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ریاضیعلوم دفتر دانشکده :مجري طرح

»در یونان باستانجدال عقل و اسطوره«رونمایی از کتاب :عنوان طرح

اجتماعو ت سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
رویکردهاي فلسفی یونان باستانبازشناخت نگرشی دقیق به روابط عقلی و فلسفی بر اسطوره هاي یونان باستان و 

و مهمان برنامهتوسط نویسنده»در یونان باستانجدال عقل و اسطوره«ی و بررسی کتاب معرف

:خالصه طرح
در جدال عقـل و اسـطوره  «همزمان با برپایی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، انتشارات نگاه معاصر با برگزاري جلسه اي از کتاب      

فعـالی  ) تهـران مرکـز  (پژمان گلچین داراي کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه آزاد .ی نمودرونمای» پژمان گلچین «نوشته  » یونان باستان   
لمـی و فلـسفی بـوده و در    دیر مسئول و سردبیر چندین نـشریه ع وي م . فرهنگی است که در حوزه ادبیات و شعر نیز فعالیت داشته است           

.موسسه رخ داد تازه چندین سخنرانی و برنامه تدریس داشته است
،نویسندهکه به زعم    ی،عصر طالئ  یونانیانعقل گرا، نزد     يتا حدود  يباورها یرياست در رابطه با نحوه شکل گ       یکوتاه یقاب فوق تحق  کت

کتـاب  یـن کـه ا  یمبگو یستیبا یبه عبارت . در آورند  یشرا، از خود به نما     یانسان يها یگبالقوه یداز تول  یمختلف يعرصه ها توانسته بودند 
ی، بلکه قصدش مراجعه به کمخوانش کندی،در آن دوره طالئ  یامر قابل بررس   یکعقل را به عنوان      یافتهشکل   یگاههد جا خوا ینم گزهر

فـوق، از  یعقالنـ یتعمومـا وضـع  .باشـد یمیشاسقراطیپيدر دوره هایعقالنیتچنان وضع یريشکل گ  يها یشهتر و خوانش ر    یشپ
یونـان یخاز تـار يمراجعـه بـه عـصر   . از خود وامدار بوده اسـت یشپ يعوامل اسطوره ا   یلو به طور ک    ياقتصادیاجتماعیعناصر فرهنگ 

یکـردي عـالوه بـر داشـتن رو   یدن،کاویندر ا. اندیدهآن دوره برگزيرا برایککارشناسان، نام عصر آرخائيبندیمباستان که مطابق تقس  
یشهفوق، هم  يها یدر بن بررس   یز،علم باورانه ن  یخیتار يرفتار ی،سبرر یندر ا  یافتگیتوسعه   تلفدر خوانش عوامل مخ    یلی،تحلیفلسف

فلـسفه   ینـه بـوده اسـت و در زم       یفلـسف  یمبحث، انـسان شناسـ     یلتر ذ  یعپروژه وس  یکاز   یمتن فوق، بخش  . بوده است  يحاضر و جار  
.ه استشدنهرگز از محدوده پژوهش خارج آن،ینهو نقد خواهد بود، البته که نگاه اسطوره باورانه پس زمیقابل بررسیاسیسیاجتماع

به رونمایی  ) بزرگترین انتشارات کتب فلسفی در ایران     (مدیر انتشارات نگاه معاصر   ت از نویسنده و آقاي اکبر قنبري        برآن شدیم که با دعو    
انفـاس  «ویـسنده کتابهـاي   ده و پژوهـشگر حـوزه تـاریخ و فلـسفه، ن    همچنین از آقاي منوچهر پزشک نویسن    .این کتاب تازه نشر بپردازیم    

تئـاتر  «کتابهاي  مترجمهمچنین  و» یانهم يسده ها  یرانعصر فترت در ا   «و  » یحکمت اسالم  يصدر حکما «،  »یمانیبر حکمت    یرحمان
.می باشد» یباستانیانو ادیرانا«و » باستانیونانمورخ : یدیدتوس«، »معلم و دانشمندیلسوف،ف: ارسطو«، »و رومیونان

تاالر رجایی دانشکده ادبیات:مکان اجرا 29/2/93:ن اجرازما
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