،گفت :با بازگشت
جوانان تحصیل کرده و توانای کشورمان با توجه به فرصت های
ارزشــمند تحصیلی که فراهم شــده ،زمینه برای انتقال هر چه
بهتر دانش به کشور و آبادانی کشورمان فراهم خواهد شد و شما
دانشجویان با توجه به رشته های تخصصی خود ،زمینه ساز ایجاد
وحدت و همدلی و شکل گیری بستر مناسب فرهنگی و اعتقادی
برای توسعه کشورمان خواهید بود.
در این مراسم آقای جمال انصاری ،مسئول بخش دانشجویی
ســفارت و آقای شفیق شــرق ،آتشه فرهنگی ســفارت نیز به
ارائــه برنامه های کاری ،اقدامــات و تالش های خود پرداختند.
در قســمت پایانی این محفل ســفیر افغانســتان به سواالت و
پیشنهادات دانشجویان افغانستانی دانشگاه پاسخ داد.

برگزاری «نشست هماندیشی اعضای هیئت علمی
دانشگاه مذاهب اسالمی»

«نشست هماندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه» با حضور
جناب آقای دکتر مختاری رئیس محترم دانشــگاه و معاونین
آموزشــی ،پژوهش و فناوری و توســعه و پشتیبانی با موضوع
شــیوه های ارزیابی عملکرد پژوهشی اســتادان و فرهیختگان
دانشــگاه مذاهب اســامی روز یکشــنبه  24دیماه در سالن
جلسات دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ،در ایــن نشســت
حجتاالسالموالمسلمین دکتر مختاری ریاست دانشگاه ،پس
از استماع نظرات و دیدگاههای اعضای هیئت علمی ،ضمن ارج

نهادن به جایگاه پژوهش و تحقیــق ،ضرورت تحول و پویش
علمی نوین در طرحهای پژوهشی دانشگاه را مورد تأکید قرار
داده و خواســتار اهتمام بیشــتر اعضای محترم هیئت علمی
به امر پژوهش و توســعه فعالیتهای پژوهشی در موضوعات
مرتبط با اولویتهای دانشگاه و مسائل جهان اسالم شد.
در این نشســت صمیمانه ،هریک از معاونین نیز برنامههای
جدید پژوهشــی و اولویتهای مدنظر در حوزههای مربوطه و
اهم مســائل مربوط به پیشبرد اهداف دانشگاه را مورد بحث و
تبادل نظر قراردادند.

با حضور معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد؛

همایش روسا و معاونان هشت دانشگاه حوزوی فعال کشور در مشهد
همایش روســا و معاونان هشت دانشــگاه حوزوی فعال
کشور با حضور نمایندگان این دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه
علوم اسالمی رضوی برگزار شد.
روســا ومعاونان آموزشی دانشــگاههای امام صادق(ع)،
باقرالعلوم(ع) ،مذاهب اسالمی ،ادیان و مذاهب ،علوم اسالمی
رضوی ،جامعه المصطفی العالمیه،
موسسه آموزشــی پژوهشی امام
خمینی(ره) و مدرسه عالی شهید
مطهری در این همایش به بحث
و تبادل نظر پرداختند.
هدف این همایــش هم افزایی
و ارتباطــات علمی ،آموزشــی و
پژوهشــی میــان دانشــگاه های

حوزوی ،تصویب رشــته های حوزوی و بحــث و تبادل نظر
پیرامون هیات ممیز و نظارت بر دانشگاهها است.
گفتنی اســت پذیرش دانشــجو در دانشگاههای حوزوی
از میــان طالب علوم دینی نیز صــورت می گیرد و تدریس
دروس حوزوی در این مراکز آموزشی جایگاه ویژه ای دارد.
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برگزاری اردوی دانشجویان بینالمللی
دانشگاه در شمال کشور

اردوی دانشــجویان بین المللی به شــمال کشــور در
اردوگاه و مجتمــع رفاهی نور نشــتارود به همت معاونت
فرهنگی دانشجویی  6لغایت  9دیماه با حضور  27نفر از
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه برگزار شد.
از ویژگی هــای ایــن اردو ،آشــنایی دانشــجویان با
بخش هایی از سرزمین ایران به ویژه ساحل سرسبز ،زیبا
و کوهستان های شمال کشور بود.

برگزاری اردوی یکروزه سیاحتی -زیارتی
دانشجویان واحد خواهران دانشگاه

به همت کانون هنر و رســانه و کانون قرآن و عترت و
همکاری اداره کل فرهنگــی ،اردوی یک روزه تفریحی-
زیارتی دانشجویان واحد خواهران دانشگاه برگزار شد.
گروهی از دانشــجویان خواهر ابتدا به تماشــای فیلم
ســینمایی در یکی از ســینماهای تهران نشسته و پس
از اقامــه نماز ظهر و عصــر ،برای زیارت مزار شــهدا به
کهف الشهدا رفتند.
شــایان ذکر اســت در این اردو مســابقه کتابخوانی
پیرامون کتاب ارزشــمند نهج البالغــه برگزار و جوایزی
به برگزیدگان اهــدا گردید .همچنین با تالش دبیران دو
انجمن ،بسته فرهنگی بین دانشجویان توزیع گردید.

اعطای احکام شورای صنفی دانشجویان
در جلســهای از سوی اداره کل دانشــجویی احکام شورای
صنفی دانشــجویی برادران و خواهران؛ آقایان تاتار ،افرنگ،
فضائلی و خانمها بلوکی جمشــیدی و هاشمزاده با حضور
معاون فرهنگی و دانشجویی اعطا گردید.

انتصابات جدید
طی حکمی از سوی حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد
حســین مختاری ریاست محترم دانشــگاه ،حجتاالسالم دکتر
یحیی جهانگیری به عنوان «مسئول پیگیری و راهاندازی دورههای
آموزش مجازی دانشگاه و بنابه پیشنهاد معاونین محترم؛ “سرکار
خانم افضلی” به عنوان «سرپرست اداره کل آموزش و تحصیالت
تکمیلی»“ ،جناب آقای مهدی آقابابایی” به عنوان «سرپرســت
اداره کل امور فرهنگی و “جناب آقای جواد ســعیدی” به عنوان
«مدیر خدمات عمومی و پشتیبانی» دانشگاه منصوب شدند.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

یکشنبه اول بهمن ماه 1396

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

شماره 6

مــقالــه

ویژگی های تمدن نوین اسالمی در اندیشه قرآنی
خانم دکتر عاطفه زرسازان عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی

چکیده ای از مقاله اســتادیار و عضو هیئت علمی دانشــگاه
مذاهب اسالمی که در سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت
ارائه شد به شرح زیر می باشد:
عنصر اعتدال چنان در اســامی بــودن امت نقش کلیدی و
اساسی دارد که خداوند بزرگ از یکسو کتاب آسمانی اش را کتابی
راســت و به دور از هر گونه کژی و اعوجاج دانسته(الکهف )2-1و
از سوی دیگر امت اسالمی را امت میانه رو می نامد (البقره.)143
این عنصر که بر همه شــئون و ساحت های حیات ،سایه افکنده
اســت به طوری که ریشه بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی
را مــی توان در عدم رعایت اصل اعتدال دانســت به تعبیر دیگر
تندروی ها و کندروی ها عامل تشــدید اختالفات و مانع حرکت
در مسیر اهداف و آرمان های بلند جوامع محسوب می گردد .از
این رو اسالم به عموم مسلمانان سفارش می کند که این مهم نه
تنها در حوزه فردی برای همه ضروری اســت چنانکه به گواهی
تاریخ پیدایش بسیاری از فرقه های فقهی و کالمی میان مسلمانان
چون اشاعره ،معتزله ،مشبهه ،مجبره و حشویه و غیره بر اثر نگرش
ســطحی به ظواهر آیات و خروج از میانه روی در اعتقادات بوده
است (سبحانی1371 ،ش)313،بلکه وقتی در حوزه اجتماعی قرار
می گیرد ،اهمیت بیشتری یافته و با وارد شدن در حوزه سیاست
ضرورت آن دو چندان می شود چرا که تند روی حاکمان به طور
مثال در کنترل آزادی های فردی یا اجتماعی و عدم تضارب آراء،
موجب دیکتاتوری و اســتبداد و در نهایــت به تخریب و نابودی
جامعه و امت منجر می گردد .توضیح ســخن آنکه هرگونه برون
رفت از مرزهای اعتدال ،ســبب فساد و تباهی می شود .آیه " َو َل
ون  :و
فى ال ْْر ِ
ض َو َل يُ ْصل ُِح َ
ِين يُفْسِ ُد َ
ِين الَّذ َ
تُطِ ي ُعوا ْ أَ ْم َر ال ْ ُم ْس ِرف َ
ون ِ
فرمان افراطگران را پيروى مكنيد :آنان كه در زمين فساد مىكنند

تاسیس و راهاندازی شعبههای دانشگاه
مذاهب اسالمی در داخل و خارج از کشور
ادامه از صفحه 1

کشورهای اسالمی با استکبار شکل می گیرد و خود حکومت ها در این
خصوص مسؤلیت دارند.
دکتر مختاری در پاســخ به ســوالی درخصوص محدودیتها و
امکانات دانشگاه مذاهب اسالمی درخصوص مقابله با جریان افراط
و تکفیر و ترویج و تبلیغ فرهنگ تقریب ،افزود :امکانات دانشــگاه
مذاهب اســامی بعنوان پایگاهی برای تبلیغ اســام و با توجه به
ماموریت ،اهداف و رسالت هایی که از سوی رهبر معظم انقالب برای
آن ترسیم شده و از این دانشگاه توقع و انتظار میرود محدود است.
وی گفت :همزیســتی مسالمت آمیز ،آشــنایی پیروان مذاهب
بــا یکدیگر آن هم در یک فضای علمــی و بدور از تعصب ،تدریس
فقه همه مذاهب با اســتفاده از استادان و صاحبنظران آن مذهب و
مهمتر از همه ایجاد وحدت و تقریب با تاکید بر مشترکات و دشمن

و اصالح نمىكنند( ».الشعراء )152-151شاهد بر ادعای مذکور
است .مسرفین عبارت از كسانى كه از مرز حق تجاوز نموده ،از حد
اعتدال بيرون شدهاند(طوسی ،بی تا .)50/8،بنا به سخن قرآن این
افراد به فساد در زمین پرداخته و قصد اصالح ندارند.
ایجاد اختالف و تفرقه را می توان از مصادیق فســاد در جامعه
دانست .قرآن کریم در آیات مختلف(نک :البقره ،213آل عمران،19
الجاثیه" )17بغــی" را به عنوان عامل مهم اختالف های مذهبی
مطرح نموده که توان آن را دارد تا دایره مسلمین را در هم شکند
و لباس ذلت و حقارت را بر اندام آنان بپوشاند .آنجا که می فرماید:
" َو َمــا تَ َف َّر ُقوا ْ إ ِ َّل مِن ب َ ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ال ْ ِعلْ ُم بَغ َْيا ب َ ْين َُه ْم :و فقط پس از
آنكه علم برايشان آمد ،راه تفرقه پيمودند به صرف برترى جويىميان
همديگر" (الشوری" . )14بغی" به گونه ای که در معنای لغوى آن
ذكر شده است ،درخواست تجاوز و انحراف از خط ميانه و تمايل به
افراط و تفريط است (راغب،بی تا .)136،ثعلبی أصل بغي را فساد .می
داند( ثعلبی1422 ،ق .)235 /1 ،مفسران "بغی" را به معانی ریاست
طلبی (رازی1420،ق،ج،27ص ،)589حســد (قطب1412،ق/5،
 ،)3148ظلم و تجاوز (آلوسی1415 ،ق ،)24 /13،عناد (ابن کثیر،
1419ق ،)179 /7،حرص و دنیاطلبی (طبرسی1372،ش)38 /9،
دانسته اند .واکنش قرآن نسبت به بغی و محاسبه سخت این دسته
افراد در دنیا و آخرت حاکی از اهمیت اعتدال و هشدار به انحراف و
تمایل به چپ و راست می باشداز منظر قرآن کریم آنچه در ظهور و
بروز این رذیله ،سهم جدی دارد خروج از اعتدال است که مصادیق
آن در خودپرستی و خود بینی قابل بررسی است و در نهایت کفر
و گمراهی،این مدعا در خطاب های فراوان قرآن مبنی بر دستور به
اعتدال و یا عتابهای آن مبنی بر چرایی کنار نهادن اعتدال آشکار
لى َو ْج ِه ِه أَ ْه َدى أَ َّمن
شى ُم ِك ًّبا َع َ
است .نگاه عمیق به آیه أ َفمن يَ ْم ِ
ِيم :پس آيا آن كس كه نگونسار راه
شى َس ِويًّا َع َ
يَ ْم ِ
لى صِ َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
مىپيمايد هدايت يافتهتر است يا آن كس كه ايستاده بر راه راست
مىرود؟ (الملک  )22بیانگر آن است که قرآن مخاطبان پیامبر(ص)
را به دو گروه تقسیم نموده است نخست مشرکان متعصب و هدایت
ناپذیر که خداوند آنها را به کسانی که واژگونه راه می روند تشبیه
کرده و در مقابل ،کســانی که طبــق برنامه مكتب اعتدالی قرآن
اعتقادات و اعمال خود را تطبيق مي دهند و به سهولت به مقصد
اصلى خود نائل خواهند شد و هرگز به ضاللت و گمراهى و حيرت
محكوم نخواهند شد (مغنیه1424،ق.)381/7 ،
شناسی از اهداف اصلی دانشگاه است که می تواند الگو و نمونه ای
برای تمام دنیا باشد.
وی افزود :دانشگاه مذاهب اسالمی هم اکنون در تهران ،سنندج،
بندرعباس و زاهدان و اخیرا در قم شــعبه دایر کرده و ما به دنبال
تاســیس و راه اندازی شعبات دانشــگاه و گسترش آن در داخل و
خارج از کشــور با توجه به استقبال و نیاز آنان هستیم و می توانیم
از کشورهای همســایه نیز در این شعب استانی دانشجو بگیریم و
تعامالت علمی داشته باشیم.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی تصریح کرد :با همین امکانات
محدود ،ما از ظرفیت های درونی اســتفاده می کنیم و پایان نامه
هایی در خصوص وحدت بین مذاهب و مقابله با تفکرات افراطی و
تکفیری علیه دین تعریف شده است و هم چنین نشست های علمی
که در خارج از کشور با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف
و همچنین شعب مرزی دانشگاه برگزار می شود در این راستا است.
وی درباره ایجاد شعب بین المللی دانشگاه مذاهب گفت :در حال
بررسی ایجاد شعب بینالمللی دانشگاه در کشورهای مختلف هستیم.

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

«البالغه الواضحه فی ضوء القرآن
و نهج البالغه»
مولف :سرکار خانم دکتر نسیم عربی
ناشر :انتشارات دانشگاه مذاهب اسالمی
چاپ :بهار 1395

کتاب «البالغــه الواضحه فی
ضوء القرآن و نهج البالغة» توسط
خانم دکتر نسیم عربی از اعضای
هیئت علمی دانشــگاه مذاهب
اسالمی نگارش یافته است .مولف
تمارین کتاب بالغه الواضحه را با
توجه به مثالهــای قرآنی و متن
نهــج البالغه حل کرده اســت و
متن اصلی کتاب البالغه الواضحه
نوشته علی جارم و مصطفی امین را در در ابتدای ابواب آورده
است و پس از آن تمارین هر درس بعالوه پاسخ تمارین را در
نیمه دوم کتاب ذکر کرده است.
در این کتاب آیات و روایات نهج البالغه فراخور متن مورد
نظر در کتاب بالغه الواضحه به عنوان شــاهد آورده شــده
ودر تمرینــات بجای متون کهن ایــن کتاب از قرآن و نهج
البالغه که هردو کتاب سرآمد کتابهای علم بالغه محسوب
میشوند ،استفاده کرده و در بخش دوم کتاب ،تمارین کتاب
را ترجمه و توضیح داده است .مطالعه این کتاب برای طالب
و دانشجویان رشــته ادبیات عرب و افرادی که عالقمند به
درس بالغه هستند توصیه میشود .

با دانش آموختگان
رونمایی از «مستند وطنم»؛
کاری از سید مصطفی موسوی
تبار؛ دانش آموخته دانشــگاه
مذاهب اسالمی
همایش ملــی وطنم همراه
با رونمایی از مســتند وطنم با
حضور جمعی از اندیشمندان و
رهبران دینی؛ زرتشتی ،یهودی،
مســیحی و مســلمان روز سه
شنبه  ۳بهمن  ۹۶از ساعت ۱۸
در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود.
این مســتند حاصل تــاش و زحمات تیمــی به تهیه
کنندگی و کار گردانی «جناب آقای سید مصطفی موسوی
تبار» از دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسالمی است که
در این مراسم از این مستند ارزشمند با موضوع معرفی ادیان
و مذاهب مختلف در ایران رونمایی شود.
از کلیه دانشــجویان و دانشآموختگان دانشــگاه جهت
حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.
انتشــار ترجمه کتاب "تاریخ
سیاســی و اجتماعــی دوره
پادشاهان مملوکی" توسط بهزاد
مفاخری دانشجوی دکتری تاریخ
اسالم دانشگاه مذاهب اسالمی

