دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ اﯾﺴﺎک ﻗﺮآن ﭘﮋوه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ در دﯾﺪار ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺠﺎم روزاﻓﺰون ﺟﻮاﻣ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد

دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ اﯾﺴﺎک ﻗﺮآن ﭘﮋوه و ﻣﺒﺎرز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺪ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،در اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف آن
ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺰارﺷ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺎه درﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﯾ از داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن آن
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ وﺣﺪت و ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﻋﻠﻤ داﻧﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ اﯾﺴﺎک ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،از وﺟﻮد داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﻤﺮاﯾ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرداﻧ و اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب "ﻗﺮآن ،آزادی و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ؛ ﯾ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪاد" اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺠﺎم روزاﻓﺰون ﺟﻮاﻣ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺸﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﻟﻮح و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﯾﺎدﺑﻮد داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﯾﺴﺎک اﻫﺪا ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ اﯾﺴﺎك ﻣﺒﺎرز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮآنﭘﮋوﻫ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻣﻨﻪداری
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺴﺎك ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻛﺎدﻣﯿﻚ ﺧﻮد را از ﯾﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﻼﻣﯿﻪ در ﻛﺮاﭼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ
ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻪ و اﻟﻬﯿﺎت اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﻮﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ،راﻫ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﺮﻣﻨﺎم در اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺷﻮد و دﻛﺘﺮی ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﻚ ﻗﺮآﻧ از اﯾﻦ داﻧﺸﺎه اﺧﺬ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۹۴او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،در ﯾ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﻓﺮاﻧﻔﻮرت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
اﻧﺘﺸﺎرات وان وردآﻛﺴﻔﻮرد از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۷ﺗﺎ  ۲۰۰۲اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺒ ﻛﺘﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻗﺮآن ،آزادی
وﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ؛ ﯾﻚ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺳﻼﻣ ﻫﻤﺒﺴﺘ ﺑﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪاد؛ » در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن :ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﻚ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز«؛
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫ ﺑﻪ ﻗﺮآن؛ »اﻣﺎ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ« و »ﻣﺒﺎرزه« .ﻓﺮﯾﺪ اﯾﺴﺎك ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﻌﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﻼﻣ،ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ.

