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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کبًَى فعبلیت ّبی لرآًی
عنوان طرح:

حکَهت شبیستِ از هٌظر رسَل گراهی اسالم (ص)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتببخَاًی 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

سیبست ٍ اجتوبع 

علن ٍ اًذیشِ 
گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق برًبهِ 

اهداف طرح :
تحلیلی بر ببفت حکَهت پیبهبر اسالم (ص) ٍ ارائِ الگَی حکَهت شبیستِ از هٌظر ایشبى
خالصه طرح :
حکَهتت استالهی کتِ در دٍراى پیتبهبر اکترم (ص) در هذیٌتِ تشتکیل شتذ ّتتن بتِ لحتبت ستبختبر یت حکَهتت بتَد ٍ ّتن توتتبهی
عٌبصتتری را کتتِ ی ت حکوتتت در بتتر ه تی گیتترد یعٌتتی هلتتت (اهتتت)س ستترزهیيس لتتذرو ٍ ًظتتبم لتتبًًَی در برداشتتتق لتتبًَى اسبس تی
هذیٌِ (پیوبى ًبهِ ای کِ در آغبز ّجرو بتِ هذیٌتِ ًَشتتِ شتذ) بتِ صتَرتی دلیتك ّوتِ گترٍُ ّتبیی را کتِ ایتي حکَهتت از آى ّتب
تشکیل شذس یعٌی هسلوبًبىس یَْدیبى ٍ هشرکبى طبیفتِ بتِ طبیفتِ ًتبم بتردُ ٍ بتر ایتي تبکیتذ کتردُ استت کتِ ّوتِ ایتي گترٍُ ّتب ٍ
طَایت،س جتتذای از دیگتر هردهتتبى اهتتت سیبستی ٍاحتتذی را تشتتکیل هتی دٌّتتذق ایتتي لتبًَىس ّوچٌتتیيس کلیتتِ حمتَق ٍ تکتتبلی ،ایتتي
گرٍُ ّب را بِ عٌَاى شْرًٍذاى یبدآٍر شذُ بَدق
سرزهیي ایي حکَهتت یثترة یتب هذیٌتِ خبستتگبُ ًخستتیي حکَهتت استالهی بتَدق رئتیس ایتي حکَهتت ًشتبًِ ّتبیی بترای حتذٍد
اٍلیِ ایي سرزهیي ترسین فرهَدُ ٍ آى را حرم اهي اعالم داشتتِ بتَد تتب از ایتي رّگترر تلَیحتب بتِ ّوتِ کستبًی کتِ از ایتي شتْر بتِ
جبیی دیگر هی رفتٌتذ یتب بتذاى هتی آهذًتذ اعتالم شتَد کتِ هَجَدیتت سیبستی ًتَیٌی در ایتي سترزهیي شتکل گرفتتِ استتق حتبل
سَال ایي استت کتِ هْو تتریي ٍیگگتی ّتبی ایتي حکَهتت دتِ بتَد ٍ یتب بتِ طتَر کلتی حکَهتت شبیستتِ از هٌظتر رستَل گراهتی
استتالم دتتِ شبخ تتِ ّتتبیی داردو ٍ ًیتتس ًظتتبم کٌتتًَی جوْتتَری استتالهی ایتتراى در لیتتبه بتتب حکَهتتت شبیستتتِ هتتذ ًظتتر رستتَل اقق
(ص) دِ ٍضعی داردو
بتترای پبس ت بتتِ ستتَارو فتتَق بتتر آى شتتذین تتتب بتتِ هٌبستتبت ٍردو بتتب ستتعبدو ًبتتی گراهتتی استتالم (ص) هیسگتتردی بتتب هَضتتَع
«حکَهت شبیستِ از هٌظر رستَل اکترم (ص)» برگتسار کٌتینق هْوبًتبى ایتي ًشستت عببرتٌتذ از دکتر عبدرلوهاب فعا و ر ع (عضتَ
ّیئتتت علوتتی پگٍّشتتگبُ اًذیشتتِ ٍ فرٌّتت

استتالهی) ٍ حجرراعوالمررحمعمحسلمحعرریعدبرر

ع (هتتذیر هَسستتِ هابلعتتبو

راّبردی علَم ٍ هعبرف اسالم)

زمان اجرا :

19/1/91

مکان اجرا :

آهفی تئبتر داًشکذُ الْیبو

