ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ؛ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ و دﯾﻨ اﯾﺮان و اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤ" ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ "ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان و اﻧﺪوﻧﺰی و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﺧﺘﺮی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ،ﺳﻔﯿﺮ اﻧﺪوﻧﺰی در اﯾﺮان و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ،اﻣﺮوز )ﯾﺸﻨﺒﻪ  26ﻓﺮوردﯾﻦ( در داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،دﮐﺘﺮ "ﺣﺠﺖ اﻟﻠﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن" ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و راﯾﺰن ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺻﺒ اﻣﺮوز )ﯾﺸﻨﺒﻪ( در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨ
ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ اﻧﺪوﻧﺰی در ﺳﺎل  1945ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد و از ﻫﻠﻨﺪ ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ دﻣﺮاﺗﯿ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ و از ﺟﻤﻌﯿﺖ  260ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر 200 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻓﻌ ﻣﺬﻫﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :وزارت دﯾﻦ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﯿﺶ از  700داﻧﺸﺎه اﺳﻼﻣ اﻋﻢ از دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود 57
داﻧﺸﺎه آن دوﻟﺘ اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  17داﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ اﺳﻼﻣ اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن اداﻣﻪ داد :روﯾﺮد اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷ در آن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد ،روﯾﺮد دﯾﻨ اﺳﺖ و در ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﻋﻠﻤ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ رادن ﻓﺘ اﻧﺪوﻧﺰی واﻗ در اﺳﺘﺎن ﺳﻮﻣﺎﺗﺮای ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮای ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ در ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﻮر ﻫﺪی ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﺳﻮﻣﺎﺗﺮای اﻧﺪوﻧﺰی ،در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﺟﻮد اﺳﻼم در اﻧﺪوﻧﺰی را ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﺗﺼﻮف را ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی وارد ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎن و وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼم در اﻧﺪوﻧﺰی ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﻓﺮﻫﻨ ﻫﺎی ﺑﻮﻣ اﺳﻼﻣ اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻣ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻬﻢ ﻏﻠﻄ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ و
ﻓﻄﺮت ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن دﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﻧﺪوﻧﺰی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﺣﺪت را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻔﺮﻗﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﻓﺴﻮر رﻣﻠ ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺪه ﺣﻘﻮق و ﺷﺮﯾﻌﺖ داﻧﺸﺎه رادن ﻓﺘ اﻧﺪوﻧﺰی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﻣﺤﻘﻖ ﻣ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣ در ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد را در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﺑﺎﻧ ﺷﺮﯾﻌﺖ دارﯾﻢ وﻟ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر رﺳﺎن روﺳﻠ ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳ داﻧﺸﺎه اﺳﻼﻣ ﭘﻠﻤﺒﻨ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮان ﺳﻮم از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﻤ ﺗﻮان دﻧﯿﺎی ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻓﺮ
ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮاواﻧ وﺟﻮد دارد وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﻨﺎر آﻣﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮد وﻟ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾ دﯾﺮ ﮐﻨﺎر آﻣﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد وﯾﺴ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ
داﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺧﺪاﻣﺤﻮری ،دﯾﻦ ﺑﺎوری و اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :دﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :اﺧﻼق ﻣﺤﻮری و ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪن
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺧﻼﻗ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﺷﻮﻓﺎﯾ اﺳﻼم را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی را دارد.
وﯾﺴ ،اﺻﻼح ﻣﺪاری و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی را از دﯾﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾ ﻧﻪ ﺟﻨ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﯾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺸﭙﻮر ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ
داﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ را در ﭘ دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺒ اﮐﺮم)ص( ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺪﻧ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آﺷﻔﺘ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﻮﻧ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺛﺒﺎت ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :اﺣﯿﺎ ،واﮐﺎوی و ﻣﻌﺮﻓ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﻓﻖ روﺷﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﭙﻮر ﯾ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻋﺪم ﺷﻮﻓﺎﯾ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ را ﻧﺒﻮد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ داﻧﺴﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﻮد ﻣ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ ﻫﻤﺮاﯾ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺰت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در
وﺣﺪت اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی را راﻫﺎر دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮ
اﻣﺮوزی را از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه در آن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﯿﺮه ﻧﺒﻮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺮه ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﻬﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨ ،ﻋﻠﻤ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ و ...ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟ داﺷﺘﻪ وﻟ ﺑﺎ ﺗﯿﻪ ﺑﺮ
دﯾﻦ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﭙﺮده ﻧﺸﺪ .ﺗﻤﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧ
اﺳﺖ.

