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 فعبلیت ّبی لرآًی کبًَى مجری طرح:

 

 )ص( حکَهت شبیستِ از هٌظر رسَل گراهی اسالم عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ          کتبة ٍ کتببخَاًی             لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًبهِ       گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 )ص( ٍ ارائِ الگَی حکَهت شبیستِ از هٌظر ایشبى  تحلیلی بر ببفت حکَهت پیبهبر اسالم
 

 : خالصه طرح

ِ اکترم )ص( در هذ  یتبهبر ى پکتِ در دٍرا  یحکَهتت استاله    یحکَهتت بتَد ٍ ّتن توتتبه    یت  شتذ ّتتن بتِ لحتبت ستبختبر      یلتشتک  یٌت

 یدر برداشتتتق لتتبًَى اسبستت یلتتذرو ٍ ًظتتبم لتتبًًَ یيساهتتت(س ستترزههلتتت ) یعٌتتی یتتردگ یحکوتتت در بتتر هتت یتت را کتتِ  یعٌبصتتر

ِ کِ در آغبز ّجرو  یًبهِ ا یوبى)پ یٌِهذ ِ هذ بت حکَهتت از آى ّتب    یتي را کتِ ا  ییُ ّتب ّوتِ گترٍ   یتك دل یًَشتتِ شتذ( بتِ صتَرت     یٌت

ِ ٍ هشرکبى طب یَْدیبىهسلوبًبىس  یعٌیشذس  یلتشک ِ بتِ طب  یفت ٍ   یتي کتردُ استت کتِ ّوتِ ا     یتذ تبک یتي ًتبم بتردُ ٍ بتر ا    یفت  گترٍُ ّتب 

 یتتيا ی،حمتَق ٍ تکتتبل  یتتِکل چٌتتیيسلتبًَىس ّو  یتتيدٌّتتذق ا یهت  یلرا تشتتک یٍاحتتذ یبستی هردهتتبى اهتتت س یگتر از د یجتتذا یت،س طَا

 شذُ بَدق یبدآٍربِ عٌَاى شْرًٍذاى  گرٍُ ّب را

ِ هذ یتب  یثترة حکَهتت   یيا سرزهیي حتذٍد   یبترا  ییحکَهتت ًشتبًِ ّتب    یتي ا سیئت بتَدق ر  یحکَهتت استاله   یيخبستتگبُ ًخستت   یٌت

َ  یتي فرهَدُ ٍ آى را حرم اهي اعالم داشتتِ بتَد تتب از ا    ینترس یيسرزه یيا یِاٍل شتْر بتِ    یتي کتِ از ا  یبتِ ّوتِ کستبً    یحتب رّگترر تل

َ  یبستی س یتت کتِ هَجَد  شتَد آهذًتذ اعتالم    یبتذاى هت   یتب رفتٌتذ   یه یگرد ییجب حتبل  شتکل گرفتتِ استتق     یيسترزه  یتي در ا یٌیًت

تتریي ٍیگگتی ّتبی ایتي حکَهتت دتِ بتَد ٍ یتب بتِ طتَر کلتی حکَهتت شبیستتِ از هٌظتر رستَل گراهتی                 سَال ایي استت کتِ هْو  

ّتتبیی داردو ٍ ًیتتس ًظتتبم کٌتتًَی جوْتتَری استتالهی ایتتراى در لیتتبه بتتب حکَهتتت شبیستتتِ هتتذ ًظتتر رستتَل اقق  استتالم دتتِ شبخ تتِ 

 )ص( دِ ٍضعی داردو

 )ص( هیسگتتردی بتتب هَضتتَع بتترای پبستت  بتتِ ستتَارو فتتَق بتتر آى شتتذین تتتب بتتِ هٌبستتبت ٍردو بتتب ستتعبدو ًبتتی گراهتتی استتالم   

)عضتَ   دکتر عبدرلوهاب فعا و ر عععهْوبًتبى ایتي ًشستت عببرتٌتذ از     برگتسار کٌتینق    «)ص( حکَهت شبیستِ از هٌظر رستَل اکترم  »

)هتتذیر هَسستتِ هابلعتتبو   حجرراعوالمررحمعمحسلمحعرریعدبرر   عّیئتتت علوتتی پگٍّشتتگبُ اًذیشتتِ ٍ فرٌّتت  استتالهی( ٍ   

 راّبردی علَم ٍ هعبرف اسالم( 
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