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:اهداف طرح 
آشنایی دانشجویان با بسترهاي فکري اجتماعی افراط گرایی اسالمی با تاکید بر علل اجتماعی آن

تبیین تفاوت علل اجتماعی و اسالمی این رخدادها

:خالصه طرح
بـا برافراشـتن پـرچم اسـالم و بـا ادعـاي             که بعضا   در نقاط گوناگون بوده است       يهاي متعدد هاي اخیر شاهد جنبش   سالم در دهه  جهان ا 

جنایاتی که با جنایات داعـش در عـراق و سـوریه قابـل قیـاس      . دست به اعمال غیر انسانی و وحشتناکی زده است،اجراي قوانین شریعت  
هـر روز   افراط گرائی نه تنها در سطح گسترش یافتـه و         . شاهد رشد و گسترش این جنبش ها هستیم        هاي اخیر و متاسفانه در سال   است  

اگر طالبان در افغانستان در مخالفت بـا تحـصیل   .اي گروهی جدید سر بر می آورد، بلکه به دالیل گوناگون تعمیق نیز یافته است            در نقطه 
د، اگر بوکوحرام در نیجریه دختران خردسال را از مدرسه می رباید تا بـه حکـم        دختران آب آشامیدنی مدرسه دخترانه را مسموم می ساز        

جاي تحصیل، شوهر کنند، امروز اما گروه داعش گوي سبقت از همه ربوده، مردان ایزدي را می کشد و زنان و دختران آنان را                        ه  شریعت ب 
به نام شریعت چنان می تازد و غارت می کند و ویـران  وا می کندبه عنوان برده در بازار به حراج می گذارد و چنین قانون شریعت را اجر       

برخـی از همـین   هاي افراطی سابق بر خود را دچـار تـرس و واهمـه مـی سـازد تـا آنجـا کـه         می سازد و قتل عام می کند که حتی گروه      
بعضی دیگر از این گـروه بـه دلیـل اعمـال            برخی دیگر نسبت این گروه را با اسالم نفی کرده و             ،داعش را تروریست می خوانند    ،  هاافراطی

،استموثراسالمیافراطگرايجریانهايپیدایشدرفرهنگیواقتصاديسیاسی،متعددعواملمطمئنا.وحشیانه آن اعالم برائت می کند     
محسوباعتقاديونظريعواملبرفرععواملدیگرواقعدر. نیستممکنگروههااینظهوراجتماعیوفکريبستریکوجودبدوناما
به عنوان یکی از مسائل روز جهان اسالم و خاورمیانه،          سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد با توجه به اهمیت این موضوع           .شوندمی

ري و اجتمـاعی رشـد افـراط گرایـی     به بررسـی بـسترهاي فکـ   ) جامعه شناسفیلسوف و (برآن شد تا با دعوت از دکتر مقصود فراستخواه   
الزم به ذکر است با توجه به تاکید این مجموعه بر تضارب آرا، هرچند که این موضوع چنـدان مـورد اخـتالف سـخنوران           .اسالمی بپردازد 

لـف فکـري    دانشگاهی نیست و کلیه اساتید رفتارهاي فوق الذکر را مورد نکوهش و نقد قرار داده اند، سعی شـد تـا از گـرایش هـاي مخت                          
حجت االسالم دکتر . سیاسی در قالب میزگرد دعوت به عمل آید، لکن با پیگیري هاي صورت گرفته با اساتید مختلف این امر محقق نشد                

بـا  الزم بـه ذکـر اسـت    . از جمله اساتیدي بودند که دعوت ما را نپذیرفتنـد      .. محمد مطهري، دکتر مهدي نصیري، دکتر صادق کوشکی و          
نیز به عنوان دیگـر کارشـناس ایـن         ) عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات        (ت گرفته، آقاي دکتر فخلعی      صوريرایزنی ها 

همچنین سعی خواهد شد تا با جلب موافقت باشگاه آزاداندیـشی دانـشگاه فردوسـی، ایـن طـرح در قالـب                    . نشست مهمان ما خواهند بود    
.گزار شودنشست هاي هم اندیشی کرسی هاي آزاداندیشی بر

الهیاتآمفی تئاتر دانشکده :مکان اجرا 19/8/93:زمان اجرا
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