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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 29
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًشکذُ الْیات
عنوان طرح:

جاهؼِ شٌاسی ػشك

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
تزرسی راتطِ هیاى ساختار اجتواػی ٍ ػشك ٍ تاثیز جاهؼِ تز ػشك ٍ ػشك تز جاهؼِ
تثییي ارتثاطات تیي اًساًی اس هٌظز ساختارّای جاهؼِ شٌاختی ٍ ٍاکاٍی ًمش جاهؼِ اهزٍسی تز رٍاتط ػاطفی
ٍاکاٍی تاثیزات هثثت هذّة ٍ تفکز دیٌی تز رٍاتط ػاطفی در لالة رٍاتط ػاشماى
خالصه طرح :
تٌا تِ ادتیات پژٍّشی ٍ ًظزی تَلیذ شذُ درخصَص "جاهؼِ شٌاسی ػشك" ،ایي للوزٍ اس داًش جاهؼِ شٌاسی سؼی در پاسخ تِ یك پزسش تٌیادیي دارد :چِ
راتطِ ای هیاى ساختار اجتواػی ٍ ػشك ٍجَد دارد؟ ایي پزسش در ٍالغ خَد تزکیثی اس دٍ پزسش تٌیادیي دیگز است ،ساختاراجتواػی تا چِ حذ فزم ٍ هحتَای
ػشك را تؼییي هی کٌذ؟ ٍ تا چِ حذ فزم ٍ هحتَای ػشك هستمل اس تاثیزات تؼییي کٌٌذُ ساختاراجتواػی تالی هاًذُ ٍتِ ػٌَاى یك پذیذُ هستمل اس ًظن درًٍی
خاص یك احساس تزخَردار هی تاشذ؟ تٌاتزایي ،هیتَاى اس دٍ للوزٍ پژٍّش سخي گفت :یکی اجتواػی تَدى ػشك ٍ تاثیز جاهؼِ تزػشك ٍ دیگزی ػاطفی یا
ػاشماًِ تَدى جاهؼِ ٍ تاثیز ػشك تز جاهؼِ ٍ تَاى اشکال جذیذ رٍاتط ػاشماًِ در تاستؼزیف جاهؼِ .دیگز ًویتَاى سخي اس تاثیز یکسَیِ جاهؼِ تز ػشك تِ ػٌَاى
یك پذیذُ اجتواػی گفت؛ ػشك ٍ تحَالت آى ًیش تِ تاستؼزیف اتؼاد هتفاٍت حیات اجتواػی هی پزداسًذ ٍ هٌاتغ حیات اجتواػی را تِ هسیزّای ساسگار تا خَد
ّذایت هی کٌذ.
در کارگاُ آهَسشی "جاهؼِ شٌاسی ػشك" کِ یك دٍرُ  4ساػتِ را شاهل خَاّذ شذ ،اس ّز دٍ هسالِ تاال سخي گفتِ هی شَد .اها تزتیة کار تِ گًَِ ای است کِ
ًخست اس تاثیزات جاهؼِ تز ػشك سخي گفتِ خَاّذ شذ .اگز ػشك یك پذیذُ اجتواػی است تٌاتزایي هی تَاى سخي اس ٍاتستگی آى تِ هَلؼیت ّای اجتواػی
گفت .اگز ایٌگًَِ است آًگاُ هی تَاى سخي اس تاریخ ػشك ،اًَاع آى ٍ تحَالت ػشك گفت .اس سَی دیگز ،اگز ػشك یك پذیذُ اجتواػیست ٍحاصل کٌش هتماتل
اجتواػی هی تاشذ ،آًگاُ هی تَاى سخي اس هزاحل هتفاٍت ایي پذیذُ گفت ٍ تٌا تِ ًظزیِ ّای هختلف جاهؼِ شٌاختی سخي اس جایگاُ ایي پذیذُ در حیات
اجتواػی هؼاصز ٍ ًظن اجتواػی حاکن تزپذیذُ ػشك گفت .درایٌجاست کِ پزسش دٍم پا تِ هیذاى هی گذارد ،آیا چٌاًچِ گفتِ هی شَد جْاى هذرى اهزٍسی
جْاًی ػمالًی شذُ ،هحاسثِ گز ،افسَى سدایی شذُ ٍ خالی اس اتؼاد ػاشماًِ است یا ایٌکِ هی تَاى سخي اس سزهایِ داری ػاطفی )(emotional capitalism
گفت؟ آیا رٍاتط ػاشماًِ اًساى اهزٍسی ،تِ رٍاتطی سست ،هَلتی ،تیوؼٌا ،کلیٌیکی ،پالستیکی ٍ یا حوایتی تثذیل شذُ ٍ یا آًکِ ٌَّس اس ػوك یك رهاًس ٍالؼی
لزى ّجذّوی تزخَردار است؟ آیا هیتَاى سخي اس استثوار ػشك تِ ٍسیلِ تاسار گفت ٍ ػشك را ّوچَى تسیاری اس پذیذُ ّای اًساًی دیگز گزفتار درتٌالضات
فزٌّگی سزهایِ داری داًست ٍ یا ایٌکِ تایذ سخي اس افشایش داهٌِ"اًتخاب "اًساًی در رٍاتط ػاشماًِ گفت؟ ٍ تاالخزُ ایٌکِ آیا دیذگاُ ّایی ّوچَى فویٌیسن تا
اًکار ػشك رهاًتیك ٍ تاکیذ تزایجاد فاصلِ هیاى سى ٍ هزد ،در راستای گفتواى هزدساالر ٍ سزهایِ داری حزکت ًوی کٌٌذ؟ پزسش ّایی اس ایي دست ٍ پزسش
ّای دیگزی کِ در خصَص ػشك درطَل دٍرُ آهَسشی "جاهؼِ شٌاسی ػشك" هطزح هی گزدًذ ،سؼی درپزتَ اًذاختي تز پذیذُ ای دارًذ کِ تِ گواى تسیاری اس
افزاد اس خصَصی تزیي ٍ فزدی تزیي پذیذُ ّاست ٍ ًوی تَاى ّوچَى یك جاهؼِ شٌاس درتارُ آى سخي گفت.
پس اس اػالم فزاخَاى ػوَهی ٍ ثثت ًام اس داًشجَیاى ػاللِ هٌذ ،کارگاُ آهَسشی فَق تا حضَر دکتز هصطفی هْزآئیي (دکتزی جاهؼِ شٌاسی داًشگاُ تزتیت
هذرس) در یك رٍس ٍ در دٍ ًَتت صثح ٍ ػصز تزگشار خَاّذ شذ .تا رایشًی ّای صَرت گزفتِ ایشاى حك الشحوِ ای د ریافت ًخَاٌّذ کزد ،لذا ّشیٌِ دریافتی اس
داًشجَیاى صزف اهَر اجزایی طزح خَاّذ شذ .پیش تیٌی هی شَد ً 30فز اس داًشجَیاى در ایي طزح هشارکت ًوایٌذ.
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سالي شَرای ساسهاى هزکشی جْادداًشگاّی

