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مجری طرح :دفتش داًشکذُ علَم سیبضی
عنوان طرح:

دیي ٍ تحَالت صهبًِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

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 :
ادیبى گزشتِ ثشحست تحصیل تجشثِ جذیذ اص سَی ثشش ٍ تغییش ششایط ٍ همتضیبت تغییش هی یبفتِ اًذ ٍ دیي جذیذی اص جبًت خذاًٍذ
تششیع هی شذُ است .یعٌی تمشیجب دس آى ثخش ّبیی کِ تحَل الصم ثَدُّ ،وپبی تحَالت عصشی ،دس پبسُ ای اهَس ،ششیعت سبثك ًسخ
هی شذُ ٍ ششیعت جذیذ جبی آى سا هی گشفتِ است .ایي جبثجبیی اداهِ یبفتِ تب ایي کِ عصش ختن ًجَت فشاسسیذُ است .دس دٍساى
تششیع آخشیي ششیعت آسوبًی (اسالم) ًیض کن ٍ ثیش ثش حست ششایط ٍ آهبدُ سبصی هشدم ،ثشخی اص احکبم ثِ تذسیج تششیع شذُ ٍ
ثشخی دیگش پس اص هذتی ًسخ شذُ است .خذاًٍذ خَد ،اص ایي ٍالعیت چٌیي خجش دادُ است ( :هب ًٌسخ هي آیة أٍ ًٌسْب ًأت ثخیش هٌْب
أٍ هثلْبّ )...ش چِ سا کِ ًسخ کٌین اص آیِ ای ٍ یب آى سا اص یبدّب ثجشین ،ثْتش اص آى ٍ یب هثل آى سا هی آٍسین . ...
ٍلتی کِ تششیع ّوِ اثعبد آخشیي دیي ثِ پبیبى سسیذ ختن ًجَت اعالم شذ ٍ ،آًچِ تششیع شذ دیگش اصَل ٍ کلیبت آى تغییش یبفتٌی
ًیست ٍ ،تب ٍلَع لیبهت دیي اسالم ثبثت است ٍ ثبلی خَاّذ هبًذ.
ثب ایي ٍجَد ،اهب تحَالت فضایٌذُ ٍ سٍ ثِ سشذی اص سَی اًسبًْب دس حبل اًجبم است  .اًسبًْب تَاًستِ اًذ ثِ صَست حیشت اًگیضی طجیعت
سا تسخیش کٌٌذ ٍ دس خذهت خَد دسآٍسًذ .تغییشاتی دس اًسبى ّب ،حیَاًبت ،هَجَدات گیبّی ٍ طجیعی ثشای استفبدُ ّشچِ ثْتش ٍ ثیشتش
صَست هی گیشد .ثشخی اص ایي تغییش ٍ تحَلْب ثب دستَسّبی دیي سبصگبس ًیست ،ثِ ًحَی کِ گبّی ثبیذ اص یکی ثِ ًفع دیگشی چشن
پَشی کشد .تغییش جٌسیت ،اصالح ًژاد ،تلمیح هصٌَعی ،کٌتشل جوعیت ثب تغییشاتی دس ثذى ٍ پیًَذ اعضبً ،وًَِ ّبیی اص ایي تغییشّب هی
ثبشٌذ .حبل سؤال ایي است کِ اصَال دیي ثب چٌیي تحَالتی هَافك است یب خیش؟ اگش آسیً ،بسبصگبسیْب چگًَِ لبثل حل اًذ؟ ثِ عجبستی
آخشیي دیي چگًَِ هی تَاًذ خَد سا ّوپبی تحَالت فضایٌذُ تطجیك کٌذ؟
ایٌ ْ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
ثشگضاسی هیضگشدی ثِ ثشسسی ایي هَضَع ثپشداصین ٍ دس جْت پبسخ ثِ سَاالت فَق گبم ثشداسین .هْوبًبى ثشًبهِ ثِ ششح ریل هی ثبشٌذ :
دکتر علیرضا علوی تبار (سٍشٌفکش دیٌی ٍ اًذیشوٌذ حَصُ هطبلعبت اسالهی)
حجت االسالم دکتر احمد رهدار (عضَ شَسای علوی گشٍُ «هطبلعبت اسالم ٍ غشة» دس پژٍّشگبُ علَم ٍ فشٌّگ اسالهی لن ،عضَ
گشٍُ پژٍّشی «پژٍّشکذُ علَم سیبسی» پژٍّشگبُ علَم اًسبًی ٍ هطبلعبت فشٌّگی تْشاى)
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