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  اهداف طرح :
 ثشسسی ًمش تحَالت صهبى ثش سبختبس دیي 

 ثشسسی اهکبى یب اهتٌبع تبثیش پزیشی ادیبى ٍ ثبالخص دیي هجیي اسالم اص هذسًیتِ ٍ تجذد
 

  : خالصه طرح

اص جبًت خذاًٍذ  یذیجذ یياًذ ٍ د یبفتِ یه ییشتغ یبتٍ همتض یطششا ییشثشش ٍ تغ یاص سَ یذتجشثِ جذ یلگزشتِ ثشحست تحص بىیاد

سبثك ًسخ  یعتاهَس، شش یدس پبسُ ا ی،تحَالت عصش یکِ تحَل الصم ثَدُ، ّوپب ییدس آى ثخش ّب یجبتمش یعٌیشذُ است.  یه یعتشش

است. دس دٍساى  یذُکِ عصش ختن ًجَت فشاسس یيتب ا یبفتِاداهِ  ییجبثجب یيگشفتِ است. ا یا هس آى یجب یذجذ یعتشذُ ٍ شش یه

شذُ ٍ  یعتشش یجاص احکبم ثِ تذس یهشدم، ثشخ یٍ آهبدُ سبص یطثش حست ششا یشکن ٍ ث یض)اسالم( ً یآسوبً یعتشش یيآخش یعتشش

هٌْب  یشأٍ ًٌسْب ًأت ثخ یةخجش دادُ است : )هب ًٌسخ هي آ یيچٌ یتٍالع یيا صاست. خذاًٍذ خَد، ا شذًُسخ  یپس اص هذت یگشد یثشخ

 ... . ینآٍس یهثل آى سا ه یبثْتش اص آى ٍ  ین،ثجش یبدّبآى سا اص  یبٍ  یا یِاص آ ینأٍ هثلْب...( ّش چِ سا کِ ًسخ کٌ

 یبفتٌی ییشآى تغ یبتاصَل ٍ کل یگشد شذ یعختن ًجَت اعالم شذ، ٍ آًچِ تشش یذسس یبىثِ پب یيد یيّوِ اثعبد آخش یعکِ تشش ٍلتی

 خَاّذ هبًذ. یاسالم ثبثت است ٍ ثبل یيد یبهتٍ تب ٍلَع لیست، ً

 یعتطج یضیاًگ یشتاًسبًْب دس حبل اًجبم است . اًسبًْب تَاًستِ اًذ ثِ صَست ح یاص سَ یٍ سٍ ثِ سشذ یٌذُفضا ثب ایي ٍجَد، اهب تحَالت

 یشتشاستفبدُ ّشچِ ثْتش ٍ ث یثشا یعیٍ طج یبّیهَجَدات گ یَاًبت،ّب، ح دس اًسبى ییشاتیتغ کٌٌذ ٍ دس خذهت خَد دسآٍسًذ. یشسا تسخ

چشن  یگشیثِ ًفع د یکیاص  یذثب یکِ گبّ یثِ ًحَ یست،سبصگبس ً یيد یٍ تحَلْب ثب دستَسّب ییشتغ یياص ا ی. ثشخیشدگ یصَست ه

 یه ییشّبتغ یياص ا ییاعضب، ًوًَِ ّب یًَذدس ثذى ٍ پ ییشاتیثب تغ یتوعکٌتشل ج ی،هصٌَع یحاصالح ًژاد، تلم یت،جٌس ییشکشد. تغ یپَش

 یچگًَِ لبثل حل اًذ؟ ثِ عجبست یْبًبسبصگبس ی،اگش آس یش؟خ یبهَافك است  حَالتیت یيثب چٌ یياست کِ اصَال د یيثبشٌذ. حبل سؤال ا

 کٌذ؟ یكتطج یٌذُتحَالت فضا یتَاًذ خَد سا ّوپب یچگًَِ ه یيد یيآخش

ْب سَاالتی اسبسی است کِ ّش ششیعت هذاسی سا ثِ خَد هشغَل هی کٌذ ٍ ّش رّي ًمبدی سا ثِ تفکش ٍا هی داسد. لزا ثش آى شذین تب ثب ایٌ

 : ثبشٌذ ثشگضاسی هیضگشدی ثِ ثشسسی ایي هَضَع ثپشداصین ٍ دس جْت پبسخ ثِ سَاالت فَق گبم ثشداسین. هْوبًبى ثشًبهِ ثِ ششح ریل هی

 (سٍشٌفکش دیٌی ٍ اًذیشوٌذ حَصُ هطبلعبت اسالهی) لوی تباردکتر علیرضا ع

عضَ ، دس پژٍّشگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی لن« هطبلعبت اسالم ٍ غشة»عضَ شَسای علوی گشٍُ ) حجت االسالم دکتر احمد رهدار

 (پژٍّشگبُ علَم اًسبًی ٍ هطبلعبت فشٌّگی تْشاى« پژٍّشکذُ علَم سیبسی»گشٍُ پژٍّشی 
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