ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮآﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ
داﻧﺸﺎه

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺧﻮش ﻣﻨﺶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ،
دﮐﺘﺮ ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﺎه و آﻗﺎی ﻃﺎﻟﺒ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﮋوﻫﺸ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮآﻧ «در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ،
اﺑﺘﺪا دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ ﺟﺎﯾﺎه داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺳﻄ ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و رﺳﺎﻟﺖ آن در
ﻫﻤﺒﺴﺘ و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ و اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮداﺧﺖ و
آﻣﺎدﮔ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮐﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف داﻧﺸﺎه را اﻋﻼم ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮش ﻣﻨﺶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ ﻗﺮاﻧ ﮐﻪ از
دل آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋ در ﺑﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ روز اﻣﺖ اﺳﻼﻣ،ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ را در داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ،ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ  ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻬﻤﻮری اﺳﻼﻣ در ادﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎ ﻣﻠﻤﻮس
اﺳﺖ  ،ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن آﮐﺎدﻣﯿ ﺟﻬﺎن در ﻫﺮ ﺣﻮزه و ﻣﻘﯿﺎﺳ ﺣﺮﻓ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﺑ اﻧﺴﺎن  ،اﻧﺴﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮا ﮐﻨﺪ .ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻓﺮﻫﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ...ﺑﺮﮔﺮدد .
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﯾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ از دل ﻗﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﯾ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺪان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮآﻧ – اﻧﺴﺎﻧ از ﻣﺸﻼت ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ اﺳﺖ  ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ» ره« در ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺎه ﭘﺴﺎ ﻣﺬاﻫﺒ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣ
ﻧﺎه ﻣﺬﻫﺒ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ »اﻣﺖ« ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟ وﺣﺪت و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬﻫﺒ ﺷﻮد و ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮا ﻣﺬﻫﺒ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارﯾﻢ اﻓﺰود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﺮد
ﺗﻤﺪﻧ و اﺻﻼح ﮔﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ،در ﭘﺮوژه ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻗﺮآن در اﻟﻮی ﺑﺮﺗﺮ
وﺣﺪت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

