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مجری طرح :کاًَى کتاب ٍ کتابخَاًی
عنوان طرح:

پرٍاز تا بلٌذتریي بلٌذا

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

ػلن ٍ اًذیطِ 
گردضگری ػلوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
پرداختي بِ ًیچِ از دریچِ تؼویك بر آثار خَد اٍ
پرداختي بِ هَضغ «ًیچِ فیلسَف» ٍ ًسبتی کِ با «ًیچِ ضاػر ٍ حکین پٌذگَ» دارد
بررسی ًمذّای تٌذ ٍ تیس ًیچِ ٍ ًسبتی کِ با فرٌّگّای حاکن بر جاهؼِ ها دارد
خالصه طرح :
ػاللِ بِ فلسفِ غرب در ایراى طی سال ّای اخیر ٍ با گسترش تکٌَلَشی ٍ ابسارّای ارتباطی رٍ بِ گسترش داضتتِاستت در ایتي هیتاى
یکی از هْن تریي اًذیطوٌذاًی کِ هَرد تَجِ ػوَم طبمِ هتَسط لرار گرفتِ ،فردیص ًیچِ است کِ آثارش در هیاى الطار هختلف جاهؼِ
دست بِ دست ٍ سخٌاًص در ضبکِّای هختلف اجتواػی بازًطر هیضَد اًذیطِّای ًیچِ در ایراى سالّای اخیر بیطتر بِ هجوَػِای
از آثار ٌّری ٍ جوالت لصار ضبیِ بَدُ تا یک ًگاُ ػلوی ٍ فرٌّگی هؼاصر در راستای اّذاف غربضٌاسی بٌیادیي بر ّویي اساس لتسٍم
پرداختي بِ ایي فیلسَف از دریچِ تخصصی ٍ تؼویك بر آثار خَد اٍ اهری حائس اّویت بِ ًظر هتیرستذ در ّوتیي راستتا کتاًَى کتتاب
درًظر گرفت کارگاّی با ّذف بازخَاًی آثار ًیچِ برگسار کٌذ ایي دٍرُ در پی آى است کِ با تورکس بر هتَى اصلی خَد ًیچِ ٍ بتِ دٍر از
ّیاَّّای اجتواػی ٍ ًگاُّای تَریستی بِ فلسفِ ،دٍ ّذف هْن را پیگیری کٌذ؛ ًخست آىکِ اساسا هَضغ «ًیچِ فیلسَف» چیستت ٍ
چِ ًسبتی با «ًیچِ ضاػر ٍ حکین پٌذگَ» دارد؟ ٍ دٍم ایيکِ آگاّی صحیح ٍ هطابك با ٍالغ از فلسفِ ًیچِ ،کِ حاٍی ًمذ فلسفِ غرب ٍ
اًذیطِ حاکن بر اجتواع خَدش است ،چِ تاثیرات هثبت یا هٌفیای هیتَاًذ بر فرٌّگ اجتواع اهرٍز ایراًی داضتِ باضذ؟ ًمتذّای تٌتذ ٍ
تیس اٍ چِ ًسبتی با فرٌّگّای حاکن بر جاهؼِ ها دارد ٍ چگًَِ هیتَاى فرآیٌذ «ًِگَیی» ایي فیلستَف را بتِ «آریگتَیی» هفیتذی در
فرٌّگ بَهی جاهؼِ ایراى تبذیل کرد؟ هذرس ایي دٍرُ آلای محمد عنبرسوز (دکترای فلسفِ غرب ،هذرس آضٌایی با فلستفِ استالهی
در داًطگاُ فردٍسی ،هذرس دٍرُ همذهاتی تاریخ فلسفِ غرب در هَسسِ فرٌّگی تبریس بیذار ،دارای همتاتت هختلتف در زهیٌتِ فلستفِ
غرب ٍ فلسفِ اسالهی) هیباضذ
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