
 ریاست مرکز اعتدال 1399سال مالی  گزارش
 

  :ها و ورکشاپهابخش سیمینار

ار یک روزه علمی ریاست مرکز اعتدال در ارتباط به اعتدالگرائی و منع خشونت چهار سمین

 زون های کشور تحت عناوین ذیل دایر نموده است:  و را به سطح مرکز

خانواده( برای  اعتدال اسالمی در نظامتدویر سیمینار یک روزه تحت عنوان )مظاهر  - 1

 زون مرکز.ذکور و اناث در  ( تن از علماء اعم از طبقه300)

( 140وان )اسالم د اعتدال او وسطیت دین دی( برای )تدویر سیمینار یک روزه تحت عن - 2

 .2/7/1399تن از علمای زون مشرقی به تاریخ 

( 140اعتدال او وسطیت دین دی( برای ) وان )اسالم دتدویر سیمینار یک روزه تحت عن - 3

 .16/7/1399تن از علمای زون جنوب غرب به تاریخ 

( تن از 170وان )اسالم دین اعتدال و وسطیت( برای )تدویر سیمینار یک روزه تحت عن - 4

 .11/8/1399علمای زون شمال به تاریخ 

و منع خشونت از تاریخ  موسسه کلمبو پالن در مورد مواد مخدراشتراک در ورکشاپ  – 5

 .24/10/2020الی  11/10/2020

 رساله ها و مقاالت: ،بخش تالیف و ترجمه کتب

نه د منحرف کیدو الملونه هغه وسطیت او له  ميیف یک جلد کتاب تحت عنوان )اسالتال - 1

 (.ېملنو درا

قرآنکریم و اطیت د ، تاوتریخوالی او افريمه یک جلد کتاب تحت عنوان )ترهگرترج - 2

 (.کېنا ړسنتو په  يونب

 ین ذیل:عناو ها بهرساله  ترجمه – 3

 لنیز تعصب پدیده(.ټواو  ینيپه لور د د ملنېدر قعيوا)د   -الف     

 )سیاسی وسطیت(.   -ب     

 حدیثونه(. يحکمونه اونبو نيه قرآړپه ا لې)د سو   -ج     

 مبین اسالم(.گی های دین ه )وسطیت، توازن و ویژ    -د     

 او نادرست برداشت(. ېمعناو عيشر؛ ياعتدال او میانه رو)   -هـ     

 (.المانو سرنوشت د قرآنکریم او نبوي سنتو په رڼا کې)ظلم او د ظ   -و     

 



 ذیل:  تحریر مقاله ها به عناوین – 4

کله په ه هغېمفهوم او د  یې کېنا ړسنتو په  يد قرآنکریم او نبو ؛وسطیت مياسال  -الف

 . یځمذاهبو در وڅلورد 

 . یې څه شی دی؟ الملونه او درملنېافراطیت    -ب

 . ېعلماوو هڅې او کړن د اسالمي وسطیت په هکله د حنفي   -ج

  اختالف او تفاهم. لنه کېپه اسالمي ټو    -د

 . ځانګرتیا ېهغاعتدال او د کېقرآنکریم په    -هـ

 .منځالریتوب عةو الجما لسنةاهل اد تقدیر )قضا او قدر( په هکله د    -و

 امت یوه ځانګرتیا ده. اعتدال او منځالریتوب د اسالمي   -ز

 .یې ه شی دی؟ الملونه او د حل الرېافراطیت څ   -ک

 اعتدال. په مهرونو کې   -ط

 انسانی.ه گیهای دعوت اسالمی؛ وسطیت و مناسب بودن آن با فطرت از ویژ   -ی

مورد اضرار افراط در  تصویری و صوتی رسانه هایسهم گیری مداوم در اشتراک و  – 5

 .عات مختلف اعتدالگراییموضوو  سیرت و تفریط ، صلح،

 آگاهی دهی موضوعات اعتدالگرایی برای مردم از طریق منابر. – 6

 اجرائیه کشور. سابقه ریاست تحت اعتدال گرایی هنگی با نهاد ملیارتباط و هما – 7
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