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فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی ٍ ثحث پیشاهَى حذٍد فقْی ٍ آیبت ٍ سٍایبت هشثَط ثِ حجبة
خالصه طرح :
سػبیت حشین صى ٍ هشد دس ادیبى آسوبًی ٍ هکبتت غیش دیٌی ٍ حتی دس جَاهغ ثذٍی هحل ثحث ثَدُ ٍ ثِ ًَػی اّویت داشتِ است.
حجبة ًیض یکی اص هجبحث ٍ هسبیل هْن جَاهغ اسالهی ثَدُ ٍ ثب ثسیبسی اص هسبیل استجبط داشتِ ثطَسیکِ ثؼضب اثؼبد سیبسی فشٌّگی
اجتوبػی اقتصبدی پیذا کشدُ است .الجتِ ایي هسبلِ دس ثیي جَاهغ اسالهی گًَبگَى ،هحل اختالف ثَدُ ٍ هیثبشذ ٍ ّوِی جَاهغ دس
سػبیت ٍ التضام ثِ آى ،یکسبى ػول ًویکٌٌذ .دس ایشاى ٍ ثب ٍجَد گزشت چٌذ دِّ اص اًقالة اسالهی ٍ قبًَى اججبسی ثَدى حجبة ٍ
اًتشبس کتت گًَبگَى ٍ کبسّبی فشٌّگی دیگش دس ایي صهیٌِ ،تبثیش چٌذاًی دیذُ ًویشَد ٍ حتی دس هَاسدی ثذحجبثی گستشش پیذا کشدُ
ٍ ثؼضب ثِ حجبة گشیضی سسیذُ است .داًشگبُ ثِ ػٌَاى هحیطی آکبدهیک ،هحلی هٌبست جْت گفتگَی ػلوی ٍ ثحث کبسشٌبسی جْت
ثشسسی هسبیل ٍ هَضَػبت هشثَط ثِ حجبة هیثبشذ .لزا ثش آى شذین تب ثب ثشگضاسی دٍ ًشست ثِ ثشسسی حذٍد فقْی حجبة ٍ آیبت ٍ
سٍایبت هشثَط ثِ آى (اص هٌظش تفسیشی) ثپشداصین.
ًشست اٍل ،دس تبسیخ  9آرس ،ثب هحَسیت ثشسسی آیبت ٍ سٍایبت حجبة اص هٌظش تفسیشی ثشگضاس خَاّذ شذ کِ دس ایي ساستب اص دکتر
محمدعلی ایبصی (قشآى پژٍُ ،هجتْذ شیؼِ ٍ استبدیبس داًشکذُ حقَق ،الْیبت ٍ ػلَم سیبسی داًشگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ
تحقیقبت تْشاى ) ٍ دکتر اسماعیلزاده (ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم قشآى ٍ حذیث داًشگبُ فشدٍسی) دػَت ثِ ػول آٍسدین.
ًشست دٍم ،دس تبسیخ  11آرس ،ثب هحَسیت ثشسسی حذٍد فقْی-ششػی حجبة ٍ ثبصخَاًی حجبة حذاقلی ثشگضاس خَاّذ شذ کِ دس ایي
ساستب اص امیرحسین ترکاشوند (پژٍّشگش قشآى ٍ هتَى دیٌی ٍ ًَیسٌذُ کتبة «حجبة ششػی دس ػصش پیبهجش») ٍ دکتر وطن دوست
(ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ فلسفِ داًشگبُ فشدٍسی هشْذ) دػَت ثِ ػول آٍسدین.
الصم ثِ رکش است ایي طشح ثب هشبسکت ٍ ّوکبسی اًجوي ػلوی هبّبد ٍ ثسیج داًشجَیی ثشگضاس خَاّذ شذ.
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