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فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
نقد و بررسی ابعاد دینی و جامعه شناسانه طرح مذکور 

با این طرحپاسخ به سواالت و ابهامات دانشجویان در رابطه و بلند مدت این طرح در سطح جامعهنتایجبررسی 

:خالصه طرح
تـا  یواجب شـرع ینثقور احدود وینکهاما ایتنسیدهپوشیبر کسوابن ماست یندیاز واجبات شرعیکیاز منکر ینهامر به معروف و 
یـن ديااز علمـ یبرخـ یشودمیدهدبسیار اختالف نظر مسئله اي است که درآن  امر را دارد   ینانجام ا  یفهوظ یچه کس  یاچه حد است و   

نظـارت بـر دولـت وعملکـرد آن      يمردم براياز سويایفهامر را وظ ینا یگرد برخیاما   یگذارندودولت م  یترا بر عهده حاکم    یفهوظ ینا
امـر را برجـسته تـر    یـن که ايمسئله اینبیناما در ا. یباشدونقد میکه هر کدام قابل بررس   یگرمتفاوت د  يها یدگاهد یارندوبس یدانندم
افراد  يرا برا  یاريسواالت بس است که مسائل و    »از منکر  اهیاننآمران به معروف و   از یتحما«مجلس بنام    یبطرح در حال تصو    یسازدم

مختلـف بـرآن اعمـال    يهـا یدگاهشده است وافراد با دیاربشسیهروزها در جامعه دچار حاشینکه ايمسئله ا . جامعه بوجود آورده است   
یاز لحـاظ فقهـ    .یدهنـد شدت مورد نقد قرار م     هآنرا ب  ینید یدگاهبا د  یگرد یبرخ یکهدرحال یدانندم یجب شرع آنرا وا  یبرخ. یکنندنظر م 
با اتکـا بـه اصـل       یگرد يعده ا  یکهدر حال  یدانندم یقانون اساس  8ماده  از یتآنرا حما  يعده ا . یشودم یدهتناقض ها د   ینهم یزن یوحقوق

. یدانندميآنرا دخالت درکار رهبر57
طرح  ینا ياجرا یاآ ینکهامر، ا  یننهان ا آشکار و  يهایامدپ. شودیمسئله اعمال م   ینبر ا  یز منظر جامعه شناس   اییها دیدگاههمینطورو

ممکـن اسـت در بلنـد    یتبعاتها و  یامدبه اهداف است؟ چه پ     یدنرس يدرست برا  یريمس یخیوتار یاسیفرهنگ س  ینجامعه با ا   ینادر
روزهـا ذهـن افـراد را بـه خـود            یـن هسنتد کـه ا    یهمه مسائل  ینهابر جامعه خواهد گذاشت؟ ا     یراتیچه تاث و؟یدآ دافراد بوجو  يمدت برا 

، ینـی مختلـف د يها یدگاهبا حضور افراد با د      یدر نظر دارد نسشت    یاتدر دانشکده ادب   یاندفتر سازمان دانشجو   لذا.مشغول ساخته است  
.آگاهی افراد دغدغه مند گام برداردمختلف در جهت يهایدگاهامر از دینایبا بررسبرگزار کند ویاجتماعویاسیس

خراسـان   ياسـتاندار  یمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگـ      (یانموسو یدوحسید  و  )مدرس حوزه پژوهشگر دینی، (یديحسن جمش آقایان  
.ند بودخواهنشست ینامهمانان)شهردار مشهدیو اجتماعیمشاور فرهنگ،در دولت دهميرضو
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