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 دفتر داًشکذُ الْیات مجری طرح:

 

 از شرافت تا اشرافیت عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ          کتاب ٍ کتاتخَاًی             قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ       گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 تثییي تایذّا ٍ ًثایذّای هرتَط تِ کیفیت ٍ چگًَگی سطح رفاُ ٍ زًذگی اقتصادی هتَلیاى ٍ هذیراى حکَهت تا تَجِ تِ هٌاتغ دیٌی

 

 : خالصه طرح

دٍری از اشرافی گری از جاًبة هسبلَلیي ٍ    ،شَد ئلی کِ از تذٍ اًقالب تِ ػٌَاى یکی از اصَل اٍلیِ حکَهت داری هطرح هییکی از هسا

رٍایبت دقیقبی   هتَلیاى حکَهت در سطَح هختلف هی تاشذ. اها در تفسیر ٍ تثییي اشرافیت ٍ تؼییي حبذ ٍ حبذٍد ٍ هاّیبت ٍاقؼبی آى     

الی خَد را هالک قبرار دادُ ٍ در تثیبیي ٍ تصبَیر سبازی رٌّبی کبِ از سبطح زًبذگی اقتصبادی          ػذُ ای اهیال ٍ شَْات هٍجَد ًذارد. 

کٌٌذ کِ توام  دٌّذ آًچٌاى هرتثِ ی تاالیی از پَل ٍ ثرٍت را تِ ػٌَاى هرز تیي اشرافی گری ٍ سادُ زیستی هؼیي هی هسلَلیي ارائِ هی

اصل لسٍم ایي راستا در ًظر دارین ًشستی جْت تررسی در دٌّذ.  ًشاى هیداشتِ ّا ٍ دریافتْای هالی خَد ٍ ّن هسلکاى خَد را ٍجیِ 

ٍ در ضبوي آى تثیبیي سبازٍکار ٍ    ترگبسار کٌبین.   از جاًبة هسبلَلیي    ،یا ػذم لسٍم دٍری از ثرٍت اًذٍزی ٍ اشرافی گری در هٌاتغ دیٌی

تا تَجِ تِ فضای رٍز جاهؼِ ٍ هسائل ٍ اتْاهات هرتَط  ایي ترًاهِ. دّینهَرد تررسی قرار را هالکات ترای تؼریف اشرافیت ٍ سادُ زیستی 

در ایي طرح آًچِ کِ هذ ًظر هی تاشبذ ایبي اسبت     ذیراى حکَهتی هی تَاًذ هَرد استقثال هخاطة ػام قرار گیرد.تِ حقَق ّا ٍ درآهذ ه

ارشاد یا الساهی در هَرد تؼییي حذٍد سطح رفاُ هتصذیاى ٍ هتَلیباى حکبَهتی ٍجبَد دارد یبا خیبرو ٍ دٍم ایٌکبِ        کِ آیا در هٌاتغ دیٌی

دکتر   هْوباى ایبي ترًاهبِ     ٍضؼیت کًٌَی حاکن تر سطح زًذگی اقتصادی هسلَلیي چقذر ًسدیک تِ آرهاًْا ٍ اّذاف اٍل اًقالب استو

 خَاّذ تَد. دانشگب ف دوسی( بتدانشکده الهی عضو هیئت علمی گ وه فقه)حبئ ی 
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