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مجری طرح :کاًَى کتاب ٍ کتاتخَاًی ،دفتز داًطکذُ ادتیات
عنوان طرح:

پزٍاس تا تلٌذتزیي تلٌذا 2

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تِ عَر اصَلی تا فلسفِ هتاخز ارٍپا ٍ پزٍرش تفکز ًماد تِ فلسفِ غزب
خالصه طرح :
توایل عوَهی تِ فزاگیزی فلسفِ غزب عی سالّای اخیز ،تا گستزش ارتثاعات اجتواعی ٍ ضکَفایی علَم تیٌارضتِ ای در سزاسز دًیا در
هیاى داًطجَیاى ایزاًی ّن رٍ تِ گستزش تَدُ است .در اٍضاع کًٌَی اها فلسفِ غزب تیطتز اس آىکِ هَرد کٌکااش ٍ تزرسای آکادهیا
لزار گیزد ٍ تٌیادی تزای گزُگطایی اس هعضالت هعزفتی کطَرهاى فزاّن آٍرد ،تِ اتشاری تزای خَدًوایی در هحافال هختلاب تاا اساتفادُ
سَء اس تزخی گشیذُگَیی ّای فیلسَفاى در جْت تاییذ هذعیات افزاد تثذیل ضذُ است .چٌیي رٍیکزدی کِ اس آى تِ هَاجِْ تَریستی تاا
فلسفِ تعثیز هیضَدً ،اخَاستِ حکوت ٍ فلسفِ را تِ هجوَعِای اس کتة هثْن ٍ پزعوغزاق تا جوالت لصار لاتل تزداضتّاای هتعاذد ٍ
تعضا هتضاد تٌشل دادُ ٍ ،تِ جای توْیذ ٍ تزٍیج ی ًگاُ علوی ٍ فزٌّگی هعاصز در راستای اّذاف غزبضٌاسای تٌیاادیي ،تْاًاِّاایی
ٍاّی تِ دست افزاد فالذ صالحیت دادُ تا تا ًگاّی گشیٌطی ٍ تفسیز تِ رای اًذیطِّای فلسفی هْاز تاییاذی تاز اعواال ٍ اًذیطاِّاای
خَدضاى تشًٌذ .چٌیي ٍضعیتی لشٍم پزداختي تِ فلسفِ را اس دریچِ تخصصی ٍ آکادهی آى ،تا تعویك تز آثار حزفِای داًطگاّی ،رٍضاي
هیساسد ٍ لذا کاًَى کتاب درًظز گزفتِ کارگاّی را تا ّذف هزٍر آکادهی تاریخ فلسفِ غزب تزگشار کٌذ.
رٍضي است کِ ٍاکاٍی اتعاد گًَاگَى تاریخ فلسفِ غزب در ایي هجال کَتاُ هسیز ًخَاّذ تَد ٍ تز ّویي اساا دٍرُ هاذکَر در پای آى
است کِ صزفا دٍ ّذف اصلی را تحمك تخطذً 5خست ،تِ دست دادى تصَیزی کلی اس سیز تکاهلی اًذیطِ فلسفی در تاریخ تاا توزکاش تاز
رٍش اًذیطِ ٍ چزخصّای هعزفتی هْوی کِ در عَل لزىّا تِ رضذ ٍ تلَغ فکزی ًَع اًساى هٌجز ضذُ است؛ ٍ دٍم ،تالش تزای عاز
هثاحث کارتزدی ٍ هصذالی ایي حَسُ تا ّذف تَلیذ علن تَهی ٍ اًغثاق آىچِ در تاریخ فلسفِ غزب تِ ٍلَع پیَستِ تا فزٌّا ایزاًای –
اسالهی جاهعِ داًطگاّی اهزٍس ایزاى ،تِ ًحَی کِ اًساى ایزاًی اهزٍس تتَاًذ تا ضکَفایی اًذیطِ هتزلیاش ّن اس تحجز هصَى تواًذ ٍ ّن
در دام غزب سدگی ًیفتذ .ایي دٍرُ درصذد آى است کِ تا توزکش تز هتَى هٌاسة ٍ عز هٌسجن ٍ رٍضوٌذ هثاحث ،تِ دٍر اس ّیاَّّاای
اجتواعی ٍ ًگاُّای حاضیِای تِ فلسفِ ،آگاّی صحیح ٍ هغاتك تا ٍالعی را اس فلسفِ غزب ٍ ًمادی ًماط ضعب ٍ لَت آى ،در تزّاِّاای
تاریخی هختلب ٍ تَسظ اًذیطوٌذاى گًَاگَى ،تِ دست دّذ ٍ تِ لَل ضْیذ هغْزی تیص اس آهَختي «اًذیطاِّاا» تاِ دًثاال آهاَسش
«اًذیطیذى» تاضذ .هذر

ایي دٍرُ کِ اداهِ دٍرُ لثل است ،آلای محمد عنبرسوز (دکتزای فلسفِ غازب ،هاذر

آضاٌایی تاا فلسافِ

اسالهی در داًطگاُ فزدٍسی ،هذر دٍرُ همذهاتی تاریخ فلسفِ غزب در هَسسِ فزٌّگی تثزیش تیذار ٍ دارای هماالت هختلاب در سهیٌاِ
فلسفِ غزب ٍ فلسفِ اسالهی) هیتاضٌذ .ضزٍع ایي کارگاُ اس  22فزٍردیي هاُ خَاّذ تَد.
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