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اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب آثبر ریوًَذ کبرٍر ٍ ادثیبت داستبًی آهریکب در لرى ثیستن
آشٌبیی ثب ثحراىّبی رٍحی اًسبى ٍ فلسفِی اگسیستبًسیبلیسن در داستبى
خالصه طرح :
فلسفِ ،در توبم ادٍار زًذگی ثشر ًمش هْن ٍ پررًگی داشتِ ٍ فیلسَفبى ٍ داًشوٌذاى ثسیبری را ثِ تفکر ٍاداشتِ است .هرگ ،پَچی ٍ
تٌْبیی ،ثخشی از دغذغِّبی ٍجَدی ثشر است کِ ثخش ػظیوی از فلسفِ را درثرگرفتِ است .ایي دغذغِّب از لرى ثیستن ٍ ثب ٍلَع
جٌگ جْبًی اٍل ٍ دٍم هجبل ثرٍز پیذا کرد ٍ در لبلت فلسفِ ٍ رٍاًشٌبسی اگسیستبًسیبلیسن ،ثِ جْبى ػرضِ شذ ٍ در داستبىّب ٍ
شؼرّبی آى لرى ظَْر یبفت.
ثِ ّویي هٌظَر ،ثرآى شذین تب سلسلِ جلسبتی را ثب ّذف ثررسی فلسفِ ٍ رٍاًشٌبسی در داستبىّبی لرى ثیستن ثرگسار کٌین .در ایي
جلسبت ،داستبىّبیی از کتبة «کلیسبی جبهغ» ،هجوَػِ داستبىّبی کَتبُ ریوًَذ کبرٍرًَ ،یسٌذُ آهریکبیی اًتخبة خَاّذ شذ ٍ
هتٌبست ثب هَضَع داستبى ،ثِ ثحث ٍ گفتگَ خَاّین ًشست .در ًین سبػت اثتذایی جلسبت ،داستبى تَسط دکتر احمد آفتابی ثانی
(ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ هٌْذسی ػوراى داًشگبُ فردٍسی) ثرای حبضریي خَاًذُ خَاّذ شذ .سپس از اسبتیذ رٍاًشٌبسی ٍ فلسفِ دػَت
خَاّذ شذ تب پیراهَى داستبى صحجتّبیی را ارائِ دٌّذ .پبًسدُ دلیمِ اًتْبیی جلسِ ،ثِ پرسش ٍ پبسخ اختصبص خَاّذ یبفت.
ًبم داستبىّب ،هَضَع ٍ اسبتیذ ایي جلسبت ثِ شرح زیر خَاّذ ثَد :
1ـ از ػشك کِ حرف هیزًن از چِ حرف هیزًن ،دکتر سپهری شاملو ،استبدیبر گرٍُ رٍاًشٌبسی
2ـ پبکتّب ،خیبًت ،دکتر امیررضا مساری ،دکتری فلسفِ دیي
3ـ یک کبر کَچک ٍ خَة ،دکتر زهره سپهری شاملو ،استبدیبر گرٍُ رٍاًشٌبسی
4ـ فبصلِ ّب ًِ ،شٌیذى ،دکتر امیررضا مساری ،دکتری فلسفِ دیي
 5ـ دٍچرخِ ػضلِ سیگبر ،پرخبشگری ٍ خشن ،دکتر علیرضا گل ،طرحَارُ درهبًگر اختالالت رٍاًی
ثذیْی است توبهی داستبىّبی فَق از کتبةّبی هٌتشر شذُ ٍ ثب هجَز فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی ثب رػبیت شئًَبت اًتخبة شذُ است.
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