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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر خَاتگاُ فجر
عنوان طرح:

کارگاُ آشٌایی تا ریشِ ّای تاریخی پذیذُ رٍشٌفکری

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى تا پذیذُ رٍشٌفکری ٍ تررسی ٍ ًقذ هفَْم رٍشٌفکری در هَاجِْ تا هسائل هختلف
خالصه طرح :
رٍشٌفکری تؼاریف گًَاگًَی دارد ٍ صاحة ًظراى از هٌظرّای گًَاگَى تا ػقایذ ٍ آرا هختلف تِ ریشِ یاتی ٍ تؼریف آى دست زدُ اًذ.
تا جوغ تٌذی تؼریفّای هتؼارض ارائِ شذُ در راتطِ تا رٍشٌفکریً ،ویتَاى کِ گسارُ یا گسارُّایی جاهغ ٍ هاًغ را ترای تؼریف هفَْم
رٍشٌفکری ارائِ داد .اها ،تطَر کلی ،هیتَاى گفت کِ رٍشٌفکری تِ هؼٌی هکتة تفکیک دٍ اهر از ّوذیگر است .تِ ّویي دلیل است کِ
رٍشٌفکری ،تِ ػٌَاى رٍح هویس ٍ اًتقادی شٌاختِ هیشَدّ .وچٌیي ،از رٍشٌفکری ،تِ فلسفِ اصالت َّش ٍ قریحِ یاد هیگردد .ایي
فلسفِ ،هؼتقذ است کِ ػلن ًاشی از ػقل است یا سادُتر ایٌکِ ػلن را فقط ،تِ ٍسیلِ قریحِ یا َّش هیتَاى تِدست آٍرد.تِ ػلت ٍرٍد
ًاقص هذرًیتِ ٍ هفاّین آى ٍ تذفْوی ّای ایجاد شذُ در ایراى هفَْم رٍشٌفکری ّن دچار تذفْوی ّای گستردُ در ایراى شذُ است تا
جایی کِ رٍزگاری رٍشٌفکری را تی دیٌی ٍ در تقاتل تا دیي هیذدًذ ٍ در رٍزگاری ترٍریستْایی هسلح در ریل ػٌَاى فذایی ٍ هجاّذ را
رٍشٌفکر هیپٌذاشتٌذ.حال سَال ایي است کِ رٍشٌفکری تِ چِ هؼٌاست؟ خَاستگاُ آى کجاست؟ چگًَِ شکل ٍ تکَیي یافتِ است؟
هفَْم رٍشٌفکری اهرٍزُ چِ هؼٌایی دارد؟ ریشِ ّای تاریخی رٍشٌفکری چیست؟ تا تَجِ تِ هقذهات تاال ٍ ضرٍرت تازشٌاخت هفَْم
رٍشٌفکری در سیر تاریخی آى تر آى شذین تا کارگاّی تا تذریس دکتر مرتضی مردیها (فیلسَف ٍ هترجن ایراًی ،دکترای فلسفِ از
داًشگاُ ًاًت فراًسِ ٍ هترجن کتاب ًقذ هذرًیتِ) تا هَضَع فَق ترگسار کٌین .ایي کارگاُ در  4جلسِ دٍ ساػتِ در سالي شَرای سازهاى
هرکسی جْادداًشگاّی خراساى رضَی ترگسار خَاّذ شذ .الزم تِ رکر است تا تَجِ ترگساری ایي ترًاهِ تِ شکل کارگاُ هخاطثاى ایي
ترًاهِ هحذٍد است (حذاکثرً40فر) ٍ از ػالقِ هٌذاى ثثت ًام تِ ػول خَاّذ آهذ.

زمان اجرا :

ًیوِ اٍل آرر44

مکان اجرا :

سالي شَرای سازهاى هرکسی

