ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ؛ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن"
در اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن" ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺘ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ
داﻧﺸﺎه رادن ﻓﺘ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺻﺎﺑﺮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌ و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ "و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ دوﻻﺑ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
"ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﺣﺘ درﺟﻨ "اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
" وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ و ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ"
وی اﺑﺘﺪا  4ﺳﻮال از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ واژه ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ و ﺗﻤﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﻘﺶ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ ﻏﺮﺑ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ و
ﺿﺮوت وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ ﺑﺮای ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮی ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﺒﻨﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧ را ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ و اﺷﺎل ﺗﻤﺪن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﭘﺮداﺧﺖ و اﻓﺰود :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿ
ﻓﻌﻠ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﯾ از ﻣﻌﻈﻼت ﺟﻬﺎن اﺳﻼم دﮔﺮﮔﻮﻧ ﭼﻬﺮه واﻗﻌ اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾ را درﺧﺼﻮص ﺿﺮورت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭼﻬﺮه واﻗﻌ اﺳﻼم و ﺳﺒ زﻧﺪﮔ اﺳﻼﻣ در ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم ﺗﺸﺮﯾ ﮐﺮد.

ﺷﺶ اﺻﻞ و ارزش ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣ و اﻧﺴﺎﻧ در ﺟﻨ

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻪ در داﻧﺸﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ داﻧﺸﺎه رادن ﻓﺘ اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ دوﻻﺑ ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﺣﺘ درﺟﻨ "اراﺋﻪ داد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺴﻠ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﯾ ﺳﺮی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﺮده و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺘ در ﺟﻨ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻮل آﻧﭽﻨﺎن در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﻄﺮت اﻟﻬ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ دوﻻﺑ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻤﺪن را زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ و اﺧﻼﻗ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ اﺻﻮل
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد از ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣ و اﻧﺴﺎﻧ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ و اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از ﺟﻨ؛ ﯾﻌﻨ اﺳﻼم ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺴ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ وارد ﺟﻨ ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در رواﯾﺎت و ﺳﯿﺮه ﻧﺒ اﮐﺮم)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( دارﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﮐﺴ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﭘﻨﺎه دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤ ﻣﺸﺘﺮﮐ را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺮان ،ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﻮاﻧﺎن در ﺟﻨ اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﺸﺘﻦ و آزار اذﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ.
اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻠ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﺎر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ دوﻻﺑ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮﺧ از اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﯾ دﯾﺮ از اﺻﻮل اﺳﻼﻣ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮﺧ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻫﺎری را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ او را ﻣﺜﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ.
وی ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺟﻨ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺳﻼم از اﺳﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﯿﺮد ﺑﻠﻪ ﻫﺪف اﺻﻠ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ راه آﻧﻬﺎ وارد ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آزادی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

