در درجه اول نخبگاه سیاســی،
دینــی ،دانشــگاهی و نخبگان
حوزههــای علمیه باید مســئله
وحدت را جدی بگیرند.

هــر اجتماعی مطلوب نیســت،
واعتصمو بحبل اهلل مطلوب است...
مــردم را دعوت کنید به وحدت.
دعوت کنید به اینکه گروه گروه
نشوند.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

حضرت امام خمینی(ره)
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دکتر مختاری در نشست
«تقریب و تمدن نوین اسالمی»:

لزوم تغییر نوع نگاه قرائت ازدین برای
تمدنسازی نوین اسالمی

گزارشی از
برگزاری سمینار
علمی «وحدت،
پیش شرط تمدن
نوین اسالمی»
 29بهمن ماه به
میزبانی دانشگاه
مذاهب اسالمی

صفحه 2

مشاور دبیرکل مجمع
جهانی تقریب مذاهب
اسالمی:

وحدت و همبستگي
ملي یک هدف
استراتژيك و
راهبردي است

صفحه 4

حجتاالسالموالمســلمین دکتر محمدحســین مختاری در
نشســت «تقریب و تمدن نوین اسالمی» از سلسل ه نشستهای
تخصصی پنجمین “نمایشــگاه کتاب دین” اظهار کرد :ترکیب
واژگانی تمدن سازی نوین اسالمی حاوی یک هدف بلند معنایی
و آرمانی است .بحث تمدن اســامی از گذشته تاکنون ترکیبی
متداول بوده و همچنان نیز متداول اســت اما اکنون بحث بر سر
تمدن سازی نوین اسالمی است.
وی افزود :تعبیر من از “تمدن سازی اسالمی” ،دینیسازی دو
قلمرو دنیوی و اُخروی انسان در شئون مختلف است.
معناگرایی و ترویج فرهنگ اسالم از جمله مؤلفههای
راهبردی تحت تأثیر پیروزی انقالب اسالمی
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی خاطرنشان کرد :اگر ما بر اساس
کتاب و ســنتهایمان به دین اسالم نظر بیندازیم ،خواهیم دید،
دین پدیدهای فرا زمانی است و زمان نمیشناسد و در ضمن مرز
جغرافیایی یعنی عرب و عجم هم برایش فرقی ندارد و متناسب با
فطرت آدمی پیش میرود.
دکتــر مختاری ادامه داد :معناگرایی و ترویج فرهنگ اســام
ازجمله مؤلفههای راهبردی است که تحت تأثیر پیروزی انقالب
اسالمی در ساحت تقریب مذاهب اسالمی شکل گرفت.
وی عنوان کرد :بیتردید انقالب اســامی ایران با بهرهگیری از
استراتژی راهبردی وحدت امت اسالمی ،تقریب و همگرایی مذاهب
اسالمی را در چارچوب سیاستهای کالن نظام ،پیریزی میکند.
امروز در دنیا به دنبال تقارب دین و علم هستند
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی با بیان اینکه امروز در دنیا
بــه دنبال تقــارب دین و علم هســتند ،تصریح کــرد :با برپایی
نشستهای علمی و حلقههای مطالعاتی در دانشگاههای اروپایی
شــاهد این موضوع هستیم که آنها در جهت تقارب علم و دین
حرکت میکنند؛ شاید در گذشته دین را در مقابل علم میدیدند
اما امروز در مراکز آکادمیک غرب همه به این سمت پیش میروند
که علم و دین در کنار هم باشد.
علم ،معنویت و حکمت مهمترین وجوه مشترک
شیعه و اهل سنت
استاد سطوح عالی حوزه و دانشــگاه مؤلفههای سهگانه علم،
معنویت و حکمت را مهمترین وجه مشــترک اهل سنت و اهل
تشیع دانست و یادآور شد  :آموزههای ذکر شده ،جنگها ،تفرقهها
و اختالفات را میان مذاهب اسالمی برطرف خواهد کرد و موجب
تقویت همزیستی برادرانه خواهد شد.
دکتر مختاری تحقق صلح جهانی را معلول بســط و گسترش
معنویت جهانی با بهرهگیری از عدالت عنوان
ادامه در صفحه 5

آیتاهلل العظمی نوری
همدانی در دیدار با
میهمانان هندی سمینار
وحدت دانشگاه:

امروز ،روز وحدت
و اتحاد امت
اسالمی است

صفحه 3

عضو فراكسيون
روحانيون مجلس:

دانشآموختگان
دانشگاه مذاهب
اسالمي بهترین
سفیران تقریب
هستند

صفحه 6

رییس کمیسیون حقوقي
و قضايي مجلس در
گفتوگو با انسجام:

برای تقویت روح
اتحاد بین شیعه و
سنی باید نهادهای
تقریبی حمایت شوند

صفحه 5

رییس سازمان نهضت
العلمای اندونزی در
دیدار با رئیس دانشگاه
مذاهب اسالمی:

جمهوری اسالمی
ایران آمال و
آرزوی مسلمانان
آزاده دنیا است

صفحه 6

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگرهی ملّی شهدای استان سیستانوبلوچستان:

شیـعه و سنـی در جمهوری اسالمی کنار یکدیگرند
استان سیستانو بلوچستان مظهر شعار وحدت اسالمی است

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به عالقه عمیق خود به مردم
سیستان و بلوچستان ،فرمودند :شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در
دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند.
گزیــده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ســتاد
برگزاری کنگره ملّی شهدای استان سیستانوبلوچستان که در تاریخ
 ۱۶بهمن  ۹۶برگزار شد ،به شرح زیر است:
تجلیل از شــهدای عزیز و فداکارمان یکی از حســناتی است که
بحمداهلل در این برههی از زمان ،در این دوره رایج شــده است .اینکه
در اســتانهای مختلف ،از مجموعهی شهدای هر استانی با عظمت و
با جاللت یاد میشــود و شهدا تعظیم میشوند؛ این بسیار کار مفید و
کار الزمی است .لکن در بعضی از مراکز کشور و استانهای کشور یک
خصوصیتی وجود دارد که این عمل حســنه ،این عمل صالح ،در آن
ّ
مراکز ،کأن ّه به طور مضاعف حسنه محسوب میشود؛ یکی از این مراکز،
استان سیستان وبلوچستان است .خیلی برای بنده ّ
جذاب است که
ِ
استان سیستان
مختلف
برجستگان قشرهای
مشاهده میکنم جمعی از
ِ
ِ
وبلوچستان و مسئولین محترم این استان گِرد یکدیگر آمدهاند تا برای
تهیه
شهدای این استان -که اســتان مظلومی است -بزرگداشتی را ّ
ببینند و از آنها یاد کنند و آنها را تعظیم کنند؛ برای بنده خیلی جالب
است ،خیلی خوب است .ایرانشهر بهقدری برای من در آن دوره جالب
وصیت کردم و گفتم اگر من در این ســفر ،در این
بود که همان وقت ّ
ً
مدت ،از دنیا رفتم ،من را حتما در خود ایرانشهر دفن کنید ،از ایرانشهر
ّ
خارج نکنید .رفتم قبرستان آنجا را هم دیدم -قبرستان ایرانشهر را-
محبتشان زیاد است؛
[لکن] قسمت نبود .مردم بلوچ مردمی هستند که ّ
مردم گرم ،صمیمی ،باصفا و البتّه بااستعداد...
این اســتان مظه ِر شعا ِر وحدتِ
اسالمی ما است .چند منطقه در
ِ

کشور هست -استان کردستان هست ،بخش ترکمنصحرا در استان
گلســتان هست ،و استان سیستان و بلوچســتان -که در آنجا س ّنی
و شــیعی کنار هم زندگی میکنند .ما میخواهیم به دنیا این را
تعلیم بدهیم و بگوییم که برادران مسلمان بیایند باهم همکاری
کنند ،در کنار هم زندگی کنند؛ نمونهاش اینجا در سیستان
و بلوچستان .دشمن اتّفاق ًا روی همین نقطه تکیه کرده ،روی
همین نقطه انگشت گذاشته و میخواهد تفرقه ایجاد کند.
بچهی ســ ّن ِی یازده
شــما وقتیکه میآییــد میگویید که یک ّ
دوازدهســاله در شــلمچه برای دفاع از جمهوری اسالمی به شهادت
میرســد ،این بزرگترین خبر از وحدت و همدلی شــیعه و س ّنی در
سیستان و بلوچستان است؛ اینچیز کوچکی نیست ،این مسئلهی
مهمی است! وقتیکه فرض بفرمایید فالن مولویِ س ّنی بهخاطر
خیلی ّ
دفاع از جمهوری اسالمی مورد تهاجم دشمن قرار میگیرد و بهدست
ضد انقالب به شــهادت میرسد ،اینها را باید بزرگ کنید ،اینها را باید
ّ
برجسته کنید ،نمایان کنید؛ چنینچیزهایی ما داشتهایم در سیستان
و بلوچستان .این خیلی مهم است که شما در این استان ،این وحدت
مجسم کنید،
حقیقی و واقعی را به نمایش بکشید .این حقیقت را
ّ
ّ
مشخص کنید ،که همه ببینند که در جمهوری اسالمی برادران
شیعه و سنّی در کنار هم در دشوارترین میدانها حضور پیدا
میکنند.
من چند سفر آمدم بلوچســتان و آنجا -در زاهدان ،در ایرانشهر،
در خاش ،در ســراوان ،در چابهــار ،در خود زابل و در جاهای مختلف
استان -حرکت کردم ،سفر کردم .وقتیکه انسان وارد میشود در این
شهر[ها] ،احساس میکند مردم نسبت به جمهوری اسالمی بهمعنای
صمیمیتند.
واقعی کلمه دارای
ِ
ّ

2
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی؛

سمینار علمی «وحدت ،پیش شرط تمدن نوین اسالمی»  29بهمن
ماه به میزبانی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه ،سمینار «وحدت؛ پیش شــرط تمدن نوین اسالمی» با حضور اندیشمندان حوزه و
دانشگاه و استادان دانشــگاههای هندی و با ســخنرانی «آیتاهلل محمد جواد فاضل لنکرانی»« ،دکتر منوچهر متکی»
معاون امور بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســامی« ،پروفسور عبید اهلل فهد» از دانشگاه اسالمی علیگر دهلی
و «پروفسور محمد اســحق» از دانشگاه ملی اسالمیه دهلی و با حضور مدیران و مسئوالن مجمع تقریب مذاهب اسالمی،
استادان و دانشجویان به همت معاونت پژوهشی و فناوری و دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه برگزار شد.

این مراسم با سخنرانی دکتر مختاری رئیس دانشگاه مذاهب
اســامی آغاز شــد .وی ضمن خیر مقدم به مهمانان داخلی و
خارجی از حضور آیت اهلل فاضل لنکرانی ،استاد برجسته حوزه
علمیه قم و برگزارکنندگان این کنفرانس قدر دانی کرد.
نقش برگــزاری چنین کنفرانسهایی در مخالفت با عملکرد
گروههای ضد اسالم و مبارزه با افراطگرایی
رئیس دانشگاه مذاهب اســامی خاطرنشان کرد :مسلمانان
از یک طرف درگیر گروههــای تکفیری و از طرف دیگر درگیر
رژیم صهیونیستی میباشند و هدف دانشگاه مذاهب اسالمی از
برگزاری چنین کنفرانسهایی مخالفت با عملکرد گروههای ضد
اســام و مبارزه با افراطگرایی است و رسالت دانشگاه مذاهب
اسالمی معرفی اسالم معتدل و متعادل به دنیاست.
دکتر مختاری همچنین برگزاری این ســمینارها را با حضور
بزرگان و استادان حوزه علمیه و دانشگاه و اندیشمندان داخلی
و خارجی بسیار مؤثر دانست.
در ادامه پروفســور محمد اســحاق ،رئیس بخش مطالعات
اســامی دانشــگاه ملیه اســامی دهلی ضمن ارائه تعریفی از
معنای تمدن و فرهنگ به بررسی چهار فاکتور اقتصاد ،علم ،هنر
و فرهنگ پرداخت و عوامل ســقوط تمدن اسالمی را در ضمن
آیاتی از داستان سبأ و عاد و ثمود یادآور شد.
امربهمعروف و عقالنیت شاخصههای
تمدن نوین اسالمی
وی با اشاره به اینکه اوج تمدن اسالمی در ایران و مصر شکل
گرفته اســت ،توحید در خالقیــت و توحید در خلق همچنین
در خانــواده و حریــم خصوصی به عنوان شــاخصههای برتر و
امربهمعروف و عقالنیت را به عنوان شــاخصههای تمدن نوین
اسالمی برشمرد.
رئیس بخش مطالعات اســامی دانشگاه ملیه اسالمی دهلی
ادامه داد :زمانی به تمدن نوین اســامی دست پیدا میکنیم
که صدر اسالم را مشاهده کنیم و ظرفیت بخشی داشته باشیم
و بــه تنوع احترام بگذاریــم و از ظرفیت تمام ادیان که یکی از
ویژگیهای دانشــگاه مذاهب اســامی نیز بهرهبرداری از تنوع
مذاهب و ادیان است ،بهره ببریم.
پروفســور عبیداهلل فهــد ،رئیس بخش مطالعات اســامی
دانشگاه علیگر دهلی نیز در این سمینار اذعان کرد :تمدن قرآنی
و ریشههای تمدن را باید در قرآن جستجو کرد و این مسئله را
تشبیه به باران کرد .که چگونه باران میتواند رشد آفرین باشد
تمدن نیز باعث شــکوفایی میشــود و باران هم زندگی آفرین
است هم خالقیت آفرین هست.
وی تصریح کرد :مسلمانان بجای خالقیت به تقلید میپردازند
و تنوع مذهبی فرصتی اســت که اساساً هرمذهب باید در جای
خود قرار بگیرد و تنوع مذهبی بر اساس تقاضای منطقه است.
دکتــر منوچهر متکی معاون امــور بینالملل مجمع جهانی
تقریب مذاهب اسالمی نیز بهعنوان دیگر سخنران این سمینار
با اشاره به اینکه دیپلماتهای هندی امروز یکی از ارکان حفظ
حقوق بینالمللی هســتند ،اظهار داشت :شــاخصه امروز هند
نقشآفرینی در حوزههای مختلف اســت ،دانشگاههای مختلف
میتوانند عالوه بر نقشآفرینی در رشتههای فنی در خصوص
رشتههای علوم انسانی هم مؤثر عمل کنند.
وی افزود :تمدن نوین اسالمی و پیش زمینه آن یعنی وحدت،
بحثی است که از چند منظر مورد توجه است ،اولین آن ،توجه
به پیشــینه تمدن اسالمی اســت ،در این بررسی باید چیستی

تمدن اسالمی ،چگونگی شکلگیری آن ،آثار و حوزههای تمدن
اســامی و نحوه تعامل مسلمانان در دورههای شکوفایی تمدن
اسالمی در مقایسه با دیگران را مورد کنکاش قرار بدهیم.
معاون امور بینالملل مجمع تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد:
از منظر دیگر باید به بعد کاربردی تمدن اســامی نگاه کنیم،
اینکــه امروز ما چرا به تمدن نوین اســامی باید بپردازیم یک
سؤال است.
دکتر متکی در بخشــی دیگر از ســخنان خود اظهار داشت:
اذعان تولیدکنندههای گروه تروریستی چون داعش نیز مشخص
میکند که مأموریت ویژه این گروهها این بود که اســام را به
شکل دیگری معرفی کنند تا دست دشمنان برای طرح مباحثی
چون اســام هراسی باز باشــد ،در این میان تبلیغات گسترده
پیرامون این امر ،میتواند چهره تمدنی و مبتنی بر شاخصهای
اســامی را به دنیا نشان دهد و خط بطالنی بر چهره اشتباهی
که از اسالم نمایش داده شده ،باشد.
وی تأکید کرد :بعد از جنگهای صلیبی ،دنیا فهمید اســام
را در یــک هجمه عظیم نمیتوان از بین ببرد ،زیرا پایداری آن
بیشتر میشــود و از این رو ،آنها به دنبال ایجاد شبهه در دین
رفتند تا در آن تزلزل ایجاد کنند ،اما علیرغم همه این تالشها
و توطئهها ،بعد از ١١ســپتامبر در آمریکا و اروپا شاهد هستیم
که تعداد چاپ قرآن و مثنوی رشــد  10برابری داشــته و این
نشــان میدهد که در این شرایط دین اسالم مدخلی بر ادبیات
اسالمی است.
تمدن نوین اسالمی ،جهان را با اسالم بهگونهای که
هست آشنا میکند
معاون امور بینالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
خاطرنشان کرد :شعار دوره سی و یکم کنفرانس وحدت اسالمی
«وحــدت و الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی» بود؛ در دوره
ســیام این کنفرانس مقام معظم رهبری در دیدار با میهمانان
کنفرانس بر ضرورت پرداختن به تمدن نوین اســامی از سوی
رهبران مذهبی تأکید کردند ،در واقع از منظر ما مدخل تمدن
اسالمی ارائه یک تصویر از اسالم و پیشینه تمدن اسالمی است.
دکتر متکی همچنین به برگزاری شش کنفرانس با موضوع
تمدن نوین اســامی در داخل و خارج کشور از جمله دهلینو،
تونس و اتریش اشاره کرد.
معــاون امــور بینالملل مجمــع تقریب مذاهــب در پایان
خاطرنشــان کرد :مدخل تمدن اســامی جهان را با اســام
بهگونهای که هســت و مســلمانان را با وظایفشان آنگونه که
هست آشنا میکند ،زمینهسازی غنی برای بنای تمدن اسالمی
در عصر ما خواهد بود و ابعاد کاربردی دین اســام را به خوبی
نشــان میدهد ،امیدواریم این سمینار طلیعهای برای این باشد

که دانش پژوهان ما بخشــی از همت خــود را به بحث در این
عرصه اختصاص دهند.
آیتاهلل فاضل لنکرانی :اقامه دین ،حرکت به سوی
جهانیشدن دین و امربهمعروف و نهی از منکر راههای
رسیدن به وحدت و تمدن نوین اسالمی
آیتاهلل محمدجواد فاضل لنکرانی مدرس سطوح عالی حوزه
علمیه قم و عضو جامعه مدرسین عضو جامعه مدرسین حوزه به
عنوان سخنران اصلی سمینار «وحدت؛ پیش شرط تمدن نوین
اسالمی» ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این سمینار به تبیین
نقش وحدت در به وجود آوردن تمدن نوین اسالمی و مؤلفهها
و شاخصههای تمدن نوین اسالمی پرداختند.
آیتاهلل فاضل لنکرانی گفت :مطلبی که شاید در ذهن فقیهان
ما باشد و آن این است که اسالم ناسخ شرایع گذشته است و این
آثاری دارد اما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم گرچه به ظهور
پیامبر (ص) ،نبوت خاتم شروع میشود و نبوت سایر انبیاء زمانش
سپری میشود اما شرایع گذشته ادیان سابق منسوخ نمیشود.

وی بابیان اینکه قرآن کریم ،مصدق تورات و انجیل اســت،
اظهار داشت :معنای تصدیق یا این است که قران قبول میکند
چنیــن کتابهایی در زمان خودش بوده یا اینکه قرآن به آنچه
که در تورات و انجیل آمده است صحه میگذارد و معنای صحه
این اســت که امروز در زمان ما از یک طریقی به یک حکمی یا
قانونــی از قوانین تورات و انجیل واقعــی پی بردیم و آن قانون
برای ما معتبر است.
باید با گفتگو و استدالل بحث تمدن نوین را
مطرح کرد
مدرس ســطوح عالی حوزه علمیــه قم ادامــه داد :امروزه
روشنفکران در دانشگاهها ،مجالت و ...نگویند اینها همه راهی
برای رســیدن به حق و عبادت خدا است ،بلکه ما میگوییم آن
چه جامع تمامی راهها اســت ،اســام است .فرد اگر میخواهد
مســیحی و یهودی واقعی باشد باید مسلمان باشد ،چون آنچه
تورات و انجیل گفته را قرآن کاملتر گفته است .تمدن اسالمی
نیز نمیتواند مسئله یهود و نصاری را نادیده بگیرد ،چون اینها
بخش وســیعی از بشــر را تشــکیل میدهند .باید با گفتگو و
استدالل مسئله را مطرح کرد.
آیتاهلل فاضل لنکرانی ،اقامه دین ،حرکت به سوی جهانی شدن
دین و امربهمعروف و نهی از منکر را راههای رســیدن به وحدت
و تمدن نوین اســامی عنوان کرد و یادآور شد :قرآن میفرماید
وظیفه انبیاء اقامه دین در جهان اســت کــه اگر آن را به عنوان
تکلیف قلمداد نکنیم ،بحث وحدت یک بحث بینتیجهای خواهد
بود .البته برخی میگویند دین مسائل شخصی است و به آن ظاهر
حقوق بشــری نیز میدهند ،ولی وظیفه حکومت اسالمی و انبیا
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اقامه دین اســت و اگر حاکم اسالمی ببیند حکمی از احکام
دین در جامعه معطل است وظیفه او است که آن را حل کند.
وی با اشاره به برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه ،3
 58و  1آلعمران ،بیان داشــت :شرط مسلمانیت این است
که مسلمان به آنچه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و آنچه بر
پیامبران گذشته نازل شده مؤمن باشد.
مدرس ســطوح عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد :طبق
آیات قرآن ،مسلمان باید به آنچه بر موسی ،عیسی ،ابراهیم
و نوح نازل شــده مؤمن و معتقد باشد و اسالم جامع همه
ادیان گذشته است و اسالم همه آنچه بشر الزم دارد حجت
و معتبر میداند.
در پرتو تمدن نوین اسالمی وحدت
شیعه و سنی مطرح میشود
آیتاهلل فاضل لنکرانی افزود :در پرتو تمدن نوین اسالمی
وحدت شــیعه و ســنی مطرح میشــود ،تمدن اسالمی
نمیتواند مسئله یهود و نصارا را نادیده بگیرد و وظیفه اولیه
همه انبیاء ،اقامه و اجرای دین اســت و اگر بخواهیم تمدن
نوین اسالمی داشته باشیم باید وحدت میان شیعه و سنی
داشته باشیم و این مؤلفه را بپذیریم که باید دین اجرا شود.
مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد :لذا اگر شیعه بگوید
در زمــان غیبت وظیفــه اجرای دین نداریــم تمدن نوین
اســامی تحقق پیدا نمیکند و اگر ســنی بگوید هرکسی
حاکم شــود از او تبعیت میکنیم و اجرای دین نمیکنیم
تمدن نوین اســامی اتفاق نمیافتد .شــیعه و سنی باید
نسبت به اقامه دین مبانی فکری را پیروی کند و مشترکات
اصول و آنچه جوهره دین را تشکیل میدهد ،مشخص شود
و به سمت اجرا و عمل به آن بروند.
از محورهای اساسی تمدن و وحدت اسالمی قضیه
مهدویت است
رئیس مرکز فقهی ائمــه اطهار(ع) ادامه داد :از محورهای
اساسی تمدن و وحدت اسالمی قضیه مهدویت است و باید
زمانی دین برای جمیع بشــر ظاهر شود .علما و دانشجویان
اهل سنت فکر کنند که خداوند این آیه شریفه را هدف ارسال
رسل قرار داده و دین باید برای جمیع بشر قرار بگیرد.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ،مهدویت را از
محورهای اساسی تمدن اســامی و وحدت شیعه و سنی
عنوان کرد و گفت :قرآن میگوید باید زمانی بیاید که تمام
دین برای بشــر ظاهر شود و شیعه معتقد است باید به این
سمت حرکت کنیم .علما ،دانشــمندان و دانشجویان اهل
ســنت باید در این زمینه فکر کنند و بدانند باید به سمتی
حرکت کنیم که دین برای بشر ظاهر شود.
آیتاهلل فاضــل لنکرانی امربهمعروف و نهی از منکر را از
دیگر محورهای اساســی رسیدن به تمدن نوین اسالمی و
وحدت برشمرد و خاطرنشان کرد :یکی از ضرورتهایی که
جامعه مســلمانان باید به آن توجه کند امربهمعروف و نهی
از منکر است .البته یک امربهمعروف و نهی از منکر شخصی
داریم که هر کسی در این زمینه وظیفه دارد .ولی بر اساس
آیات سوره آلعمران امت اسالمی نیز وظیفه امربهمعروف و
نهی از منکر دارد .امروزه در حوزههای علمیه شــیعه فقهی
به نام «فقه اجتماعی» تدریس میشود که در آن موضوع،
اشخاص نیستند بلکه متوجه امت اسالمی و جامعه است.
علمای شیعه و سنی نسبت به امت وظیفه دارند
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد :باید امت اسالمی نسبت
به مجموعه اموری که در عالم واقع میشــود ،امربهمعروف و
نهی از منکر کند .امت اســامی نســبت به یکدیگر وظیفه
دارد و اگر این وظیفه را انجام ندهد یک ابر قدرتی با روحیه
استکباری میگوید بیتالمقدس پایتخت فلسطین نیست،
بلکه آن را پایتخت یک رژیم جعلی و ظالم قرار میدهد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پایان گفت :علمای
شــیعه و سنی نسبت به امت وظیفه دارند و نمیشود امت
اسالمی دســت بر روی دست بگذارد و دشمنان طرحهای
خود را پیش ببرند.

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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آیتاهللالعظمی نوری همدانی در دیدار با میهمانان هندی سمینار وحدت دانشگاه:

امروز ،روز وحدت و اتحاد امت اسالمی است

حضرت آیتاهلل العظمی نوری همدانی با بیان این که امروز،
روز وحدت میان مسلمانان جهان است گفت :اگر مسلمانان در
برابر دشمنان و مستکبران با هم متحد نباشد همانگونه که قدس
را از ما گرفتند ،فردا تمام فلسطین را از ما میگیرند .امروز ،روزی
نیست که علما در برابر هجمههای دشمنان ساکت بنشینند.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه ،هیئتی متشــکل از جناب
آقای دکتر مختاری رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی« ،پروفسور
عبیداهلل فهد» از دانشگاه اسالمی علیگر دهلی و «پروفسور محمد
اسحاق» از دانشــگاه ملی اســامیه دهلی که جهت شرکت در
ســمینار «وحدت؛ پیش شــرط تمدن نوین اسالمی» به دعوت
دانشگاه مذاهب اسالمی به ایران سفر کردهاند ،شنبه  28بهمنماه
با حضرت آیتاهلل العظمی نــوری همدانی از مراجع عظام تقلید
دیدار و گفتوگو کردند.
آیتاهلل نوری همدانی با تأکید بر اینکه اتحاد میان مسلمانان
دســتوری اســامی و آرزوی نظام اسالمی اســت ،گفت ::همه
باید متحد بــوده ،به مظلومان و مســتضعفان کمک کنیم و در
برابر ظالمان متحد باشــیم .زیرا امروز دشــمن بــا ابزار و روش
اختالفافکنی به میدان آمده است.
کشورهای اسالمی از انقالب اسالمی و بیداری مردم
ایران در برابر استکبار الگو بگیرند
این مرجع تقلید با انتقاد از تمایل برخی سیاستمداران و سران
کشورهای اسالمی به آمریکا ،انگلیس و صهیونیستها ،گفت :در
ایران ،امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب مردم را متحد و بیدار
و با حرکت مردم اســتبداد و اســتکبار را در داخل و خارج قلع و
قمع کردند و باید این حرکت و بیداری مردمی در تمام کشورهای
اسالمی الگو شود.
وی جمهوری اســامی ایــران را مردمیترین حکومت جهان
دانســت و افزود :هیچ حکومتی مانند ایران از پشتیبانی مردمی
برخوردار نیســت و این باعث قدرت جمهوری اسالمی در منطقه
و جهان شده است.
آیتاهلل نوری همدانی با تأکید بر الگو گیری کشورهای اسالمی
از انقالب و بیداری مردم ایران در برابر استکبار و استبداد ،گفت:
باید با گرفتن قدس عظمت اسالم را در دنیا تجدید و احیاء کنیم.
ایشــان بیان داشــت :امروز فرصتها و تهدیدها عوض شــده
اســت و کل دنیا در برابر اسالم قد علم کرده و امروز وضع جهان
اســام را میبینیم بنابراین امروز ،روزی نیست که علما در برابر
این هجمهها ســاکت بنشینند .همه ما یک وظیفه خاص در برابر
تحوالت جهان اسالم داریم و باید مدافع مظلومان بوده و در برابر
ظالمان بایستیم.
این مرجع تقلید در ادامه با تأکید بر این که اســام سرچشــمه
بســیاری از علوم است ،اظهار داشت :بســیاری از اصطالحات علوم
ریاضی ،پزشکی ،نجوم ،تاریخ ،فلسفه ،جغرافیا و بسیاری از علوم دیگر
ریشه عربی و قرآنی دارد و با توجه به این که عربی ،زبان اسالم و قرآن
است این امر نشان میدهد که سرچشمه علم اسالم و قرآن است.
تالش غرب برای سکوالر کردن علوم ،مصیبت پیش
آمده برای مراکز علمی است
آیتاهلل نوری همدانی با تأکید بر این که همواره علوم اسالمی
با توحید همراه بوده اســت ،گفت :در گذشته همه علوم از آیات و
قدرت حکمت خدا سرچشمه گرفته و ریشه توحیدی داشته ولی
در قرنهای اخیر تالشهایی برای ســکوالر و بیخدا کردن علوم
انجام دادهاند که این یکی از مصیبتهایی اســت که برای علوم و

دانشگاهها پیش آمده است.
وی تاریخ را شاهدی بر دستاوردها و جایگاه واالی علمی اسالم
دانست و افزودند :در زمانی که در هیچ جای دنیا کتابخانه ،دانشگاه
و دانشمندی وجود نداشت ،عالمان برجسته و دانشگاههای بزرگ
در شــهرهای اســامی وجود داشت که این نشــان میدهد که
بنیانگذار همه این علوم ،اسالم است.
این مرجع تقلید با بیان این که در اســام علم با عمل توأم و
همراه است تصریح کرد :بر ما الزم است تا مجد و عظمت اسالم
را دوباره احیا و عملی کنیم.
امروز ،روزی نیست که علما در برابر هجمههای
دشمنان ساکت بنشینند
وی در ادامــه با اشــاره به روایتــی از امیرالمؤمنیــن (ع) در
نهجالبالغه ادامه داد :خداوند این پیمان را از علما گرفته که هرگز
در برابر ظلم ظالمان و مظلومیت مظلومان ساکت ننشینند.
آیتاهلل نوری همدانی با تأکید بر این که امروز ،روزی نیســت
که علما آرام بنشینند و نسبت به نقشههای دشمنان علیه اسالم
ســاکت بمانند ،به وضعیت کشــورهای مختلف اسالمی از جمله
بحرین ،عراق ،افغانســتان ،سوریه و یمن اشاره کرد و گفت :امروز
روز وحدت و اتحاد مسلمانان جهان است ،باید با اتحاد بر دشمنان
اسالم غالب شویم.
وی در ادامه با اشــاره به سفر خود به هندوستان در زمان بعد
از انقالب اســامی گفت :در اوایل انقالب بــه نمایندگی از امام
خمینی(ره) به هندوستان و کشورهای منطقه سفر کردم .در این
مســافرت که  2ماه بــه طول انجامید از دهلی نــور ،حیدرآباد و
شــهرهای مختلف هندوستان بازدید کردم و از نزدیک نسبت به
فرهنگ این کشور آشنا هستم.
این مرجع تقلید ،هند را دارای دانشمندان بزرگ ،فرهنگ عالیه
و مردمانی باصفا و میهماننواز دانســت و تأکید کرد :زمانی که به
شهرهای هندوســتان مراجعه میکردیم ،استقبال مردم خارج از
وصف بود و این نشــان از مهماننوازی ،صفا و صمیمت مردم این
کشور دارد.
همچنیــن در این دیدار دکتر مختاری نیز با ارائه گزارشــی از
فعالیتهای دانشگاه مذاهب اســامی در عرصه بینالمللی و در
راستای وحدت اســامی از برگزاری سمینار عملی و بینالمللی
وحدت؛ پیش شــرط تمدن نوین اســامی» در  29بهمنماه با
حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه و هیئت هندی ارائه داد.
پروفســور محمد اســحاق؛ رئیس بخش مطالعات اســامی
دانشگاه جامع اسالمی دهلینو نیز در این دیدار با معرفی اجمالی
این دانشــگاه گفت :دانشــگاه ملی اســامی دهلینو با  93سال
سابقه ،مورد توجه پارلمان این کشور است که از ابتدا دارای رشته
مطالعات اسالمی و الهیات اسالمی بوده است.
وی تمرکز دانشــگاه جامع اسالمی دهلی را بر مسائل تاریخی
دانســت و گفت :در این دانشگاه به یک فرقه خاص تمرکز نشده
و تمام فرق و مذاهب اســامی مورد مطالعــه قرار میگیرد و به
فرهنگ و تمدن اسالمی توجه ویژهای شده است.
پروفســور محمد اسحاق افزود :توســعه علوم اسالمی ،فلسفه
اسالمی ،اسالم در هند و ایران در دوره صفویه ،از جمله رشتهها و
سرفصلهای مطالعاتی دانشگاه جامع اسالمی دهلی در هند است.
گفتنی اســت این هیئت هندی در ســفر یــکروزه خود به
قم عالوه بــر دیدار با آیتاهلل نوری همدانــی ،از مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی نور نیز بازدید کرده و در ادامه به زیارت
حرم حضرت معصومه(س) مشرف شدند.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

وحدت و همبستگي ملي
یک هدف استراتژيك و
راهبردي است

دکتر عثمان ساالری مشاور آیت اهلل اراکی در مجمع جهاني
تقریب مذاهب اسالمی ،مدرس و مشاور حقوقي رئيس دانشگاه
مذاهب اســامي كه بيش از  ٣٠سال سابقه مديريت قضايي و
حقوقي در شهرستان هاي مختلف كشور از جمله مشهد مقدس
و تهران را دارد در گفتگو با دوهفته نامه انسجام دانشگاه مذاهب
اسالمی درباب وحدت و مواضع حكيمانه و جاودانه مقام معظم
رهبري در صيانت از عــدم تعرض احتمالي افراد مغرض و يا نا
اگاه به نمادهاي مذهبي اهل سنت و  ...سخن گفت.
وی در ابتدا با بیان ایــن مطلب که هر جامعه ای برای قوام
وبقاء و دوام خود نیاز مبرم و اجتناب ناپذیري به رعايت يكسري
مولفهها و شــاخصه هایی دارد که لزوما مي بايست در جامعه
تبلور و تجســم عيني و عملی داشته باشــد ،اظهار داشت :این
شــاخصهها و پارامترها به ترتیب شــامل اقامه قســط و عدل،
استقرار نظم و امنیت ،قانون گرايي  ،حق محوري  ،همبستگي
ملــي و خصوصا اعمال و اجراي وحدت و تقريب در حوزه فكر و
انديشه و عمل است.
وحدت و امنيت الزم و ملزوم و متمم و مكمل همديگرند
این اســتاد حقوق دانشگاه و فعال اهل سنت ،گفت :وحدت
امري ضروری برای هر جامعه و مقدمه امنیت ،وحدت است و به
عبارتي وحدت و امنيت الزم و ملزوم و متمم و مكمل همديگرند
و از جهتي وحدت اخالقي ،علمي و عملی اساســا و اصوال نقش
اثربخش و تأثير گذاري در بخشهای مختلف جامعه برای نيل
و دستیابی به تحقق و فعليت يافتن امت واحده اسالمي منظور
نظر امام راحل (رضــوان اهلل تعالي عليه) و مقام معظم رهبري
(مدظله العالي )دارد .
مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره
به این که اســناد الزم االجرا و باال دســتي در كشور ما عمدتا
شامل اصول قانون اساسی و کالم و گفتار و مواضع مقام معظم
رهبری به عنوان رئیس اصلي و رســمي حاکمیت است ،افزود:
بنابــر اصول و مباني اعتقادي شــيعه تز و نظريه مترقي واليت
مطلقه فقيه و مطابق باورهای فكري و مذهبي اهل ســنت در
قالب اولی االمر كه بر همين اســاس اوامر و نواهي مقام معظم
رهبري براي پيروان مذاهب اهل ســنت فرض قانوني و فريضه

شــرعي محســوب و في الواقع و نفس االمر الزم االتباع و الزم
الرعايه است.
فرمان تاریخی ،بزرگ و دشمن شكن مقام معظم رهبری
دکتر ساالری خاطر نشان کرد :اساس و بنیان نظام جمهوري
اســامي بر عدالــت اجتماعــی  ،برابری حقوقــی و وحدت و
همبســتگي ملي اســت و نگاه و رویکرد امام راحل(ره) و مقام
معظــم رهبری(مدظله العالی) بر این اســت که رعايت وحدت
اخالقــي و عملي و اجراي عدالت اجتماعي و برابري حقوقي بر
اســاس اصل شايسته ســاالري به عنوان اساس و بنیان شاكله
تصميم سازي و تصميم گيري اركان نظام بین اقشار و طبقات
مختلف فرق اســامی به نحو یکســان در همه ابعاد و زمینهها
اجرايي وعملياتي گردد.
استاد دانشــگاه مذاهب اســامي ادامه داد :فرمان تاریخی،
بزرگ و دشمن شكن مقام معظم رهبری مبنی براینکه اقدامات
و تصميمــات همه ارکان نظام مي بايســت به نحو مســاوی و
یکسان و بدون هيچگونه تبعيضي درباره پيروان مذاهب اسالمی
بنحو عادالنه،بيطرفانه و منصفانه اي اعمال و اجرا شود نمونه بارز
و مؤيد اين موضوع مي باشد .
طبق قانون اساسی درتحقق امت واحده اسالمی تمام
ارکان حاکمیت مكلف و موظف اند
وی در خصــوص قانونی بودن اصل وحــدت اذعان کرد :در
قسمت اخير اصل  ،٢بند  ٩اصل  ٣و اصول  20-19- 11قانون
اساسی وحدت و همبستگي ملي هدف استراتژيك و راهبردي
دولــت بوده وبرای اجراي عدالت و برابري حقوقي و تحقق امت
واحده اسالمی تمام ارکان حاکمیت اعم از قواي سه گانه مكلف
و موظف اند تا نقش جامع و فراگیري را در جامعه جهت تحقق
و اجرايــي نمودن منويات مقام معظــم رهبري و اصول مصرح
قانون اساســي را ایفا نمايند ،لذا باتوجه به فرامين صريح مقام
معظم رهبري و قوانین منجز و مســجل موجود که برای همه
مقامات و مديران کشوری ولشــکری الزم االتباع و الزم االجرا
اســت ،بنابراين طرح اصل وحدت امري مفروض و قانونی است
که هیچکس نمي تواند منكر نصوص صريح قانوني و اهتمام ویژه
مسئولين نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مبنی بر تالش و

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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كوشش همه جانبه براي تحقق وحدت اسالمي شوند.
مشاور حقوقی دانشــگاه مذاهب اسالمی بیان داشت :اصوال
تأســيس مجمع جهاني تقريب و متعاقب آن ايجاد دانشــگاه
مذاهب اسالمي يكي از شاهكارهاي ارزشمند و گرانسنگ مقام
معظم رهبري براي تحقق وحدت عملي امت اسالمي مي باشد.
وحدت رکن ركين قرآنی و ريشه در آيات قران كريم ،سنت
شريف نبي مكرم اسالم(ص) و اهل بيت (ع) دارد
دکتر ســاالری افزود :مطابق آموزههای اسالمی وحدت رکن
ركين قرآنی و ريشه در آيات قران كريم،سنت شريف نبي مكرم
اســام(ص) و اهل بيت (ع) دارد و امــام راحل در اولین کالم
فاخر خود وحدت كلمه را رمز پیروزی اقشــار مختلف جامعه
دانستند و مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالي سياست رسمي
نظام جمهوری اسالمی ایران را وحدت اسالمي اعالم فرمودند و
ضرورت اجراي وحدت را يك مصلحت ملي،فريضه ديني ،اصل
اسالمي و الزمه حيات و سربلندي امت اسالمي و تنها راه عالج
بيماري اختالف مسلمانان ياداوري فرمودند.
مواضع حكيمانه و جاودانه مقام معظم رهبري وصيانت
از عدم تعرض احتمالي افراد مغرض و يا نا اگاه به نمادهاي
مذهبي اهل سنت ستودني و فراموش نشدني است
اســتاد اهل سنت دانشــگاه مذاهب اســامی تصریح کرد:
تأكيد و تكيه ويــژه مقام معظم رهبري به عنوان رئيس اصلي
و رسمي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران همواره و پيوسته
در حمايت همه جانبه از كرامت اخالقي ،انســاني و اسالمي و
احقاق حقوق حقه مســلمين و حتي مستضعفين جهان بوده و
نگاه و رويكرد حاكميتي و خط مشي سياسي معظم له مبتني
بر عدالت محوري،حق مداري و برابري حقوقي بصورت يكسان
و مساوي نســبت به پيروان مذاهب خمسه مي باشد خصوصا
مواضع حكيمانه و جاودانه و دفاع همه جانبه و حمايت و صيانت
از عدم تعــرض احتمالي افراد مغرض و يا نــا اگاه به نمادهاي
مذهبي اهل سنت ستودني و فراموش نشدني است.
وی در پایان ضمن تقدیر از خدماتی که مقام معظم رهبری
و آیت اهلل اراکی در زمینه وحدت مســلمانان داشته اند ،گفت:
بالترديد جهان تســنن مديون و وام دار رهبــري فرزانه نظام
مقدس جمهوري اسالمي ايران به عنوان مصداق بارز و شاخص
منحصــر بفرد معجزه اعصار متمادي به ويژه در حوزه وحدت و
تقريب ميباشــند و اخراالمر الزم است تا از خدمات برجسته و
كم نظير مجاهد نســتوه و استوانه تقوي و فضيلت حضرت آية
اهلل اراكي و مديران خدوم و شريف مجمع و نيز نقش پررنگ و
تالش بي وقفه دانشگاه مذاهب اسالمي خصوصا زحمات خالصانه
و مجدانه جناب اقاي دكتر مختاري در اجرايي نمودن فرمايشات
ولي امر مسلمين جهان امام خامنه اي در حوزه وحدت و تقريب
تشكر و قدرداني كنم.

قائم مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

گرایش گسترده جوانان غربی به اسالم ،دشمنان را به وحشت انداخته است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) از سیستان و بلوچستان،
حجت االســام والمسلمین سید موســی موسوی در بیست
و نهمیــن "همایش علمی تحقیقی مذاهب اســامی" اظهار
داشت :پس از پیروزی انقالب اسالمی و بازگشت به آموزههای
قرآن ،دنیا با وضعیت تازهای رو به رو شد و نوع نگرش به قرآن
و اسالم ،تن دشمن را به لرزه در آورد.
وی ادامه داد :دشــمن قبل از انقالب اسالمی خیالی آسوده
داشــت ولی امروز اسالم ناب محمدی (ص) خواب را از چشم
دشــمنان ربوده اســت؛ لذا هر روز توطئه هایی از جمله راه
اندازی گروههایی همچون طالبانو سایر گروهای تندرو برای
بد نام کردن اسالم ناب محمدی(ص) به راه انداختند.
حجت االسالم والمسلمین موسوی افزود :خیزش فکری در
مصر و ترکیه و کشــورهای مسلمان و پیروزی انقالب اسالمی
دنیا را دگرگون کرد.

قائم مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ادامه داد :حربه
ای که امروز استعمار به کار گرفته است ،این است که میخواهد،
سد راه توسعه اســام شود و تمام تالش خود را میکند تا دین
اســام را دین جنگ و خونریزی و خشونت جلوه دهد؛ دشمن
هزینههای گزافی برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه صرف
کرده است.

حجت االسالم والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه گرایش
گسترده جوانان غربی به اسالم و بیداری اسالمی دشمنان را
به وحشت انداخته است ،گفت :آنها برای جلوگیری از گسترش
اسالم،دسیسههای گوناگونی طرح ریزی کردند.
وی تأکید کــرد :با توجه به اینکه جوانــان تحصیل کرده
و عالقه مند به اســام با تبلیغ گروههای تکفیری در مســیر
انحراف قرار گرفتند ،فرهیختگان تشیع و تسنن باید با معرفی
ارزشهای واالی اسالم در مسیر روشنگری و دروغی بودن این
تبلیغات حرکت کنند.
قائم مقام مجمع جهانی تقریــب مذاهب تصریح کرد :این
رســالت جامعه اسالمی است که سردمداران کفر و شرک را از
بین ببرند اما هیچ گاه اجازه ندارند در این مسیر تفسیر به رأی
کنند؛ این زیبایی دین اســام است که نه فقط شیعه و سنی
بلکه بشریت را از فتنه ستمگران و حیله گران نجات میدهد.

دوشنبه  7اسفند 96
گفت وگو

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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رییس کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس در گفتوگو با انسجام:

دروس تقريب مذاهب در نظام آموزش و پرورش با محوریت
دانشگاه مذاهب اسالمی طراحی شود
علت ايجاد تشكيالت دانشگاه مذاهب اسالمی ،ايجاد وحدت بين مذاهب اسالمي است

رئیس کمیســیون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسالمی
اصليترين هدف بنیانگذار جمهوري اســامي ايران را نهادينه
كردن «وحدت كلمه» بين فرق و مذاهب اسالمي دانست و علت
ايجاد تشكيالت تقریب و دانشگاه مذاهب اسالمی در جمهوري
اسالمي ايران توســط مقام معظم رهبري را ايجاد وحدت بين
مذاهب اسالمي توصيف كرد.
اللهيار ملكشاهي در گفتوگو با دو هفتهنامه انسجام دانشگاه
مذاهب اسالمی با اشاره به این که آيات و دستورات متعددي در
قرآن كريم درباره لزوم وحدت و اتحاد بين مسلمانان وجود دارد،
خاطرنشان کرد :فرق و پيروان مذاهب اسالمي بايد در عمل به
اين دستورات پايبند باشند.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس افزود :قرآن بر «وحدت»
امت اســامي تأکید داشته و هشــدار میدهد ،اگر مسلمانان
با يكديگر وحدت نداشــته باشــند فشل شــده ،ضعيف شده
و در نهايــت از بين میروند« .وحــدت» و «اتحاد» و «زندگي
مسالمتآمیز» دستوراتي قرآني است كه امت اسالمي میتوانند
بهوسيله تقريب بين مذاهب اين دستورات را عينيت ببخشند.
«وحدت در امت اسالمي» و «از بين بردن تفرقه
بين مسلمانان» عاليترين هدف طراحي شده
توسط امام و رهبري
وي به نقش پيشــروانه بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران در
ايجاد و تثبيت اتحاد و تقريب بين مذاهب اســامي اشاره كرد
و گفت :در ديدگاه و انديشــه حضرت امام خميني(ره) همواره
«وحــدت كلمه» و «كلمه وحدت» مــوج ميزند .كلمه وحدت
يعني «الاله اهلل» بين همه مســلمانان مشترك است و وحدت
كلمه نيز به معناي كنار گذاشــتن اختالفات توســط گروهها و
مذاهب اسالمي و اتحاد و برادري بر محور كتاب ،قبله ،پروردگار
و پيامبر يك اصل واحد است.
این نماينــده مجلس تاكيد كرد :اصليترين شــعار و هدف
امــام(ره) وحدت كلمــه بين فرق و مذاهب اســامي بود بعد
از ايشــان نيز مقام معظم رهبري نيز ارگان تقریب و دانشــگاه
«مذاهب اســامی» را پيريزي كردند .در جمهوري اســامي
«وحدت در امت اسالمي» و «از بين بردن تفرقه بين مسلمانان»
عاليترين هدف طراحي شده توسط امام و رهبري است.
ملكشاهي ادامه داد :شأن نزول و علت ايجاد تشكيالت تقريب
مذاهب در جمهوري اســامي ايران هم براي ايجاد وحدت بين
مذاهب مختلف اسالمي است و به نظر بنده مسؤوالن تقريب
مذاهب در طول سالهاي گذشته موفقيتهاي نسبي در
داخل و بين كشورهاي مسلمان داشتهاند كه البته در نقطه
مقابل سرمایه گذاری و هجمههاي بسيار زيادي توسط دشمنان
امت اســامي برای ایجاد اختالف و درگیریهای مذهبی بين
دکتر مختاری در نشست «تقریب و تمدن نوین اسالمی»:

علم ،معنویت و حکمت مهمترین وجوه مشترک
ادامه از صفحه  1شیعه و اهل سنت
کرد و گفت :صلح جهانی بر مبنای معنویت و عدالت جهانی اســت،
عدالتی که برای رسیدن به کرامت انسانی و معنوی است و همه ادیان،
ارزشمندی آن را میپذیرند و از نیکو بودن عدالت سخن میگویند.
حکمت و عقالنیت مؤلفه حیاتی در مقابله با جنگطلبی
گروههای تکفیری
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در بخش دیگری از سخنانش
حکمــت و عقالنیت را بــه عنوان مؤلفــه حیاتی بــرای مقابله با

فرق و مذاهب اســامی انجام شــده و اصليترين هدف آنها از
ايجاد داعش نيز تروريســت نشــان دادن مســلمانان و ايجاد
درگيريهاي مذهبي گسترده در جهان اسالم بود.
رئیس کمیســیون حقوقي و قضايي مجلس اتحاد و انسجام
مســلمانان در كشورهاي ايران ،سوريه و عراق را مانع اختالفات
مذهبي در منطقه دانســت و افزود :شكست داعش در عراق و
ســوريه عالوه بر اينكه موجب شكست كفار صهيونيست براي
عميق كردن اختالفات شــيعه و سني شد بلكه موجب انسجام،
اتحاد و همبستگي بيشتر شيعيان و اهل سنت سه كشور شد.
نقش موثر و تاثیرگذار حمایتهای بودجهای از
متولیان تقریب مذاهب اسالمی
ملكشــاهي در بخش ديگري از اين گفت وگو بر لزوم تقويت
اتحاد و همبستگي شيعه و سني تاكيد كرد و به تبيين چگونگي
عينيت بخشي به اين مهم پرداخت.
نماينده مردم كوهدشــت در مجلس با اشاره به نقش مؤثر و
تاثيرگذار حمايت هاي مالي و بودجــه اي از متوليان «تقريب
مذاهب اســامي» ،گفت :براي تقويت روح اتحاد بين شيعه و
ســني نيازمند كمك هاي مالي هستيم .تقريبا هيچ تشكيالتي
نميتواند بدون داشتن منابع مالي مكفي تقويت شود.
وي مجلــس و دولت را در تقويــت بنيه مالي و حمايتهاي
قانوني از تقريب مذاهب سهيم دانست و تصریح کرد :مجلس به
دليل محدوديتهاي اصل  57قانون اساسي نميتواند به صورت
مستقيم بودجه دستگاهها ،نهادها و دانشگاهها را افزايش دهد اما
ميتوانــد در قانونگذاري و رفع موانع قانوني ،كمك هاي موثري
به گسترش تقريب كند.
رئیس کمیســیون حقوقي و قضايي مجلــس همچنين به
خدمت گرفتن اساتيد و كارشناسان زبده و متخصص ديني در
ساختار تقريب مذاهب را در ايجاد و تقويت روح اتحاد و برادري
امت اســامي حائز اهميت بسيار دانســت و افزود :بكارگيري
بيشتر اســاتيد و كارشناسان زبده و صاحب نظر ديني قطعا به
بازتر شــدن ديدگاه مديران ســاختار تقريب مذاهب نسبت به
جلب ،جذب و جاذبه شــهروندان كشورهاي اسالمي نسبت به
تقريب و اتحاد كمك موثري مي كند.
به گفته ملكشاهي تربيت كارشناسان و دانشجويان زبده در
دانشگاه تقريب مذاهب اســامي تأثیر بسزايي در تبليغ و نشر
روانتر ،سریعتر و با دامنه تأثیرگذاری بيشتر دارد.
نماينده مردم كوهرنگ در مجلس در پيشــنهادي خواستار
طراحــي دروس تقريب مذاهبي در نظــام آموزش و پرورش و
آموزش عالي با محوریت دانشــگاه مذاهب اسالمی شد و اظهار
كرد :در كنار دانشگاه تقريب مذاهب اسالمي و دروس تخصصي
كه در اين دانشگاه تدريس میشود بايد تقريب مذهب يا مباني
جنگطلبی گروههای تکفیری برشمرد و افزود :قرآن کریم و سیره
ائمــه اطهار (ع) بر مبنای مبغوضیت و عدم محبوبیت جنگ طلبی
و ضــرورت عقلگرایــی و رجوع به حکمت و خــرد در معادالت و
ساختارهای جهانی دستور داده است.
وی اظهار کرد :اگر به دنبال تمدن ســازی نوین اسالمی هستیم
باید نوع نگاه قرائت خود از دین را تغییر دهیم.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی گفت :یکی از نواقص غرب این است
که نگاه تک ساحتی به انسان دارد و آنچه که موجب نابودی مارکسیست
شــد و در حال حاضر نیز مشکالت زیادی را برای لیبرالیسم به وجود
آورده است ،همین نگاه تک بعدی و تک ساحتی است.
دکتر مختــاری ادامه داد :در تمدن نوین اســامی نگاه تک
ســاحتی وجود ندارد بلکه اســام ،نگاه جســمانی و ملکوتی به
انســان دارد و این مســئله از قرائتهای مهم اســت که در نگاه

وحدتبخش اسالمي در قالب دروس ابتدايي و دانشگاهي بين
دانشآموزان و دانشجويان نشر يابد.
وي تأکیــد كرد :اگر کتابهایی بــا عناوين وحدت و تقريب
داشته باشيم كه فرزندانمان از ابتداي آموزش و يادگيري با اين
مفاهيم آشــنا شوند خواهيم توانســت ذهن و دل آنان را براي
پذيرش انسانهایی كه ديدگاهها و قرائتهای متفاوتي از مسائل
مختلــف بهویژه دين و مذهب دارنــد را در كنار خود راحتتر
بپذيرند تا در جواني و بزرگســالي از وارد شــدن به جریانهای
تند و افراطي و درگیریها و تشديد اختالفات ديني دور شوند.
رئیس کمیسیون حقوقي و قضايي مجلس داعش را مصداق
جريان تروريستي اسالمي دانست و هشدار داد :با آموزش دانش
آموزان و دانشجويان در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي
كشــورمان و توســعه اين الگو به مدارس و دانشگاههای ساير
كشورهاي اســامي بهویژه كشورهاي مســلمان و فقيري كه
ظرفيت توليد جریانهای تند ديني را دارند ،میتوانیم از هتك
اسالم به دست مسلمانان جلوگيري كنیم.
ملكشاهي متذكر شد :كشورهاي استبدادي كه از جریانهای
تند ديني از هر نظر حمايت میکنند و داعش ،طالبان و النصره
را پــرورش میدهند ،هدفي جز هتك حرمــت و از بين بردن
جايگاه منحصــر به فرد دين و اســام در افكار عمومي جهان
ندارند .اين كشورها تمايل بسيار زيادي دارند كه چهره وحشي و
قرائتي تند از اسالم را به جهانيان نشان دهند كه موجب فراري
شدن آنان از دين به ويژه دين اسالم شود.
نماينده مــردم كوهرنگ در مجلس اظهار كرد :اين در حالي
است كه اســام دين رأفت ،برادري ،دوستي و محبت به همه
انسانهاست .اسالم واقعي ظرفيت و توانايي پياده كردن زندگي
مسالمتآمیز براي جامعه جهاني حتي غيرمسلمانان را داراست
و دشــمنان اسالم به هر ترتيب ممكن از انتشار چنين اسالمي
ممانعت به عمل میآورند.

وي برجسته كردن مشــتركات اسالمي شامل كتاب ،دين،
پيامبر و قبله بين شيعه و اهل سنت توسط مديران و اساتيد
زبده تقريــب مذاهب را در كاهش اثرگذاري سیاســتهای
تفرقهافکنانه كشورهاي استعمارگر و استبدادي مؤثر دانست.

رئیس کمیســیون حقوقــي و قضايي مجلــس تأکید كرد:
كارشناســان تقريب مذاهب بايد مشتركات مذهبي را برجسته
و دامنه قرائتهای اختالفبرانگيزانه از شــريعت را با ســاز و
كارهاي پيشــنهادي فوقالذکر يا هر راهحــل مؤثر و تأثیرگذار
ديگري محدود كنند.
اسالمی و تمدن نوین اسالمی وجود دارد.
تولید فکر از مهمترین مؤلفههای تمدن نوین اسالمی
وی با اشــاره به این که متأســفانه ما در تولید علم و ایده عقب
هســتیم درحالی که اگر تمدن نوین اسالمی بخواهد شکل بگیرد،
تولید فکر و ایده ضرورت دارد ،افزود :تولید فکر از مؤلفههایی است
که میتواند تمدن نوین اســامی را به صورت جهشی شکل دهد،
البته باید توجه داشــته باشــیم که تقلید از علوم و دانشهای غیر
اسالمی نمیتواند در شکلگیری تمدن نوین اسالمی کمک کند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در پایان تأکید کرد :مقام معظم
رهبری بارها به تشکیل کرســیهای آزاداندیشی تأکید کردهاند و
حوزههای علمیه و دانشــگاههای کشور باید به مسئله تولید فکر و
ایده توجه داشته باشند.
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یادداشت دانش آموختگان

تکیه بر اشتراکات مسلمانان راهکار
اساسی تقریب است

دکتر سید محمد شیخ احمدی دانشآموخته مقطع
کارشناسی دانشگاه مذاهب اسالمی در سال 1381
و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی کردستان
در یادداشــتی به عوامل اتحاد و تقریب مذاهب،نقش
حکومت و جایگاه دانشگاه مذاهب اسالمی در تحقق
این امر پرداخت .
مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید:
از راهکارهای رســیدن به وحــدت و تقریب امت
اسالمی که بسیاری از صاحب نظران بر آن اتفاق نظر
دارند تکیه بر اشتراکات است .در جهان اسالم بیش از
یک و نیم میلیارد مســلمان وجود دارد که در اقصی
نقاط جهان بــا مذاهب و دیدگاههای مختلف زندگی
میکنند .جمعیت کثیری از مسلمانان نقاط مشترکی
دارند که همه آنها را زیر مجموعه امت اســامی قرار
داده است.
مهمترین مشترکات مسلمانان که همه بر آن اتفاق
نظر دارند کتاب خدا ،قرآن کریم اســت که اســاس
مســلمانی مــا اعتقاد به این کتاب مقدس اســت .
قــرآن کریم در جاهای مختلف به اتحاد و یکپارچکی
امر فرموده؛ چنان کــه خداوند ،در این کتاب مقدس
میفرماید «واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا» این
آیه از جمله مشهورترین آیات است که حضرت حق
دستور میدهد ما به ریسمان الهی چنگ بزنیم و همه
با تکیه بر این ریسمان از تشتت و تفرقه دوری گزینیم.
دومین اشــتراک اعتقاد به رسالت و نبوت حضرت
مصطفی(ص) اســت .اگر امروز بعد از  1400سال از
آغاز اســام ،بخواهیم بهم نزدیک شویم باید تاکید
بر مسائلی داشته باشــیم که حضرت رسول(ص) در
زندگی مبارک خود مورد توجه قرار میدادند .ایشان
از همان روزهای اول بعثت تالش میکردند مسلمانان
را با هم متحد کنند .در دوران مدنی و بعد از هجرت
مسلمانان به شــهر مدینه در چندین مقطع مشاهده
میشود ایشان تالش کردند به شکل عملی مسلمانان
را یکپارچه کنند.
یکی از حوادث مهم آغاز دوره مدنی ماجرایی است
که ما با عنوان پیمان اخوت و برادری میشناســیم و
آن پیمانی بود که پیامبر(ص)میان مهاجرین و انصار
بستند .پیام این پیمان آن بود که مهاجرینی که اهالی
مکه بودند و همراه پیامبــر از مکه به مدینه هجرت
کردند ،با انصار که ســاکنین شهر مدینه بودند؛ فارغ
از تفاوتهای فرهنگی و قبیله ای آن زمان که مردم
مکه و مدینه داشتند ،متحد شوند .حضرت با این کار
سمبلیک میخواستند پیام همبســتگی را به همه
مســلمانان و در همه دورانها بدهند تا مسلمانان در
هر زمانی فارغ از مسائل فرعی میبایست حول محور
اسالم متحد باشند.
تعامل علمای مذاهب ،دیگر راهکار تقریب
یکی دیگر از راهکارهای تقریب مذاهب اســامی،
تعامل و ارتباط علمای مذاهب باهمدیگر است .همیشه
تعامل باعث شــناخت و آگاهی میشود و عدم تعامل
جهل را به دنبال دارد؛ بنابراین عدم تعامل باعث عدم
شناخت مذاهب از همدیگر میشود.
بسیاری از ذهنیتهای منفی ناشی از عدم شناخت
است و این وظیفه اندیشمندان و علمای مذاهب اسالمی
است که بنشینند و باهم صحبت کنند و سوءتفاهمها
ادامه دارد
و ذهنیتهای منفی را بزدایند...
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است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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عضو فراكسيون روحانيون مجلس:

دانش آموختگان دانشگاه
مذاهب اسالمی میتوانند
بهترین سفیران تقریب باشند

يك عضو فراكســيون روحانيون مجلس گفت :بايد مراقب بود چه
داعش در جامعه عرب و چه منافقان در جامعه فارس اگر دستشان برسد
باز قتل ،جنايت و ترورها را زنده میکنند چون اهرم فشــاري در دست
كشورهاي استعمارگر عليه امت مسلمان هستند.
حجتاالسالم والمسلمين ذوالقدر در گفتوگو با دو هفتهنامه انسجام،
گفت :تقريب بین مذاهب در ايران وضعيت خوبي دارد و مســلمانان با
قومیتهای كرد ،لر ،بلوچ ،فارس ،عرب و ترك در جمهوري اسالمي با
يكديگر وحدت دارند و برادرانه در كنار هم زندگي میکنند.
نماينده مردم ميناب در مجلس ادامه داد :مسئله «تقريب» با پيروزي
جمهوري اسالمي از همان ابتدا توسط بنیانگذار كبير انقالب اسالمي
محور وحدت مســلمانان قرار گرفت و با تعيين هفته وحدت شــكل
عملي به خود گرفت .اجالس بینالمجالس اسالمی نيز که از ابتکارهاي
جمهوري اســامي در عصر مقام معظم رهبري است در سطحي عالي
هرساله زمينه ديدار چهره به چهره علما و متفكران اسالمي را به وجود
آورده و بسترســاز تبادل آراء و افكار فرق و مذاهب مســلمان را البته
به شــكلي برنامهریزی شــده به وجود میآورد .در اين اجالس بررسي
چالشها و مشــكالت داخلي و خارجي جهان اسالم و تدبير براي برون
رفت از آنها در سطح سياستمداران امت اسالمي انجام میشود.
وی داعش را فرقهای اســلحه به دســت همچــون مجاهدین خلق
(منافقان) دانست و خاطرنشان كرد :ذات و ماهيت جریانهای تندرو در
هر لباس و با هر سر و وضع ،يكي است و آن قتلعام مردم ،ايجاد ناامني
جاني مسلح فرقي
و ترويج خشونت در جامعه است .براي اين گروههای
ِ
نمیکند كه آیتاهلل مدني ،دستغيب يا مطهري مردان زاهد و يكپارچه
با تقوا يا يك كودك بيمار تالســمي يا زنان ايزدي يا پيران و جوانان از
ملیتها ،اقوام و مذاهب مختلف را هــدف ناجوانمردانهترین رفتارها و

خشونتهای غيرانساني و حيوانيشان قرار دهند و به شهادت برسانند.
حجتاالســام ذوالقدر ،ظرفیت رايزنان فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران در كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اسالمي و برگزاري جلسات
مختلف بين علما و انديشمندان شيعه و سنی را از بركات «تقريب» در
نظام جمهوري اسالمي ايران دانست و يادآور شد :اگر چنين رایزنهایی
در كشــورهاي اسالمي نداشــتيم تبادل دیدگاهها و نظرها بين فرق و
مذاهب اســامي به ويژه بين شيعه و اهل سنت به راحتي امکانپذیر
نبود و دانش آموختگان دانشگاه مذاهب اسالمی بهترین سفیران تقریب
میتوانند باشند.
برگزاری جلسات هماندیشی بهترين راه براي
تحكيم اتحاد مذاهب اسالمي است
نماينده مردم ميناب در مجلس تدريس مولوي اسحاق مدني از علما
و اساتيد اهل سنت در دانشگاه آزاد اسالمي را از نتايج «تقريب» دانست
و افزود :ايشان هم استاد دانشگاه آزاد و هم مذاهب اسالمی و هم مشاور
ســابق رئیس جمهور در امور اهل سنت بودند و اين يعني ايران براي
همه ايرانيان از هر قوم ،طايفه ،نژاد و مذهبي است .اساسا يكي از اهداف
حضرت امام خميني(ره) براي جمهوری اسالمي حمايت از شهروندان
ايراني چه مسلمان و چه غيرمسلمان بود.
وي برگزاري مستمر نشســتهای همانديشي بين تشييع و تسنن
در دانشــگاه مذاهب اســامي براي تداوم برادري در جهان اســام را
ضروري دانســت و اتکا به بودجههای دولتی برای تقویت برادری بين
فرق و مذاهب اسالمي را مسئلهای با درجه اهمیت کمتر دانست و افزود:
برگزاري جلسات همانديشي در دانشگاه مذاهب اسالمی توسط اساتيد
و دانشجويان بهترين راه براي تحكيم اتحاد و برادري بين فرق و مذاهب
اسالمي است.

رییس سازمان نهضت العلمای اندونزی در دیدار با رییس دانشگاه مذاهب اسالمی:

جمهوری اسالمی ایران آمال و آرزوی مسلمانان آزاده دنیا است

رییس ســازمان نهضت العلمای اندونزی در دیدار با دکتر مختاری با
تاکید برنقش و اثرگذاری علما در تحقق وحدت و همزیســتی مسالمت
آمیز و تنویر افکار نســل جوان ،جمهوری اسالمی ایران را آمال و آرزوی
مسلمانان آزاده دنیا عنوان کرد و گفت :امیدواریم و دعا میکنیم کشور
ایران از هر خطری مصون بماند.
هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اســامی متشکل از حجت االسالم و
المسلمین دکتر مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،آیت اهلل حسینی
شــاهرودی و ماموستا رستمی نمایندگان اســتان کردستان در مجلس
خبرگان در جریان سفر به کشور اندونزی با «پرفسور سعیدعقیل سراج»
رئیس سازمان نهضت العلما اندونزی دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار هیئت ایرانی به ارائه توضیحاتی درخصوص فعالیتهای
جمهوریاســامی ایران در زمینه تقریب و وحدت اســامی ،ضرورت
تنویر افکار نســل جوان بــرای مقابله با اندیشــههای افراطی و وجود
دانشــگاهی در ایران به نام دانشــگاه مذاهب اسالمی که پیروان همه
مذاهب در آن تحصیل میکنند ،پرداختند.
رئیس سازمان نهضت العلما اندونزی نیز در این دیدار جمهوری اسالمی
ایران را آمال و آرزوی مسلمانان آزاده دنیا عنوان کرد و گفت :امیدواریم و

دعا میکنیم این کشور از هر خطری مصون بماند.
«پرفسور سعیدعقیل سراج» به عنوان یک شخصیت وارسته تقریبی
و آگاه در مبــارزه با جریانات وهابی و تکفیــری در این دیدار بر نقش و
اثرگذاری علما در تحقق وحدت و همزیستی مسالمت آمیز و همچنین
روشــنگری برای مردم به ویژه نســل جوان دربرایر گروهها و جریانات
افراطــی و تکفیری تاکید کرد .وی از حضور هیئت ایرانی در اندونزی و
برگزاری کنفرانس امام غزالی قدردانی کرد.
گفتنی است ســازمان نهضت العلما  80میلیون نفر از جمعیت 260
میلیونی اندونزی را تحت پوشش دارد.
دیدار با پرفسور معروف امین کیایی رئیس مجلس العلمای
کل اندونزی
همچنین هیئت تقریبی ایران با پرفسور معروف امین کیایی ،رییس
مجلس العلمای کل اندونزی دیدار و حول مســائل مهم جهان اسالم و
همکاریهای مشترک گفت وگو کردند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در خصوص وضعیت مذاهب اسالمی در
ایران و فعالیتهای علمی و آکادمیک دانشگاه مذاهب اسالمی و ماموستا
رستمی نیز در ارتباط با وضعیت اهل سنت در ایران گزارشی ارائه کردند.
آیت اهلل حسینی شاهرودی نیز درخصوص تالش جمهوری اسالمی ایران
در تبیین و محقق کردن گفتمان وحدت و تبیین اسالم ناب در وضعیت
کنونی مسلمانان و ضرورت وحدت امت اسالمی مطالبی ارائه کرد.
«پرفســور معروف کیایی» نیز درخصوص لزوم و ضرورت وحدت میان
مسلمانان و جلوگیری از خشونت ،افراط و تفریط را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت :اندونزی در این زمینه سردمدار است چرا که حدود  720زبان،
 400نژاد و 11هزار قبیله داریم و بدون تسامح و تساهل و وحدت نمیتوانیم
در کشــور  260میلیونی باهم زندگی کنیم .لذا وحدت را هم برای خود و
هم برای امت اسالمی میخواهیم تا زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم.
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است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

دوهفتهنامه علمی ،فرهنگی ،آموزشی -شماره 8

«نشست صمیمی دانشجویان دانشگاه با کارگردان نام آشنای
سینمای ایران آقای بهروز افخمی»
اعالم آمادگی برای همکاری و تدریس در دورههای آموزشی فیلم مستند در دانشگاه مذاهب اسالمی
بهروز افخمی کارگردان برجسته و نام آشنای سینما با حضور در
دانشگاه مذاهب اسالمی در نشست صمیمی با دانشجویان شرکت
و آمادگی خود را برای همکاری و تدریس در دوره آموزشــی فیلم
مستند در دانشگاه اعالم کرد.
در ایــن نشســت صمیمی که بــه دعوت معاونــت فرهنگی و
دانشــجویی در جمع اعضای کانون هنر و رسانه اداره کل فرهنگی
در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد ،شیوهها و ظرفیتهای ساخت
و تولید برنامههای گفتگو محور و نیز فیلم مســتند مورد بررسی و
تبادل نظر قرار گرفت.
این نشســت که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
همــراه بود پیش زمینــه ای برای برگــزاری دورههای تخصصی
«آموزش فیلم مســتند» هســت که به زودی در دانشگاه برگزار
خواهد شــد که آقای افخمی نیز آمادگی خود را برای همکاری در
برگزاری این دورهها اعالم کرد.
گفتنی است دیدار با رییس دانشــگاه و بازید از امکانات سالن
همایشهای دانشــگاه جهت نمایش فیلم نیز از دیگر برنامههای
حضور وی بود که مورد بررسیهای کارشناسی قرار گرفت.
دانشگاه مذاهب میتواند نظرات حقیقی اسالم را در
زمینه هنر تبیین کرده و به صورت کاربردی در اختیار
فعاالن این عرصه قرار دهد
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی در دیدار با این کارگردان نام

آشــنای ســینما ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور چهرههای
برجسته عرصه فرهنگ و هنر در دانشگاه مذاهب اسالمی ،از آقای
افخمی به عنوان افتخار کشور در حوزه هنر و معرفی آن یاد کرد.
وی در ادامه از راه اندازی رشته هنر در دانشگاه مذاهب اسالمی
خبر داد و گفت :ما در این دانشــگاه به دنبال راه اندازی رشت ه هنر
اســامی هستیم و معتقدیم این دانشگاه میتواند تنها مرکز برای
پاسخگویی به سواالت در حوزه هنر باشد زیرا محوریت این دانشگاه
اسالم است نه یک مذهب خاص.
دکتر مختاری افزود :دانشــگاه مذاهب اســامی بــا توجه به
ظرفیتهــای ویژه ،منحصر بفرد و مهمی کــه دارد میتواند یک
فرصت بســیار خوب در زمینه هنر باشد و نظرات حقیقی اسالم را
در زمینــه هنر تبیین کرده و به صورت کاربردی در اختیار فعاالن
این عرصه قرار دهد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی ابراز امیدواری کرد که با راه
اندازی رشــته هنر بتوانیم علمای همه مذاهب اســامی را دعوت
کنیم و مباحث مرتبط با رشــتههای مختلف هنری را بررسی و به
جمع بندی برای بهره برداری در عرصه هنر برسیم.
در پایان این دیدار لوح یادبود و تندیس دانشگاه از سوی ریاست
محترم دانشــگاه به این کارگردان نام آشنای سینمای کشور اهدا
گردید.

برگزاری چهارمین جلسه شورای پژوهشی با موضوع بررسی طرحهای پژوهشی
و دومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه با تصویب اولویت انتشار پنج کتاب
چهارمیــن جلســه شــورای
پژوهشی دانشگاه مذاهب اسالمی
در روز دوشــنبه  16بهمن ماه با
حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.
در این جلســه طرح پژوهشی
«احــوال ،اثــار ،افــکار و منابــع
اجتهــادی مکتبهــای فقهــی
چهــار امام اهل ســنت » و کتاب
«درآمدی بر نســخه شناسی نهج
البالغه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه اعضاء به بررسی بخش اول«آیین نامه و
شیوه نامه جامع تدوین و نگارش پایان نامههای کارشناسی ارشد
و رسالههای دکتری» دانشگاه مذاهب اسالمی پرداختند.
همچنین دومین جلسه شورای انتشارات با اعضای حقوقی و
حقیقی این شــورا در دفتر معاونت پژوهشی و فناوری با حضور
اکثریت اعضا برگزار گردید.
در این جلســه پس از ارائه گزارش در مورد پیشرفت مراحل
چاپ و نشر کتب مصوب در مورد صالحیت و اولویت انتشار پنج
کتاب به شرح ذیل تصمیم گیری شد:
 .۱انتشار کتاب «مقارنة المذاهب في الفقه» اثر شیخ محمود

شلتوت و شیخ محمدعلی السایس به تحقیق و تعلیق آراء امامیه
توسط استاد سید فاضل موسوی جابری تصویب شد.
 .۲انتشار ترجمه کتاب «نظریه حکومت در اسالم» اثر حضرت
آیت اهلل اراکی تصویب گردید.
 .۳انتشار کتاب درســنامه «الفقه الحنفی» اثر استاد مولوی
اسحاق مدنی در یک مجلد تصویب گردید.
 .۴انتشار کتاب «احوال ،آثار ،افکار و منابع اجتهادی مکتبهای
فقهی چهار امام اهل سنت» اثر جناب آقای استاد محمد ملکی
منوط به تصویب و اعمال نظر شورای پژوهش ،تصویب گردید.
 .۵انتشار کتاب «نسخه پژوهی نهج البالغه» اثر جناب آقای
دکتر محمدکاظم رحمتی منوط به تصویب و اعمال نظر شورای
پژوهش تصویب گردید.
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اخبار کوتاه:
بازدید آقای ا ِمین علی اف؛ نماینده تام االختیار
جمهوری داغســتان در ایران از دانشــگاه مذاهب
اسالمی و دیدار با حجت االسالم و المسلمین دکتر
محمد حسین مختاری
دیــدار مقام عالی ســفارت بولیوی در ایران
آقای والترآلخاندرویانییف با ریاست دانشگاه مذاهب
اسالمی
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی انقالب
اسالمی در استان کردستان با حضور غرفه دانشگاه
مذاهب اسالمی واحد کردستان
برگــزاری نشســت و گفت وگــوی صمیمی
جناب آقای دکتر مختاری ،ریاست محترم دانشگاه
با کارکنان و پرســنل واحد مرکزی و امور خواهران
دانشگاه
آغاز دوره آموزش زبان فارســی به غیر فارسی
زبانان در مرکز زبان تهران
دوره آموزش زبان فارسی در قالب فارسی عمومی
و تکمیلی شــامل دو نیمسال تحصیلی به مدت 32
هفته و هر هفته حداقل  10جلسه دوساعته برگزار
میگردد.
معاونت پژوهشــی دانشــگاه مذاهب اسالمی
دوره آموزشــی “پایاننامه نویسی” ویژۀ دانشجویان
تحصیالت تکمیلی را روزهای  20،13و 6اســفند
برگزار می کند.
بازدید مهمانان هندی ســمینار وحدت پیش
شــرط تمدن نوین اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی
از موسســه نور؛ مرکز تحقیقــات کامپیوتری علوم
اسالمی در شــهر مقدس قم و زیارت حرم حضرت
معصومه(س) و دیدار با قائم مقام معاونت بینالملل
دفتر مقام معظم رهبری
برگزاری پنجمین جلســه شــورای پژوهشی
دانشگاه با ادامه بررسی آیین نامه و شیوه نامه جامع
تدوین نگارش پایان نامه های کارشناســی ارشد و
رساله های دکتری
تجلیــل از مهمانان هنــدی و اهدا لوح یادبود
دانشــگاه به آنان با حضور دکتــر مختاری و دکتر
حسینی نماینده محترم وزیر علوم در هیئت امنای
دانشگاه مذاهب اسالمی
ســخنرانی دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه
مذاهب اسالمی در جمع مسئوالن و کارکنان بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان تهران به مناسبت ایام
فاطمیه
برگزاری دوره آموزشــی نمایه های تخصصی
بینالمللی و اصــول علمی نگارش و تنظیم مقاالت
علمی -پژوهشی ( ویژه اعضای هیئت علمی)
دیدارهای سرپرست واحد بندرعباس دانشگاه
با مســئوالن شهرستان جاســک ازجمله دیدار با
امام جمعه محترم شهرستان جاسک ،مدیر و اساتید
مدرسه علمیه مهدی موعود(عج اهلل) ،مدیر مدرسه
دارالعلوم بهمدی و همچنین دیدار با رییس اداره راه
و شهرسازی این شهرستان جهت پیگیری موضوعات
مرتبط با دانشگاه و پیگیری جذب و پذیرش دانشجو
درسال تحصیلی ۹۷-۹۸

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

دوشنبه  7اسفند ماه 1396

صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاران این شــماره :الناز بغدادی ،هــادی فرهنگ زاد ،بیدگلی،

خبات ساعدی
زیر نظر :روابط عمومی
آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی
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کد پستی۱۳۱۵۸ - ۹۵۹۱۱ :
تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
نمابر+98 21 - 66461838 :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

آیت اهلل صفائی بوشهری در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی:

تمام مسئوالن استان بوشهر منتظر حضور دانشگاه مذاهب
اسالمی و راه اندازی واحد دانشگاه در استان هستند
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی وهیئت همراه در جریان
ســفر به بوشــهر برای بررســی و فراهم نمودن مقدمات راه
اندازی شــعبه دانشــگاه در ایــن منطقه با آیــت اهلل صفایی
بوشــهری؛ نماینده محترم ولی فقیه در استان بوشهر دیدار و
گفت وگو کردند.
آیت اهلل صفایی بوشهری در این دیدار ضمن خوشامدگویی
و ابراز خرسندی از این اتفاق مهم که دانشگاه مذاهب اسالمی
یک شــعبه بینالمللی در استان بوشــهر با حمایت مسئوالن
استانی راه اندازی کند ،بیان داشت :ما و تمام مسئوالن استان
بوشهر بی صبرانه منتظر حضور دانشگاه مذاهب اسالمی و راه
اندازی واحد دانشگاه در استان هستیم.

نماینده ولی فقیه در اســتان بوشــهر گفت :این دانشگاه با
تالش های شما و حمایتهای مسئوالن انشااهلل جایگاه خود را
در خاورمیانه و جهان اســام پیدا خواهد کرد .ما نیز هر نوع
اقدامی که نیاز است در استان انجام شود دریغ نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر این که در اســتان والیی بوشــهر از هرگونه
اقدامی که در مســیر تحقق اندیشه های امام و رهبری باشد
حمایت می کنیم از همراهی مسئوالن در این استان به عنوان
نعمتی بزرگی یاد کرد و بار دیگر آمادگی خود را برای هرگونه
همکاری در تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در استان
بوشهر اعالم نمود.
*دانشگاه مذاهب اسالمی از مطالبات اهل سنت در
استان های مختلف از ما است
دکتــر مختاری نیز در این دیدار با قدردانی از دعوت و نگاه
وسیع و بین المللی نماینده محترم ولی فقیه در استان بوشهر
گفت :دانشگاه مذاهب اسالمی با نیروهای والیی و انقالبی که
مدیریت این مجموعه را بر عهده گرفته اند در مســیر توسعه
و پیشرفت قرار گرفته اســت و امروز دانش آموختگان آن در
سطوح عالی کشور خدمت می کنند.
وی افــزود :همانگونه که مقام معظــم رهبری فرمودند این
دانشــگاه باید مرجعیت علمی را در دســت داشته باشد و این
کار شــدنی است زیرا دانشگاه مذاهب اسالمی تنها دانشگاهی
اســت که راجع به وحدت و انسجام کار می کند و رشته های
مذاهب را تدریس میکند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی با اشاره به این که تالش داریم تا
بتوانیم در استان هایی که بافت جمعیتی اهل سنت دارند ،شعب
دانشــگاه را راه اندازی کنیم ،اظهار داشت :امروز راه اندازی شعب
دانشــگاه مذاهب اســامی از مطالبات اهل سنت در استانهای

در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه عنوان شد:

اهمیت و جایگاه تقریب برای دانشجویان و کارکنان ترسیم شود
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه دانشگاه
مذاهب اســامی با حضور رییس دانشگاه و
اعضای شورا برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر مختاری
به عنوان ریاست شورای فرهنگی دانشگاه در
این جلســه با تأکید بر اهمیت جهتگیری
صحیح و خردمندانه در فعالیتهای فرهنگی
دانشگاه بر اساس منویات مقام معظم رهبری
گفــت :فعالیتهای فرهنگــی نباید محدود
به تهران بوده و برای همه شــعب دانشــگاه
برنامهریزی انجام شود.
وی با اشــاره به اینکــه در فعالیتهای
فرهنگی ،تقریب بین مذاهب اسالمی از خط
قرمزهای دانشگاه میباشد ادامه داد :آشنایی دانشجویان
بــا فرهنگ تقریب از رســالتها و مأموریتهای اصلی
دانشگاه است.
دکتــر مختاری بــا تجلیل از فعالیت تشــکلهای
دانشجویی به جایگاه مهم شورای فرهنگی در دانشگاه
اشــاره کرد و گفت :تمام تصمیمگیریها در مســائل
فرهنگی باید در شورای فرهنگی انجام شود.
در ادامه این جلســه معاون فرهنگی و دانشــجویی
دانشــگاه حجتاالسالموالمســلمین اسدی نیز ضمن

معرفــی اعضــای جدیــد شــواری فرهنگــی گفت:
سیاســتهای ابالغــی رئیس محترم دانشــگاه محور
فعالیتهای فرهنگی دانشگاه قرار گرفته است.
وی با اشــاره بــه ارتباط خــوب و منطقی معاونت
فرهنگی با دانشــجویان و کارکنان ،گزارش کوتاهی از
راه اندازی کانونها و انجمنهای دانشجویی ارائه داد و
برگزاری منظم و بدون وقفه شورای فرهنگی را الزم و
ضروری دانست.
شایان ذکر است در پایان جلسه ،احکام اعضاء شورا
توسط رئیس محترم دانشگاه اعطا گردید.

مختلف اســت و یکی از اســتان هایی که برای ما اهمیت دارد،
استان بوشهر است که با عنایت و حمایت حضرتعالی و مسئوالن
استان شعبه بوشهر دانشگاه مذاهب اسالمی در آینده از دانشگاهها
و واحدهای نمونه کشور خواهد بود.
دکتر مختاری خاطرنشان کرد :تربیت یافتگان این دانشگاه
از مذاهب مختلف اسالمی برای نظام مفید بوده و خواهند بود
چراکه این دانشــگاه نماد تقریب واقعی است و از لحاظ نظری
و عملی این تقریب ایجاد میشود.
وی در پایان یادآور شــد :برنامه ســاله ما توســعه دانشگاه
از بعــد کمی و کیفی در داخل و خارج از کشــور اســت که
امیدواریم با نیروهای انقالبی و جهادی پرکار این دانشــگاه در
مسیر توسعه کمی و کیفی قرار گیرد .ما معتقدیم در دوره پسا
داعش مجموعه دانشــگاه مذاهب اســامی می تواند در تنویر
افکار عمومی به ویژه نسل جوان موثر باشد.
همچنین بازدید از موقعیت ها پروژه های پیشنهادی جهت
تأسیس و راه اندازی دانشــگاه مذاهب اسالمی در شهرستان
بوشــهر و بازدید از حوزه علمیه امــام خمینی(ره) و دیدار و
گفت وگو با طالب و مدرســان این حوزه از دیگر برنامه های
سفر رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی به بوشهر بود.

اخبار کوتاه دانشجویی:
غرفه انقالبِ بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی به مناسبت سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در مسیر راهپیمایی  22بهمن برپا شد.
حضور پرشور دانشــجویان و کارکنان دانشگاه در راهپیمایی  22بهمن در
تهران و واحدهای سنندج ،بندرعباس و زاهدان
برپایی غرفه راهیان نور در محوطه دانشگاه از سوی بسیج دانشجویی همزمان
با اعزام دانشجویان دانشگاه به مناطق عملیانی جنوب کشور از  4لغایت  7اسفندماه
دیدار کارگردان نام آشــنای سینمای ایران آقای بهروز افخمی با ریاست
دانشگاه به دعوت معاونت فرهنگی و دانشجویی
اکران فیلم مستند «تنها میان طالبان »
در ادامه سلســله برنامه های ســاعت فرهنگی در دانشگاه ،اکران فیلم مستند
« تنها میان طالبان» گزارشــی متفاوت از درون گروه طالبان افغانستان از سوی
کارگردانی ایرانی به همراه نقد و بررســی «تبارشناسی سلفی گری و چالش های
پیش روی افغانســتان» از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه یکشنبه 6
اسفند از ساعت 10 :الی 12برگزار شد.
نشســت علمی با موضوع “رشــد کیفری” ،تحلیل ماده  91قانون مجازات
اسالمی و چالش های اعمال مجازات حد یا قصاص بر نوجوانان کمتر از  18سال
در دانشگاه مذاهب اسالمی  12اسفند برگزار میشود.
تقدیر از آقای زاهد حیدری دانشجوی دانشگاه مذاهب اسالمی در مراسم تقدیر
از فعاالن حیطه کمک رسانی به آوارگان میانماری در تهران به عنوان مسئول کمپین
اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس با حضور  29نفر از دانشجویان دختر
و  31نفر ازدانشجویان پسر واحد بندرعباس دانشگاه از تاریخ  15لغایت 19بهمن
ماه  1396برگزار گردید .
برگزاری اولین جلسه شــورای استانی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
شعبهی کردستان با حضور نمایندگان تمامی دانشگاه های استان از جمله دانشگاه
مذاهب اسالمی

