سخن سردبیر
ت دی ـ 
ن
ن اســام ،نظــرا 
ی ب ـ ه دی ـ 
ش جهان ـ 
ی و نگــر 
ی علمی ـ ه بایــد بــا برنامهریــز 
" حوزههــا 
ن اســا م موجب
ی ب ه دی 
ن نگرشـ 
ح نمایند .چنی 
ف مطر 
ل مختل 
ن اســا م را در مســای 
مبی 
ت و همچنیـن
ی بـ ه شــبها 
ی پاســخگوی 
ی بــرا 
ح جهانـ 
ی علمیـ ه در ســط 
ی حوزههــا 
آمادگـ 
ن میشــود(" .بیانــات مقــام معظــم رهبــری؟بد؟ در جمــع
محــاور ه و گفتوگــو بــا دیگــر ادیــا 
هیــأت اعزامــی بــه اجــاس هــزاره ادیــان در نیویــورک؛ )79/6/19

ریبدرس نخس

بــا عنایــت خدوانــد متعــال و باتوجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری؟بد؟ ،بــه
همــت معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه خراســان ،مجــوز دوفصلنامــه «اســام و ارتباطــات
میانفرهنگــی» از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در تاریــخ  1398/04/17بــه
شــماره « »85484صــادر گردیــد .امیــد اســت در جــوار ملکوتــی امــام هشــتم ،حضــرت
علیبنموس ـیالرضا؟ع؟ در گفتگــو و تعامــل علمــی بــا ادیــان ،مذاهــب ،ملــل ،فرهنــگ هــا و
جوامــع بشــری ،توفیــق تــداوم داشــته باشــیم.
دنیــای معاص ـر ،دنیــای ارتباطــات اســت و بــا توســعۀ هرچــه بیشــتر دانشهــای مبتنــی
بــر فضــای مجــازی ،محدودیتهــای مرزهــای فیزیکــی کشــورها از میــان برداشــته شــده و
ارتباطــات و پیامدهــای فرهنگــی آن بیــش از پیــش زمینــۀ بــروز و ظهــور یافتــه اســت .در
ایــن فضــا ،وظیفــۀ صاحبــان خــرد و اندیشــه در ادیــان و مذاهــب مختلــف ایــن اســت کــه بــا
اســتفاده از بســتر تعاملــی بــه وجــود آمــده هــر چــه بیشــتر بــه گفتگــو و تعامــل دربــارۀ مســائل و
مشــکالت خــود ،بهویــژه درزمینــۀ دیــن و مذهــب بپردازنــد و بــا گســترش فرهنــگ و اندیشــۀ
اســامی ،از خشــونت و جنــگ و درگیــری بپرهیزنــد.
در ایــن میــان ســازمانهای مختلــف کــه در حــوزۀ مســائل فرهنگــی و اجتماعــی فعالیــت
میکننــد ،بــا بهرهگیــری از ایــن فرصــت طالیــی همــواره در راســتای گســترش ارتباطــات و
توســعۀ مرزهــای فکــری و فرهنگــی خــود میکوشــند .حــوزۀ علمیــه نیــز بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن مرا کــز علمــی و پژوهشــی در جهــان اســام بایــد همــواره بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط
مفیــد و مؤثــر بــا دنیــای پیرامــون خــود و صاحبــان اندیشــه در ادیــان و فــرق و مذاهــب باشــد
ً
و در فضایــی کامــا علمــی و پژوهشــی بــه طــرح مباحــث مهــم بیــن ادیــان و مذاهــب پرداختــه
و بــه ســؤاالت و شــبهات در ایــن زمینــه پاســخ دهــد .در همیــن راســتا حــوزۀ علمیــۀ خراســان
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بهمنظــور برطــرف کــردن خــأ آموزشــی و پژوهشــی موردنیــاز در گفتگوهــای بیــن االدیانــی و
میــان فرهنگــی و تربیــت صاحبنظــران خبــره در زمینــۀ مباحــث اســام و ادیــان و ارتباطــات
میــان فرهنگــی از میــان طــاب و اســاتید عالقمنــد بــه اینگونــه مباحــث« ،هیئــت اندیشـهورز
اســام ،ادیــان و ارتباطــات میانفرهنگــی» را در ســال  1397تأســیس نمــود.
ایــن هیئــت فعالیتهــای مهمــی را در راســتای تأمیــن اهــداف مذکــور برنامهریــزی کــرده
اســت کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا انتشــار دوفصلنامــۀ علمی_تخصصــی «اســام و ارتباطــات
میانفرهنگــی» در ایــن حــوزه اســت تــا از ایــن طریــق فرصتــی بــرای پــرورش و نشــر ایدههــا
و نظریــات مؤثــر در بحــث اســام و ارتباطــات میانفرهنگــی فراهــم آمــده و پژوهشــگران و
صاحبنظــران ایــن شــاخه از دانــش بتواننــد ضمــن بــه اشــترا ک گذاشــتن دیدگاههــای
خــود ،بــه نقــد و بررســی نظریــات رقیــب بپردازنــد.
هــدف عمــده و اصلــی از انتشــار نشــریۀ «اســام و ارتباطــات میانفرهنگــی» آشــنایی
نســل جــوان بــا مبانــی و اصــول اســام و تشــیع و تقویــت روحیــۀ پژوهشگــری در طــاب حــوزۀ
علمیــه در تمــام ســطوح ،بهویــژه ســطوح تخصصــی در حــوزۀ گفتگــوی ادیــان و مذاهــب و
ارتباطــات میانفرهنگــی اســت.
از دیگر اهداف مهمی که در این دوفصلنامه به دنبال آن هستیم ،میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
•ترویج گفتمان انقالب اسالمی در عرصۀ بینالملل؛
•آشنائی طالب با ادیان و کیفیت ارتباط با ادیان مختلف؛
•ایجاد انگیزۀ تبلیغی در عرصۀ بینالملل و جهانیسازی اسالم؛
•هدایت طالب مستعد و عالقمند در حوزۀ ارتباطات میانفرهنگی؛
•تربیت طالب پژوهشگر در حوزۀ گفتگوی ادیان و الگوسازی روابط میانفرهنگی؛
•ایجــاد روحیــه و دغدغــۀ پژوهشــی بــرای تولیــد مقــاالت در عرصــۀ الگــوی اســامی
ارتباطــات فرهنگــی؛
ّ
•کمـک گرفتـن از ظرفیـت مـدارس حوزههـای علمیـه و معاونتهـای پژوهشـی مـدارس
در ایـن امـر خطیـر.
در همیــن راســتا و بــرای دســت یافتــن بــه اهــداف بــاال محورهای زیــر مهمتریــن محورهای
فصلنامــه را تشــکیل میدهند:

ریبدرس نخس

.1تبیین پیام مقام معظم رهبری؟بد؟ در نوع رویکرد جهانی اسالم؛
2.اسالم و جهانیسازی؛
3.نقد اسالمهراسی و شیعههراسی؛
4.ارائۀ الگوی صحیح اسالمی در ارتباطات میانفرهنگی؛
5.مطالعات اسالمی در غرب؛
ً
6.گفتگوی ادیان و مذاهب در فضایی کامال علمی و پژوهشی؛
7.بررسی تطبیقی مبانی اسالم و دیگر ادیان و مبانی شیعه و دیگر فرق و مذاهب.
از تمـــام صاحبنظـــران ،اندیشـــمندان ،پژوهش ــگران ،اس ــاتید ،ط ــاب و دانش ــجویان
بهویـــژه رشـــتههای تاریخ ،ادیـــان ،و مذاهب درخواس ــت میکنیم با ارس ــال مقاالت علمی
خود به ســـامانۀ پذیرش مقـــاالت فصلنامه ب ــه نش ــانی  IRC.Journals.HozehKh.comما
را یـــاری دهند.
در پایـان و همزمـان بـا انتشـار نخسـتین شـماره از ایـن دوفصلنامـه از همـۀ کسـانی کـه در
آمادهسازی ،داوری ،ارزیابی ،اصالح ،ویراستاری و صفحهآرایی مقاالت ما را یاری رساندند،
تقدیـر و تشـکر میکنیـم .همچنیـن از همـۀ مسـئوالن و دسـتاندرکارانی کـه در مراحـل أخـذ
مجـوز زحمـات زیـادی را متحمـل شـدند بهویـژه حضـرت آیـتاهلل سـیدمصباحعاملی ،مدیـر
محتـرم مرکـز مدیریـت حوزههـای علمیـۀ خراسـان بـزرگ و حجتاالسلام حسـین کنـدری،
معـاون محتـرم پژوهشـی مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه خراسـان ،فاضـل محتـرم جنـاب آقـای
هادی حصاری ،مدیر ترویج و گسـترش پژوهش ،حجت االسلام جواد معین ،مسـئول داره
نشـر و تولیـدات علمـی و تمـام اعضـای هیئـت تحریریه سـپاس بـه عمـل آورده و امیدواریم در
ادامـۀ ایـن مسـیر هرچـه بیشـتر بتوانیم در راسـتای تحقق اهـداف تعیین شـده ،گام برداریم.
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