
ه دانشگاه اردكاني (استاد فلسفماه با حضور رضا داوريعصر دوشنبه نهم دي» مسئله فرهنگ«هاي هفتمين نشست از سلسله نشست

داماد در اين سيدمصطفي محقق .ل قلم برگزار شدداماد (استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي) در سراي اهتهران) و سيدمصطفي محقق

ت. پذيرد ولي نفس خود مشخصا نفس اسنشست گفت: تا پيش از مالصدرا معتقد بودند كه نفس آدمي دانش و صور و علم را مي

رباره را دشود. تئوري مالصدكند و به وسيله نفس حتي تا قوه خيال هم كشيده ميعلم صورتي است كه شخص در ذهنش تصور مي

گويد كه علم و آگاهي يك صورت نيست كه در يك اتاق جاي بگيرد و منجر به رسيدن به آگاهي شود. نفس آدمي نفس مي

رسد. آگاهي تعالي نفس آدمي است. درواقع حرف مالصدرا اين كند و به رشد و تعالي ميوجودي بالقوه است و با آگاهي رشد مي

اهي كند. يعني رشد بيشتر آگشود و با دانش و آگاهي هم رشد مياست با نفس متحد مياست كه معقول به ذات كه عين آگاهي 

اردكاني نيز در سخنان خود گفت: من از موضع رضا داوري .رشد بيشتر نفس است و رشد بيشتر نفس يعني داشتن آگاهي بيشتر

كه تولد و  شناختي و حياتيي معنا و صورت زيستكنم. اساسا زندگي دو معنا و صورت دارد؛ يكتاريخي به مسئله فرهنگ نگاه مي

بلوغ و مرگ دارد و ديگر صورتي كه درست در مقابل فناي زندگي اول و سازنده است؛ يعني زندگي با زبان و تفكر و خلق. آدمي 

ي براي زندگي دارد و داند كه محدوديت زمانسازد و بنيادگذار است؛ آن هم با اختيار، درواقع انسان ميزبان دارد و تاريخ را مي

  .خواهد به واسطه فرهنگ اين محدوديت را بشكند و جاودانه شودمي

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

  هزار تومان 600  كارت هديه2اهداي   سلسله نشست مسئله فرهنگ(جلسه هفتم)

  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  هزار تومان 100ميليون و  2  مع كلج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


