رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ" :ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان"

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﺪوی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ﺻﺒ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﻣﺠﺘﻤ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎهﻫﺎی اﻓﺮاﻃ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻮزه در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎهﻫﺎی اﻓﺮاﻃ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن و اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﯾ ﺷﻮد.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ
وی ﺳﻄﺤﻧﺮی اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺪوﯾﺖ را از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶرو ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﯾ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی از ﺳﻮی اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓ ﻣﻨﺘﻈﺮان واﻗﻌ را از دﯾﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی
ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺘﺐ اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻫﺎن ،دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻖ و روش اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺨﻠﯿﺎت را از
ذﻫﻦﻫﺎ دور ﻧﻪ دارﯾﻢ درﺣﺎﻟﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺨﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋ (در روﯾﺎ و ﺧﻮاب ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓ ﺷﺒﻬﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک ،ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ در ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﯾ ﺣﺮﮐﺖ درونزا و ﻣﺮدﻣ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای ﻇﻬﻮر اﻣﺎم
ﻋﺼﺮ)ﻋ (ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ و رﻫﺒﺮان دﯾﻨ در اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

