
 "  الهیات جهانی و رسالت های عصری ماوبینار بین المللی"

 برگزار شد 

 

 

روز شهادت آیت هللا دکتر  سال در چهل و دومینآذر  27"الهیات جهانی و رسالت های عصری ما" بین المللی  وبینار
  برگزار شد.مفتح 

 

ما در آار الزمان کع ان شیاهللاهللا شیاهد   اشیارت کرد دکتر سیید مممد مییمی ریی  دانشیهات تهران بع عنوان اولین سیانران 
توان از تما  ظرهیت های  ظهور هسیتی  اواهی  دید کع ی  الهیات جهانی  یپاارچع ای در دنیا شیپل گرهتع اسیت و می

توانی  شیپاهی کع بین ملل مسیلمان صیورت گرهتع را از بین ببری  و متمد  هی المال ما باید ب .این الهیات جهانی بهرت برد
شییوی . در مال ما ییر برای جوام  بع دنبال ایجاد تفریع بین شییینع و سیینی هسییتند و ما بع عنوان ی  مسییلمان باید از 

ایر ملل ها نشیسیت  سیا  باید با نابهان سی   .وجوت مشیترکمان برای ارتیاهللا جهان اسی   بهرت ببری  و دچار تفریع نشیوی 
 .هایی گذاشتع شود و ابناد مشترک الهیات در دین های ماتلف مبنا گذاشتع شود مبامثی مثل تومید و یپتا ارستی

شییهید مفتح اولین کسییی بودند کع بند از کرد  " دانشییپدت الهیات سییانان اود را آ از    ی سییا  دکتر مممود واعظی ری
 یپی از نپاتی کع در بیان دکتر مفتح بود این بود کع کشیییور ما . داشیییتندانی ب ریاسیییت دانشیییهات تهران را بع عهدت 



ما باید بع دنبال آن الهیات ناب مهدوی  . مجموعع الهیاتی ما ارچ  یرائت م ییرت اما  و جمهوری اسیی می را بار ببرد
 . باشی  کع ایرو یرآن و مذهب جنفری است

َ ل  ُمب ین  َوإ نَّا أَْو إ یَّاُكْ  لَنَلَٰى هًُدى  آیندت جوام  انسیانی باید ووری . ... الهیات اسی   الهیات آزاد اندیشیی اسیت  أَْو ه ي  یَ
در ادامع بع مدیثی ." وی باشید کع بر ممور عی نیت سیان گفتع شیود زیرا ممور عی نیت رهتار انسیانی  همع اسیند اسیت

اولین ایامی کع از اون بع نامق   گفتسیا   و  شیارت کرداز اما  ر یا علیع السی   مبنی بر نشیانع های مسیلمان عایل ا
ههمی  این اسییت کع این الهیات باید گسییترش داشییتع باشیید و ما باید بع سییمت الهیات جهانی   ریاتع شییدت شییهید مفتح می

  .بروی 

   فت  گ یپی دیهر از سیییانرانان این نشیییسیییت نیز   بانتع الجزایر  ع یییو هیات علمی دانشیییهاتدکتر نور الدین ابوالمیع 
  گوید همع ادیان صییمیح هسییتند رات اهراو کع می  توانی  بع عنوان مسییلمان اسیی   را از سییع وریق ادامع دهی  ما می

اهل کتاب باید بر ی  کلمع وامدت  .همزیسیتی مسیالمت آمیز و تناون   تفریو و مبارزت با ادیان و عد  صیلح و مسیالمت
در تورات و   .را گسییییترش داد توان آنها سییییت و میا یان ارزش ها یپیدر تمامی اد. تواهق کنند و از تفریع بارهیزند

توان  هرگز نمی...   .شیود متی بین بودایی ها نپات اا یی یرآن وجود دارد و اینوور از انمواو اا ق جلوگیری می
تپفیر بسیییار   مسییالمت با ادیان در میابل.  توانی  نیاو مشییترک را گسییترش دهی  ادیان را با یپدیهر جم  کرد بلپع می

 با مسیمیان نجران را الهوی اود یرار دهی .  علیع و آلع ما باید گفتهوی ایامبر اس   صلی هللا .مورد توجع وای  شدت

یپی از با بیان اینپع  سییانان اود  درهرزند  شییهید مفتح    آلمان  دکتر مممد هادی مفتح ریی  مرکز اسیی می هامبور 
بین مبامث نظری   بر لزو  تفپی  در عصر ما ر ما چع کاری میتوانی  انجا  دهی این است کع  امروز  مسائل اصلی  

میصیییود از مبامث عملی همان مبامث اجتماعی و مسیییائلی اسیییت کع در تاکید کرد و در ادامع گفت   و عملی الهیاتی  
این میدل گفتهوهیای اسیییییتیبیالی از     امروزت در اروایا و اروایای مرکزی مثیل آلمیان و ایرامون آن  جیامنیع وجود دارد.

شیود نع مسییمیان اروتسیتان و نع یهودیان بع این جور جلسیات مایل نیسیتند و نظرشیان  الهیاتی و این مدل نشیسیت ها نمی
اما در این بین مث   .دوران  سیپورر اسیت و بن یی از مرد  ه  دیهر بع دنبال الهیات نیسیتند   این اسیت کع این دوران

ع های ااپ بع این وور نشیسیت ها و جلسیات ع یع مندند اما اروتسیتان ها اصی  مواهق بع سیبب توصیی   مسییمیان کاتولی
ی  ایشیینهادی شیید بع مسیییمیان اروتسییتان و یهودیان ماالف کع اب بیایی  و این نشییسییت های   .این نشییسییت ها نیسییتند

توجیع بن یییییی   البتیع  .آن صیییییمبیت کننید    بیعالهییاتی را مبنی بر همین مسیییییائیل روز زنیدگی مرد  بهیذاری  و ادییان راج
و سیان گفتن یرآن از  علیها مسییمیان بع مسیائل یرآن مرتبو با م یرت عیسیی علیع السی   و م یرت مری  سی   هللا

ا بع دنبال چع چیزی هسیتی   هاما ما اصی  در این گفتهو  .سیایر ایامبران جلب شیدت اسیت و این مسیائل باعث گفتهو شیدت
بع مننای چند هرهنهی    ی  مفهومی اسییت بع نا  مالتی کالچر  ردن نیاو مشییترک مسییلمان کردن سییایر ادیان  یا ایدا ک

ولی هیچ کدا  بر دیهری   کع در بن یی جوام  هسیت کع در این جوام  ه  یهودی اسیت ه  مسییمی و ه  مسیلمان و ...
   .ا کننداین ادیان در ی  جامنع باید در تنامل با یپدیهر باشند و نیاو مشترک بین اود اید . الب نیست

دانشیهات مذاهب اسی می سیانان اود  ع یو شیورای عالی تیریب مذاهب اسی می و اولین ریی دکتر بی آزار شییرازی  
  را با آیع ای از ک   هللا مجید آ از کرد

دُ  اجیی  لََواتم َوَمسییییییَ ُ  َوب یَ م َوصیییییَ َوام  ْت صیییییَ َمییَ د  لَهییُ ُهْ  ب بَْند   اَ  بَْن یییییَ َدْهُ  َّللاَّ  النییَّ ُ  َّللاَّ  َكث یًرا     َولَْوَر  ا اسیییییْ ه یهییَ ْذَكُر   یییُ
ها و دیرها و مساجدی کع در آن ذکر ادا بسیار ده  شیر بن یی از مرد  را بع بن یی دیهر نپند همانا صیومنع  اگر ادا

یرآن کری  کتابی اسیت برای همع انسیان ها و از ابتدا آمدت تا همع ادیان آسیمانی را بع  شیود همع اراب و ویران شیود.می
یرآن کیع تمیدی میپنید و می گویید اگر   یپی  اییامبر اکر  صیییییلی هللا دو منجزت عظی  بیا اود آورد. پیدیهر نزدیی  کنیدی

بین انسییان ها بریرار   علیع و آلع الفت و ومدتی کع ایامبر صییلی هللاو دیهری   دیهران میتوانند چیزی همانند آن بیاورند
اهرادی بودند کع رومیع شییییوانی داشیییتند و بع دنبال این بودند کع با زدن ادیان اما با این مال در وول تاریخ ه   . کرد

از همان ابتدا کع یانون اسییاسییی  علیع و آلع  ایامبر صییلی هللا  . این ها همان ادیان زمینی هسییتندد.  را اثبات کنن دیهر اود
شامل می شد و ایامبر صلی هللا ت ش   را ه  مدینع را تصویب کردند عنوان آن امة وامدت بود کع یهودیان و نصرانی ها

مسیلمانان باید از صیومنع ها و کلیسیاها و مسیاجد دهان کنند چون در همع این . ا الفت یرار دهندهمی کردند بین یلوب آن
گوید ای ایامبر  در سیورت یوسیف کع ی  دورت در  اا ق عملی اسیت اداوند می  اداوند گفتع می شیود مپان ها ذکر

 .هذت سبیلی بع مرد  بهو یل

بار نا  م رت موسی علیع الس   را و   ۱۰۰اداوند در یرآن بیش از  .  یننی رات من ادامع رات یوسیف علیع السی   است
تا بع ما بیاموزد چهونع  چندین بار نا  م یرت عیسیی علیع السی   را بردت و سیورت ای بع نا  مری  در یرآن یرار دادت

چیزی کع یرآن بسییار بع آن سیفارش کردت این اسیت . و مننای تومید را ذکر می کندومدت و الفت داشیتع باشیی  و مسیئلع 



یرآن در چنید آییع ذکر میپنید کیع منشیییییاهللا تفرییع و اات ف اهیل کتیاب زییادت  .  کیع دین را بیع ایا داریید و از تفرییع بارهیزیید
ه  برادر هسییتید آنچع  ام ییرت علی علیع السیی   نیز میفرمایند شییما همهی ب. ولبی و مسییادت بن ییی از آن هاسییت

  .موجب تفریع است ابث باون بن ی از شماست

متی در نیاو  یر مشییترک متی هنهامی کع اات هی ه  رم میدهد ما باید عدالت داشییتع باشییی  یننی نباید ی  اوا را 
ماب بع سیاات اما  علی علیع السی   در جن  صیفین شینیدند یپی از اصی .  در عداوت ه  باید ادب داشیت. چند برابر کرد

اما  علی علیع السیی   نارامت شییدند و هرمودند من اوش ندار  شییما دشیینا  دهندت باشییید  ولی اگر .  مناویع دشیینا  دادت
كردارشیان را تنریف و مارت آنان را بازگو می كردید  بع سان راست  نزدیكتر و عذراذیرتر بود. اوب بود بع جا  

ما و آنها را مفظ كن. بین ما و آنان اصییییی ا هرما و آنان را از گمراهی بع رات دشییییینیا  بع آنان مي گفتید  ادایا  اون 
 .راسیت هدایت كن  تا آنان كع جاهلند  مق را بشیناسیند و آنان كع با مق مي سیتیزند  اشییمان شیوند و بع مق بازگردند

 
اری  در این مراسی  شیرکت کردت کع از ادکتر نج  الدین مدانی اسیتاد دانشیهات لوران هرانسیع  یپی دیهر از سیانرانان  

   کرد موراچنین  سانان اوددر بود 

شیناات اداوند یا از وریق برهان اسیت یا از وریق وجدان کع توسیو ه سیفع و علماهللا بزر  از نظر برهانی کام  بع 
ارتباو یلبی اما میصییود از اثبات ادا از وریق وجدان  همان .  و از  ییروریات عیل ممسییوب می شییود   اثبات رسیییدت
هدف شیییناات ادیان  شیییناات . را از آنان گرهتع اسیییت  گویی جامنع امروز آن ارتباو یلبی جوانان با ادا. یوی اسیییت

این مفاهی  را نباید سیادت و سیومی . امروزت چالش بزر  ما بازگرداندن بمث اداشیناسیی اسیت. اسیماهللا و صیفات اداسیت
 .  بنهری 

وظیفع مهمترین ر مفتح در ااسیخ یپی از دانشیجویان علو  یرآن و مدیث کع از جالب توجع دانشیجویان عزیز اینپع دکت
و رسیالت اصیلی اود سیوال داشیت تاکید کرد شیما باید زبان انهلیسیی را ایلی اوب یاد بهیرید و منتظر کسیی ننشیینید   

دکتر مفتونی اشیارت کرد بلپع اودتان کنفران  ها را ایدا کنید و شیرکت کنید و مرف بزنید. ا  از سیانان دکتر مفتح  
های   از تر  صییفر تا کارگاتی کع بیش از دت سییال اسییت در دانشییپدت الهیات کارگات ها و دورت های متنون زبان انهلیسیی 

کع مرج  اسیتفادت سیایر دانشیپدت های دانشیهات تهران و سیایر دانشیهات  آیلت  و توهل و جی آر آی براا می شیود  ایشیرهتع
 بع امور بین الملل مراجنع نمایند.برای کسب او عات بیشتر انشجویان عزیز می توانند و دهای تهران و کشور است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشپدت الهیات دانشهات تهران. ۱4۰۰. آذرمات منانع تفنهچی و وردی  ع  نازنین الکنندگانتهیع 


