
 

 

 الف  مقدمه   
 

 مقدمه

ٍظاضت  00/00/1831کِ ثِ هَجت هجَظ هَضخ  «تاریخ نامه ایران بعد از اسالم»ًططیِ 

ضَز،  پژٍّطی ٍ ثِ صَضت زٍ فصلٌبهِ هٌتطط هی -علَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ثب زضجِ علوی
پژٍّطی زاًطکسُ ازثیبت ٍ علَم اًسبًی سبثك زاًطگبُ  -زض اصل هٌفک ضسُ اظ ًططیِ علوی

پژٍّطی ذَز ضا ثِ اعتجبض چبح همبالت پژٍّطی هطثَط ثِ  -جِ علویتجطیع ثَزُ ٍ زض
هَضَعبت ٍ هسبئل تبضیری زض ًططیِ هصکَض زضیبفت زاضتِ است. ضسبلت هجوَعِ زست 
اًسضکبضاى ًططیِ، اعن اظ هسیط هسئَل، سطزثیط ٍ اعضبی ّیأت تحطیطیِ، افعایص کیفیت ٍ 

ثِ پطتَاًِ جلت هطبضکت « یطاى ثعس اظ اسالمتبضید ًبهِ ا»اضتمبء جبیگبُ علوی زٍ فصلٌبهِ 
هحممبى ٍ پژٍّطگطاى هَضَعبت ٍ هسبئل هطثَط ثِ تبضید ایطاى زٍضُ اسالهی است کِ ثب 

تبضید ًبهِ ایطاى ثعس »تَاًٌس هجلِ  ّبی عبلوبًِ ٍ اضظضوٌس ذَز، هی اضسبل همبالت ٍ پژٍّص
ط هسبعست کطزُ ٍ هَججبت اضتمبء یبثی ثِ اّساف علوی هَضز ًظ ضا زض ظهیٌِ زست« اظ اسالم

 جبیگبُ علوی زاًص تبضید ضا فطاّن سبظًس.

ّط چٌس هَضَعبت ٍ هسبئل تبضیری، فی ًفسِ ثِ علت هططح ثَزى علن تبضید ثِ  

عٌَاى یکی اظ علَم ثٌیبزیي ٍ اسبسی هطثَط ثِ جبهعِ اًسبًی زاضای اضظش ٍ اعتجبض پژٍّطی 
ّبی  ّبی هْوی کِ اّویت اًجبم پژٍّص تضاظ ضطٍثَزُ ٍ ضبیستِ تَجِ ّستٌس، اهب یکی 

کٌس، کست زاًص ٍ هعطفت لبثل اعتٌبء ٍ اعتوبز جْت ضٌبذت  تبضیری ضا هضبعف هی
ّب  ضیعی ٍضعیت تبضیری ٍ هَجَز یک جبهعِ ٍ استفبزُ اظ زاًص ٍ هعطفت تبضیری زض ثطًبهِ

ثِ جْت استوطاض  ّبی کالى فطٌّگی، اجتوبعی ٍ هسیطیتی است. چطا کِ گصاضی ٍ سیبست
جبهعِ اًسبًی ثط اسبس ثٌیبزّبی تبضیری ٍ فطٌّگی ضکل زٌّسُ آى، یکی اظ ًتبیج هْن 

هٌسی اظ زاًص تبضیری زضثبضُ یک جبهعِ، فْن عبلوبًِ ٍ ثْتط هَلعیت  ثطذَضزاضی ٍ ثْطُ
کًٌَی ٍ هسیط فطاضٍی آى است. ثِ طَضی کِ اگط زض هَضز هَلعیت ٍ جبیگبُ تبضیری جبهعِ 

فبلس زاًص تبضیری هعتجط ٍ لبثل اعتوبز ثبضین، لبزض ثِ ضٌبذت زلیك ٍضعیت کًٌَی ٍ  ذَز
یبثی ثساى ًیبظهٌس تحمك زٍ ضطط  هسیط ٍ هسبئل فطاضٍی آى ًرَاّین ثَز. اهطی کِ زست

ّبی تبضیری هسأِل هحَض ٍ هعطَف ثِ تحلیل  اسبسی است: یکن اًجبم ٍ اًجبضت پژٍّص
هسبئل ٍ هعضالت اجتوبعی ٍ فطٌّگی زاضای هٌطأ ٍ اسبس تبضیری ٍ زٍم اعتٌبء ٍ ثبٍض 
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ّبی حبصل اظ  ضیعاى جبهعِ ثِ اّویت ٍ جبیگبُ زاًص تبضید ٍ یبفتِ هسیطاى ٍ ثطًبهِ
ثِ اّساف ٍ  ّبی اجتوبعی ٍ فطٌّگی. ثب عٌبیت گصاضی ّبی تبضیری، زض سیبست پژٍّص
زض زٍضُ هسیطیت جسیس، « تبضید ًبهِ ایطاى ثعس اظ اسالم»ّبی شکط ضسُ، هجلِ  ضطٍضت

ٍلَیت ضا ثِ همبالت پژٍّطی ٍ تحلیلی هعطَف ثِ ثطضسی ٍ ضٌبذت هسبئل ٍ هَضَعبت ٍ  ا
ای جبهعِ ایطاًی اظ ظهبى گستطش  ّبی اجتوبعی ٍ فطٌّگی ٍ اًسیطِ تحَالت ٍ زگطگًَی

  زّس. د زٍضُ هعبصط هیاسالم تب تبضی

زض پبیبى ضبیستِ است اظ حسي تَجِ ٍ اعتوبز، جٌبة آلبی زکتط پَضهحوسی ضیبست 
هحتطم زاًطگبُ تجطیع، جٌبة آلبی زکتط هحوس همسم ٍاحس هعبًٍت هحتطم پژٍّص ٍ فٌبٍضی 
زاًطگبُ ٍ جٌبة آلبی زکتط ضجت ایعزی ضیبست هحتطم سبثك زاًطکسُ حمَق ٍ علَم 

ظهیٌِ ٍاگصاضی هسیطیت اهَض علوی ٍ اجطایی ًططیِ تبضید ًبهِ ایطاى ثعس اظ  اجتوبعی، زض
اسالم ثِ اعضبی ّیأت علوی گطٍُ آهَظضی تبضید زاًطگبُ تجطیع سپبسگعاضی کطزُ ٍ هطاتت 

ّبی هسیطیت سبثك ًططیِ، جٌبة آلبی زکتط ضضب سکَتی  لسضزاًی ذَز ضا اظ ظحوبت ٍ تالش
تبضید »بی زکتط هحوس اهیط ضید ًَضی سطزثیط هحتطم ًططیِ هسیط هسئَل هحتطم ٍ جٌبة آل

کِ زض ظهیٌِ اًتطبض پٌج ضوبضُ اظ هجلِ ظحوبت ظیبزی ضا هتحول  «ًبهِ ایطاى ثعس اظ اسالم
 اًس، اعالم ًوبین. ضسُ

 

 زکتط ًبصط صسلی

 سطزثیط ًططیِ تبضید ًبهِ ایطاى ثعس اظ اسالم
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