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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 98
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هروسی
عنوان طرح:

اخالق دیيضٌاسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی 

گردضگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ

اهداف طرح :
تثییي هعٌَی ،اخاللی ،علوی در لرآى ورین تا ّذف آضٌایی ٍ وارترد عولیاتی آى ترای عوَم داًطجَیاى در زیست رٍزهرُ
خالصه طرح :
دستیاتی تِ سثه زًذگی اخاللی در جاهعِ یىی از ضرٍرتّای تٌیادیي در زًذگی تطر در طَل تاریخ تَدُ است ٍ تِ سثة ّویي
اّویت ،ادتیات فرتِای در خصَظ زیست اخاللی پذیذ آهذُ است ٍ ًحلِّای فىری هتعذد ٍ هتفىریي هختلفی در ایي راتطِ سخيّا
گفتِاًذ ٍ للنّا راًذُاًذ .در هیاى اًثَُ آثار تَلیذی در خصَظ لسٍم اخالق در زًذگی فردی ٍ اجتواعی ،یىی از چالصّای تٌیادیي ایي
تَدُ است وِ هْوتریي پطتَاًِ در زًذگی اخاللی چِ هیتَاًذ تاضذ ٍ اساسا چِ دستَرالعولی هیتَاًذ زیرتٌای زیست اخاللی لرار
تگیرد .در ایي هیاى دیي اسالم تِ سثة آىوِ آخریي ٍ واهلتریي دیي الْیست ٍ هتعلك تِ تواهی زهاىّا ٍ هىاىّاست ،آهَزُّای لاتل
تَجْی در جْت وراهت ٍ زیست اخاللی دارد تِ گًَِ ای وِ اساسا پیاهثر هىرم اسالم (ظ) علت تعثت خَد را تىویل هىارم اخاللی
هطرح وردُ است« :اًَّوا تُعِثتُ لِاُتَوّنَ هَىارِمَ االخالق» .اها در ایي هیاى دستیاتی تِ رٍشضٌاسی استٌثاط صحیح اخالق از هتَى دیي
اسالم ضرٍرت داردً .ظر تِ اّویت هَضَع ٍ تأثیرات ٍیژُ آى در زًذگی ّر هسلواىِ هتعْذ ،ستاد هروسی سازهاى داًطجَیاى
جْادداًطگاّی تصوین گرفت تا در ّوىاری هطترن تا واًَى تعثت اخالق ترًاهِ وارتردی را در ایي راتطِ ترگسار وٌذ .ایي ترًاهِ در
لالة وارگاُ آهَزضی (طرح تحث استاد ٍ پرسص ٍ پاسخ حضار) در چْار جلسِ تِ صَرت رایگاى ترگسار خَاّذ ضذ .هذرس وارگاُ دکتر
ابوالقاسم فنایی است .دوتر فٌایی ،فیلسَف اخالق ،الْیداى ٍ هذرس داًطگاُ هفیذ لن است .فٌایی داًصآهَختِ درس خارج فمِ
در حَزُ علویِ لن ،وارضٌاسیارضذ رضتِ الْیات ٍ هعارف اسالهی از داًطگاُ لن ٍ وارضٌاسیارضذ ٍ دوترا در فلسفِ اخالق از داًطگاُ
ضفیلذ اًگلستاى است .رسالِ دوتری فٌایی درتارُ هعرفتضٌاسی اخاللی استّ .وچٌیي تا وٌَى وتابّای «دیي در ترازٍی اخالق:
ًسثت هیاى اخالق دیٌی ٍ اخالق سىَالر» ٍ «اخالق دیيضٌاسی :پژٍّطی در هثاًی هعرفتی ٍ اخاللی فمِ» تِ للن فٌایی هٌتطر ضذُ
است.
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