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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 09
سازمان دانشجویان

مجری طرح :وبًَى ادة ٍ ٌّز
عنوان طرح:

ًشبى ثی ًشبى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

عیبعت ٍ اجتوبع 
فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی دٍعتذاراى ادثیبت ثب افىبر ٍ اًذیشِ ّبی هَالًب
ثغط تئَریه اًذیشِ ّبی اٍ در فضبی فىزی جْبى اهزٍس
خالصه طرح :
در ًظز دارین تب ثب دػَت اس دوتز غالهحغیي اثزاّیوی دیٌبًی جْت حضَر در هیبى ػاللِهٌذاى ٍ دٍعتذاراى شبػز ًبهذار ٍ شٌبعبی فبرعی هَالًب
جالل الذیي هحوذ ثلخی رٍهی ،افىبر ٍ اًذیشِّبّ ،وچٌیي هتذلَصی اٍ در هؼزفت شٌبعی را هَرد ثزرعی لزار دّین .غالهحغیي اثزاّین دیٌبًی،
حىین ٍ فیلغَف هغلوبى ایزاًی اعت .ػوذُ شْزت ٍی ثِ ػلت پضٍّش در حىوت اشزاق ٍ احیبی آى در عبلْبی اخیز اعت .آثبر ٍی تبوٌَى چٌذیي
ثبر ثزًذُ جبیشُ وتبة عبل جوَْری اعالهی شذُاعتٍ .ی ثب ثزرعی توبهی آثبر ٍ ًَشتِّبی شیخ شْبة الذیي عْزٍردی تبوٌَى چٌذیي وتبة هْن
در راثطِ ثب فلغفِ ٍ افىبر ایي فیلغَف ایزاًی ًگبشتِاعت.
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
دوتز غالهحغیي اثزاّیوی دیٌبًی هتَلذ  5دی هبُ عبل 1313در رٍعتبی دیٌبى حَهِ شهْز افهفْبى اعهت .پهظ اس پبیهبى
تحصیالت اثتذائی در ّوبى رٍعتب ثزاعبط اًگیشُّبی دیٌی ثِ حَسُ ػلویِ اففْبى رفتِ ٍ در هذرعِ ًین آٍرد وِ اس هذارط
لذیوی ٍ هؼزٍف آى شْز اعت ثِ تحصیل ػلَم دیٌی اس لجیل فزفً ،حَ ،هٌطك ،هؼبًی ثیبى ،افَل ٍ فمِ اشتغبل پیذا وزدُ
اعت .ثؼذ اس آى ثزای تىویل تحصیالت ثِ شْز لن ٍاردشذُ ٍ در هحضز اعهبتیذ ثهشري آى شهْز ثهِ تحصهیل فمهِ ٍ افهَل
پزداختِ اعت .در ّوبى ایبم ضوي ایي وِ در درطّبی خبرج فمِ ٍ افَل شزوت وزدُ در درطّبی فلغفِ ػالهِ طجبطجبئی
ًیش حضَر پیذا وزدُ اعت .ػالهِ طجبطجبیی ػالٍُ ثز درطّبی رٍساًِ وِ غبلجبً تذریظ وتبة اعفبر هالفذرا ٍ شفبی اثيعیٌب
را شبهل هیشذ جلغِّبی خصَفی تذریظ فلغفِ در شتّبی پٌجشٌجِ ٍ جوؼِ را ثِػْذُ داشت وِ دوتز دیٌهبًی ًیهش در
آى جلغبت شزوت فؼبل ٍ هذاٍم داشت ػالهِ طجبطجبئی در ّز عبل چٌذ هبُ ًیش در شتّبی جوؼِ ثِ تْزاى هیرفتٌذ ٍ ثهب پزفغهَر ّهبًزی وزعهی
فزاًغَی در هَضَػبت هختلف دیٌی ٍ فلغفی ثِ گفتگَ هیپزداختٌذ وِ دوتز دیٌبًی ًیش ثِ ّوزاُ هزحَم ػالهِ ثِ تْزاى هیرفهت ٍ در آى جلغهبت
شزوت هیوزد پظ اس ٍفبت آیتاللهِ ثزٍجزدی وِ رئیظ حَسُ ػلویِ لن ثَد ثٌب ثِ ػللی لن را تزن وزد ٍ ثب ٍرٍد ثِ شْز تْزاى اس طزیك وٌىهَر ثهِ
داًشگبُ تْزاى ٍارد شذ ٍ تب اخذ درجِ دوتزی در رشتِ فلغفِ ثِ تحصیالت خَد اداهِ داد پظ اس اخذ درجِ دوتزی ثِ داًشگبُ فزدٍعهی رفهت ٍ در
آًجب ثِ تذریظ فلغفِ اعالهی هشغَل شذ در عبل  1332ثِ داًشگبُ تْزاى هٌتمل شذ ٍ تب ّن اوٌَى در گزٍُ فلغفِ آى داًشگبُ ثِ تهذریظ فلغهفِ
اشتغبل دارد در خالل ایي هذت ػالٍُ ثز وبر تذریظ ثِ تألیف وتبةّبئی در سهیٌِّبی هختلف فلغفی هجبدرت وزدُ اعت وِ فْزعت آًْب ثِ تزتیهت
سیز چٌیي اعت  :لَاػذ ولی فلغفی در فلغفِ اعالهی در عِ هجلذ ،شؼبع اًذیشِ ٍ شَْد در فلغفِ عْزٍردی ،هٌطك ٍ هؼزفت در ًظز غشالی ،هؼهبد
اس دیذگبُ حىین هذرط سًَسی ،اعوبء ٍ ّیْبت حك تجبرن ٍ تؼبلیٍ ،جَد راثط ٍ هغهتمل در فلغهفِ اعهالهیً ،یهبیش فیلغهَت هجوَػهِ همهبالت،
هبجزای فىز فلغفی در اعالم در عِ هجلذ ،دفتز ػمل ٍ آیت ػشك
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عبلي شَرای هجتوغ دوتز ػلی شزیؼتی

