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 : خالصه طرح

ٍحبًیت ٍ رٍشٌفکراى پر ًشذُ است ٍ ثِ یک اػتجبر ایي شکبف دارد ّر رٍز ثیشتر ٍ ٌَّز شکبف هیبى ر ثرخی جبهؼِ شٌبسبىثِ گوبى 

گردد ثِ ایي اهر کِ هَاجِْ رٍحبًیت ثب رٍشٌفکراى ٍ ًیس هَاجِْ رٍشٌفکراى ثب رٍحبًیت ثیشتر هَاجِْ سیبسی ٍ         شَد، ثبز هی        ثیشتر هی

اًذ ٍ در هقبثل رٍشٌفکراى         هٌسلِ یک جریبى هؼرفتی ٍ یک ًَع تلقی از جْبى دیذُ شٌفکراى را ثِتر رٍحبًیَى هب رٍ        ایذئَلَشیک است ٍ کن

اًذیشذ یگبًِ شیَُ         کٌذ آًچِ خَد هی        رٍحبًیت فکر هی اًذ.        شٌبسبًِ دریبفتِ        تر رٍحبًیت را ثِ هٌسلِ یک اهر هؼرفتی ٍ هؼرفت        هب ًیس کن

کٌذ، یگبًِ شیَُ زیست است ٍ ّیچ گًَِ ًظبم دیگری را ثِ رسویت         حیح اًذیشیذى است ٍ شیَُ زیستی کِ اٍ دارد ٍ ثِ آى دػَت هیص

از ثیٌی ػصر رٍشٌگری در ٍاقغ شیَُ زیست دیگری ثِ غیر         تبثیر جْبى شٌبسذ ٍ در هقبثل ثسیبری از رٍشٌفکراى هب اگر ًِ ّوِ، تحت        ًوی

 یگَ ٍ دیبلَگٍ  گفت، ت کِ ثیي رٍشٌفکراى ٍ رٍحبًیت هبشٌبسٌذ ٍ ّویي ػبهل هَجت شذُ اس        شیَُ زیست هذرى را ثِ رسویت ًوی

، گیرد ٍ تب زهبًی کِ هب ًتَاًین شکبف هیبى رٍحبًیت ٍ رٍشٌفکراى را در هؼٌبی حقیقی کلوِ ٍ ًِ در هؼٌبی صَری از ثیي ثجرینًشکل 

شذ. ثٌبثرایي در ًظر دارین کِ ًشستی ثب ػٌَاى آیٌذُ رٍحبًیت در ّبی جبهؼِ هب حل ًخَاّذ         ثسیبری از ثحراى ٍ ثرین        راُ ثِ جبیی ًوی

ٍ  (داًشیبر فلسفِ داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوبل) دکتر بیژن عبدالکریمی. هْوبًبى ایي ًشست جْبى هذرى ثرگسار ًوبیین

 .خَاٌّذ ثَد هذیر گرٍُ فقِ کبرثردی پصَّّشکذُ اسالم توذًی() حجت االسالم دکتر علی شفیعی
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