داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮآن و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ «و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک /دﮐﺘﺮ
ﻣﺨﺘﺎری :اﻣﺮوز داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ
دارد

در دﯾﺪار رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻣﻔﺎد
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ اﯾﺠﺎد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دو داﻧﺸﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ 16اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﺎه و دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ را ﺑﺮﺧﻮردار از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
داﻧﺸﺎﻫ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ داﻧﺸﺎه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺪﻣﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﻌﺐ داﻧﺸﺎه در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن اﻧﺪوﻧﺰی ﺳﻮرﯾﻪ و  ...ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه وﺟﻮد
دارد.

وی اﻓﺰود :در ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻠ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻣ ﯾﺎﺑﯿﻢ و داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و
وﯾﮋه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃ ﮔﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی دار ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻓﺮاﻃ و ﺗﻔﯿﺮی و اﻓﺎر اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﻮدﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒ و ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺮ ﺧﺪا ﺧﺮوﺟ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه اﻓﺮادی ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﻪ دور از اﻓﺮاط و ﺗﻔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺪام ﺳﻔﯿﺮان ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﺷﻬﺮ و
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺮوج اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻓ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ داﻧﺸﺎه اراﺋﻪ داد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ دو داﻧﺸﺎه در ﮔﺎم اول در
ﺧﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ و راه اﻧﺪازی ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮآن و ﺳﻼﻣﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ «در  14اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و داﻧﺸﺎه ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد.

