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مجری طرح :ستبد هشکضی سبصهبى داًشجَیبى
عنوان طرح:

سٍحبًیت شیؼِ دس هَاجِْ ثب غشة

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
تؼویك اًذیشِ ٍ آگبّیّبی اجتوبػی ،فشٌّگی ،سیبسی ،داًشجَیبى
آشٌبیی داًشجَیبى ثب دیذگبُ ّبی هختلف ػلوب ٍ سٍحبًیت شیؼِ دس هَاجِْ ثب غشة
شٌبخت آًچِ کِ سٍحبًیت شیؼِ سا ٍاداس ثِ ٍاکٌش دس ثشاثش غشة ًوَد
ٍاکٌش ّب ًمذ ٍ ثشسسی ٍاکٌش ّب ٍ ثشخَسدّبی سٍحبًیت ثب غشة ٍ آسیت شٌبسی ایي ثشخَسدّب
خالصه طرح :
اص صهبى ٍسٍد اًذیشِ ّبی غشثی ثِ کشَسّبی ششلی چَى ایشاى ،سٍشٌفکشاى اسالهی ،ثشای تؼبهل هیبى اًذیشِ شیؼی ٍ تفکش غشة کِ اص
آى ثِ تؼبهل سٌت ٍ تجذد تؼجیش کشدُ اًذ ،ػوذتبً یکی اص دٍ ساُ «تسلین هحض» ٍ ،یب «اخز ٍ التجبس گضیٌشی» کِ ثیشتش دس سٍشٌفکشاى
هتأخش هشبّذُ هی کٌین ،پیشٌْبد دادُ اًذ  .جشیبى سٍحبًیت شیؼِ دس سیش هَضغ گیشی خَد دس لجبل غشةّ ،یچ گبُ پیشٌْبد «تسلین
هحض» سا ًپزیشفتِ است ٍ ػالٍُ ثش پیشٌْبد «اخز ٍ التجبس گضیٌشی» ،دٍ پیشٌْبد دیگش ًیض دادُ استً :خست پیشٌْبد «طشد هطلك
اًذیشِ غشثی» کِ ثیشتش دس اثتذای ٍسٍد آى اص سَی ثشخی ػلوبی سطَح پبییي شیؼِ اسایِ شذُ است ٍ دیگشی پیشٌْبد «تصشف دس
اًذیشِ غشثی» کِ ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاًین آى سا دس اًذیشِ ٍ ًظبم سیبسی اهبم خویٌی ثجیٌین .تصشف ًِ تسلین است ًِ ،التجبس ٍ ًِ
طشد ،ثلکِ ساّی هستمل است کِ اًذیشِ سٍحبًیت شیؼِ دس سیش تکبهل غشة شٌبسی خَد ثذاى سسیذُ است.
ثب پیذایش ًیشٍی سٍشٌفکشیً ،یشٍی هزّجی دس همبثل ایي ًیشٍی ًَخَاستِ لشاس هیگیشدً .یشٍی هزّجی دستبسیخ گزشتِ ایشاى اص سبثمِ ای
طَالًی ثشخَسداس است ٍ فشاص ٍ ًشیت ّبی صیبدی سا طی کشدُ استٍ ،لی ًیشٍی سٍشٌفکشیً ،یشٍی تبصُ ثٌیبدی است کِ َّیت هؼشفتی ٍ
آسهبًی ّبی اجتوبػی آى ًِ تٌْب ثشای ًیشٍّبی هزّجی ،ثلکِ ثشای کسبًی کِ دس هتي آى لشاس هی گیشًذ ،چٌذاى هشخص ًیست  .ایٌجب ثَد
کِ ػٌصش "هزّت" ثش خَد الصم دیذ کِ ًحَُ تؼبهل خَد ثب ایي هْوبى تبصُ ٍاسد سا هشخص کٌذ.ػٌصش هزّت ثب آگبّی ًسجی اص ششایط
جذیذِ ثِ ٍجَد آهذُ ،احسبس خطش هی کشد ٍ ایي اهش ثِ ًَثِ خَد ،ثبػث ًَػی خَدآگبّی ٍیژُ ٍ اًسجبم دسًٍی ثیشتش آى شذ  .ایي هَضغ
گیشی ػٌصش "هزّت" دس ثشاثش "تفکش ًَیي غشة" ،دس ششایط تبسیخی هتفبٍت ،اشکبل هختلفی کِ دس هیبى دٍ خط گفتگَ ٍ دسگیشی لشاس
داسًذ ثِ خَد گشفت .ثبتَجِ ثِ همذهبت ثبال ،سبصهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی هشْذ دس ًظش داسد تب ثب ثشگضاسی سلسلِ ًشست ّبیی ثب
هَضَع "سٍحبًیت شیؼِ دس هَاجِْ ثب غشة" اشکبل هختلف ایي هَاجِْ سا ثشای داًشجَیبى ًسل سَم اًمالة سٍشي سبصد ،الصم ثِ رکش است
ایي طشح جض طشح ّبی هصَة دفتش هشکضی دس سبلً 92یض هیجبشذ .اسبتیذ پیشٌْبدی ثِ ششح ریل هیجبشذ:
 -1دکتش سیذ ػجبس صبلحی (دکتشی فلسفِ ،پژٍّشگش ٍ استبد حَصُ ٍ داًشگبُ ،ػضَ ّیبت اهٌبی دفتش تجلیغبت اسالهی لن)
اسالهیصبحت تبلیفبتی ّوچَى کتبة سٍحبًیت ٍ تجذد)
ٍ
پژٍّشگبُفشٌّگ ٍ اًذیشِ
 -2دکتش ػجذالَّبة فشاتی (دکتشی ػلَم سیبسی ،ػضَ ّیئت ػلوی
 -3حجت االسالم دکتش جَاّشی (ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ هؼبسف اسالهی داًشگبُ فشدٍسی هشْذ ٍ استبد دسس اًذیشِ اهبم خویٌی (سُ))
مکان اجرا  :سبلي شَسای سبصهبى هشکضی جْبدداًشگبّی
زمان اجرا  :شٌجِ 92/5/26

