به نام خداوند

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

درسگفتارها« :اندیشه و اندیشهورزان ماندگار در امرسیاسی»
آغازگر بحث و مشوق :فرهنگ رجایی
دومین و چهارمین سهشنبة هفته در هرماه ،ساعت  7-5بعد از ظهر
تمرکز :در این درسگفتارها بر اندیشه و اندیشهورزانِ جهانداری از امرسیاسی در پهنة جهانشهر است .منظور از
واژة «اندیشه» انگارهها و نظریاتی است که میکوشند جهانداری را بفهمند ،توضیح دهند و در صورت تحقق آن را
تشویق کنند .صفت «ماندگار» قیدی برای انتخابها اندیشههاست چون استاد مایل است انگارههایی را برجسته و
بحث کند که تداوم داشته و تاریخ مصرف ندارند و یا بسیار تاریخ مصرف طوالنی داشته و به مباحث جاودانه در
زندگی در یک واحد جمعی توجه میکنند.
تکلیف مشارکتکنندگان )1 :شنیدن فعال به معنای «سمع» در معنای «زانک اول سمع باید نطق را -سوی منطق
از ره سمع اندرا» (مثنوی ،دفتر اول)1627 :؛ این کار الزمهاش مطالعة متنهای در نظر گرفته شده یا دیگر مطالب
پیرامون موضوعی است که برای هر نشست درسگفتارها در نظر گرفته شده است .و  )2حضور فعال در معنای
مخالف «هرگز وجود حاضر و غایب شنیدهای -من در میان جمع و دلم جای دیگر است؛ شاهد که در میان نبود،
شمع گو بمیر -چون هست ،اگر چراغ نباشد منور است» (سعدی ،غزل .)3-2 :63

منابع :متونی در نظر گرفته شده است که در این طرح برای هر جلسه مشخص و کتابشناسی آن ارایه شده است.

برنامة درسگفتارها؛ کتاب اول :آرمان و خیرعام
نیمسال پائیز و زمستان 1400
 هفته اول ( 27مهر) :فلسفة سیاسی و جهانبینی خدا یا خدایان حضوری
 هفتة دوم ( 11آبان) :شاه آرمانی ،ایران-فردوسی ( /)1020-941تنسر (همزمان با اردشیر اول،
)180-242
 هفتة سوم ( 25آبان) :حاکم آرمانی -چین ،کنفسیوس (کنفسیوس 479-551 ،ق.م)
 هفتة چهارم ( 9آذر) :فلیسوف شاه -یونان ،افالطون ( 427-347ق.م).
 هفتة پنجم ( 23آذر) :سعادت ،فارابی ()950-872
 هفتة ششم ( 14دی) :وضع متعادل ،بودا (؟ 400-ق.م /).چاناکا-کاوتیلیه ( 283-375ق.م).
 هفتة هفتم ( 28دی) :مدینة میانه ،ارسطو ( 322-384ق.م).
 هفتة هشتم ( 12بهمن) :نظم عادالنه ،خواجه نظام الملک طوسی ()1092-1064
 هفتة نهم ( 26بهمن -واقفم که تعطیل است) نظم عادالنه ،اما محمد غزالی ()1111-1058
 هفتة دهم ( 10اسفند -واقفم که تعطیل است) نظم عادالنه ،توماس آکوئیناس ()1274-1225

