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 خَاتگاُ فجردفتر  مجری طرح:

 

 کارگاُ آشٌایی تا ریشِ ّای تاریخی پذیذُ رٍشٌفکری  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 تررسی ٍ ًقذ هفَْم رٍشٌفکری در هَاجِْ تا هسائل هختلفٍ  آشٌایی داًشجَیاى تا پذیذُ رٍشٌفکری

 

  : خالصه طرح

آى دست زدُ اًذ.  یفٍ تؼر یاتی یشٍِ آرا هختلف تِ ر یذگًَاگَى تا ػقا یدارد ٍ صاحة ًظراى از هٌظرّا یگًَاگًَ یفؼارت یرٍشٌفکر

هفَْم  یفتؼر یجاهغ ٍ هاًغ را ترا ییّا گسارُ یاکِ گسارُ  تَاى یًو ی،هتؼارض ارائِ شذُ در راتطِ تا رٍشٌفکر ّای یفتؼر یتا جوغ تٌذ

است کِ  یلدل یيّو  است. تِ یگردٍ اهر از ّوذ یکهکتة تفک یتِ هؼٌ یگفت کِ رٍشٌفکر تَاى یه ی،ها، تطَر کلداد. ا ائِار یرٍشٌفکر

 یي. اگردد یه یاد یحِتِ فلسفِ اصالت َّش ٍ قر ی،از رٍشٌفکر یي،. ّوچٌشَد  یشٌاختِ ه یٍ اًتقاد یستِ ػٌَاى رٍح هو ی،رٍشٌفکر

دست آٍرد.تِ ػلت ٍرٍد  تِ تَاى یَّش ه یا یحِقر یلٍِس ػلن را فقط، تِ  یٌکِتر ا سادُ یاست از ػقل ا یفلسفِ، هؼتقذ است کِ ػلن ًاش

شذُ است تا  یراىگستردُ در ا یّا یّن دچار تذفْو یهفَْم رٍشٌفکر یراىشذُ در ا یجادا یّا یآى ٍ تذفْو ینٍ هفاّ یتًِاقص هذرً

ٍ هجاّذ را  ییػٌَاى فذا یلهسلح در ر یستْاییترٍر یٍ در رٍزگار یذدًذه یيتا د تقاتلٍ در  یٌید یرا ت یرٍشٌفکر یکِ رٍزگار ییجا

 است؟ یافتِ یيٍ تکَ چگًَِ شکل خَاستگاُ آى کجاست؟ تِ چِ هؼٌاست؟ یاست کِ رٍشٌفکر یي.حال سَال ایپٌذاشتٌذرٍشٌفکر ه

تِ هقذهات تاال ٍ ضرٍرت تازشٌاخت هفَْم  تَجِ ات یست؟چ یرٍشٌفکر یخیتار یّا یشِر دارد؟ ییاهرٍزُ چِ هؼٌا یهفَْم رٍشٌفکر

)فیلسَف ٍ هترجن ایراًی، دکترای فلسفِ از  یهامرد یدکتر مرتض یستا تذر یتا کارگاّ ینآى تر آى شذ یخیتار یردر س یرٍشٌفکر

سازهاى  یدر سالي شَراجلسِ دٍ ساػتِ  4کارگاُ در  یيا .ینتا هَضَع فَق ترگسار کٌ (یتًِقذ هذرًداًشگاُ ًاًت فراًسِ ٍ هترجن کتاب 

 یيترًاهِ تِ شکل کارگاُ هخاطثاى ا ایي یالزم تِ رکر است تا تَجِ ترگسار ترگسار خَاّذ شذ. خراساى رضَی یجْادداًشگاّهرکسی 

 ًفر( ٍ از ػالقِ هٌذاى ثثت ًام تِ ػول خَاّذ آهذ.40)حذاکثر ترًاهِ هحذٍد است
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