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مجری طرح :دفتر داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ دفتر داًشکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

آیٌذُ رٍحبًیت در جْبى هؼبصر

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب چبلش ّبی رٍحبًیت در جْبى هذرى

خالصه طرح :
ثِ گوبى ثرخی جبهؼِ شٌبسبى ٌَّز شکبف هیبى ر ٍحبًیت ٍ رٍشٌفکراى پر ًشذُ است ٍ ثِ یک اػتجبر ایي شکبف دارد ّر رٍز ثیشتر ٍ
ثیشتر هیشَد ،ثبز هی گردد ثِ ایي اهر کِ هَاجِْ رٍحبًیت ثب رٍشٌفکراى ٍ ًیس هَاجِْ رٍشٌفکراى ثب رٍحبًیت ثیشتر هَاجِْ سیبسی ٍ
ایذئَلَشیک است ٍ کنتر رٍحبًیَى هب رٍشٌفکراى را ثِهٌسلِ یک جریبى هؼرفتی ٍ یک ًَع تلقی از جْبى دیذُاًذ ٍ در هقبثل رٍشٌفکراى
هب ًیس کنتر رٍحبًیت را ثِ هٌسلِ یک اهر هؼرفتی ٍ هؼرفتشٌبسبًِ دریبفتِاًذ .رٍحبًیت فکر هیکٌذ آًچِ خَد هیاًذیشذ یگبًِ شیَُ
ص حیح اًذیشیذى است ٍ شیَُ زیستی کِ اٍ دارد ٍ ثِ آى دػَت هیکٌذ ،یگبًِ شیَُ زیست است ٍ ّیچ گًَِ ًظبم دیگری را ثِ رسویت
ًوی شٌبسذ ٍ در هقبثل ثسیبری از رٍشٌفکراى هب اگر ًِ ّوِ ،تحتتبثیر جْبىثیٌی ػصر رٍشٌگری در ٍاقغ شیَُ زیست دیگری ثِ غیر از
شیَُ زیست هذرى را ثِ رسویت ًویشٌبسٌذ ٍ ّویي ػبهل هَجت شذُ است کِ ثیي رٍشٌفکراى ٍ رٍحبًیت هب ،گفتٍگَ ٍ دیبلَگی
شکل ً گیرد ٍ تب زهبًی کِ هب ًتَاًین شکبف هیبى رٍحبًیت ٍ رٍشٌفکراى را در هؼٌبی حقیقی کلوِ ٍ ًِ در هؼٌبی صَری از ثیي ثجرین،
راُ ثِ جبیی ًویثرین ٍ ثسیبری از ثحراىّبی جبهؼِ هب حل ًخَاّذ شذ .ثٌبثرایي در ًظر دارین کِ ًشستی ثب ػٌَاى آیٌذُ رٍحبًیت در
جْبى هذرى ثرگسار ًوبیین .هْوبًبى ایي ًشست دکتر بیژن عبدالکریمی (داًشیبر فلسفِ داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوبل) ٍ
حجت االسالم دکتر علی شفیعی (هذیر گرٍُ فقِ کبرثردی پصَّّشکذُ اسالم توذًی) خَاٌّذ ثَد.
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