








سلسلههمایشهای
»علوم انسانی اسالمی در اندیشة معاصر«

همایش بین المللی علوم انسانی اسالمی در اندیشة 
عالمه محمد تقی مصباح یزدی
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معرفی همایش
انقـاب اسـامی بـا رهبـری حضرت امـام خمینی  و فـداکاری و هّمت مؤمنانـة ملت بزرگ 
ایـران بـه پیـروزی رسـید و برپایـی حکومـت، نظام، جامعـه، و تمدن نوین اسـامی را بـه مثابة 
اهدافـی مترتـب بـر یکدیگـر فـراروی خـود قـرار داد. نیـل بـه ایـن آرمان هـای بلنـد نیازمنـد 
زیرسـاخت های نظـری اسـت، و بهره گیـری روشـمند و کامـل از گنجینـه گرانبهـا و بی بدیـل 
آموزه هـای اسـامی می توانـد ایـن نیـاز اساسـی را بـرآورده سـازد. از آنجـا کـه علـوم انسـانی 
به منزلـة نرم افـزار مدیریـت جامعـه اسـت، اسامی سـازی ایـن علـوم را می تـوان مهم تریـن 
پیش شـرط به بارنشسـتن شـجرة طیبة انقاب  اسـامی و تحقق تمدن نوین اسـامی دانسـت. 
اسامی سـازی علوم انسـانی و تولید علوم انسـانی اسـامی، متناسـب با نیازهای انسـان معاصر، 

امـوری ضروری انـد کـه توجـه و اهتمـام ویـژة عالمـان امت اسـام را طلـب می کنند.
طـرح سـترگ اسامی سـازی علـوم انسـانی را متفکرانـی بصیـر بـر اسـاس مبانـی عقلـی و 
آموزه هـای وحیانـی پایه گـذاری کرده و به پیـش برده اند. فیلسـوف، فقیه، مفسـر و حکیم الهی، 
حضـرت آیـت اهلل عامـه محمدتقـی مصباح یـزدی یکـی از پیشـگامان و پرچمـداران این 
حرکـت عظیـم بـود که با گام نهـادن در مسـیر معرفت توحیـدی، مرزهای دانـش در حوزه های 
مختلـف علـوم انسـانی را درنوردیـد، و بـا تکیـه بر اندیشـه ناب اسـامی، تحولی عظیـم در این 
عرصـه رقـم زد. اسـتمرار ایـن حرکت مسـتلزم تبییـن، تحلیل، و تـداوم اندیشـه های این متفکر 
برجسـته و حکیم متأله اسـت. مؤسسـة آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی بر آن اسـت تا به 
  ایـن منظـور، همایـش بین المللـی علوم انسـانی اسـامی در اندیشـه عامه مصبـاح یزدی
را بـه عنـوان اولیـن حلقـه از »سلسـله همایش های علوم انسـانی اسـامی در اندیشـة معاصر« 

برگـزار کند.

 بیست و هشتمین طلوع
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 بیست و هشتمین طلوع

فصل اولمعرفی همایشمعرفی همایش

اهداف همایش 

الف( آشناسازی بیشتر جامعه علمی و نخبگانی داخل و خارج از کشور با آرا و اندیشه های عامه 
مصباح  در زمینه علوم انسانی اسامی؛

ب( بررسی و تبیین آرا و اندیشه های عامه مصباح در زمینة علوم انسانی اسامی؛ 

و   اسامی  علوم  تولید  برای  مصباح  عامه  فکری  منظومه  ظرفیت های  از  بهره گیری  ج( 
اسامی سازی علوم انسانی؛

د( گسترش و غنی سازی کمی و کیفی متون و منابع در زمینه علوم انسانی اسامی.
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کمیته علمی همایش 



کمیته علمی همایش 

فرایند پذیرش و ارزیابی 
مقاالت همایش و 
2راهنمای نویسندگان
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الف(  فرایند پذیرش و ارزیابي مقاله

چکیدة مقاله از طریق سایت همایش دریافت می شود. . 	
چکیده توسط دبیر علمی ارزیابی می شود.. 	
در صورت تأیید چکیده، از طریق »سامانه ارسال و پیگیری مقاالت« در سایت همایش به . 	

نویسنده  اعام می شود.
اصل مقاله نیز از همین طریق دریافت می شود. . 	
نگارش . 	 شیوه نامة  رعایت  احراز  منظور  به  اجرایی  دبیر  توسط  مقاله  اولیه  بررسی  از  پس 

مقاالت، جهت ارزیابی اولیة علمی به دبیر علمی همایش ارسال می شود.
در صورت تأیید، نشریه مرتبط تعیین و جهت ارزیابی و داوری به آن نشریه ارسال می شود. . 	
پس از طی مراحل ارزیابی و اصاح، مقاله با تأیید سردبیر نشریه، در نوبت چاپ در ویژه نامه . 	

نشریه برای همایش قرار مي گیرد.

فرایند پذیرش و ارزیابی مقاله 
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فرایند پذیرش و ارزیابی مقاله 

ب( راهنماي نویسندگان )شرایط و شیوه نامة نگارش مقاالت(

مقاالت با موضوع و محورهاي همایش تناسب داشته باشد.. 	
مقاالت به یکی از زبان های فارسی، عربی یا انگلیسی باشد. . 	

  تبصره: یک مقاله اگر به زبان های مختلف ترجمه شده باشد، همة آنها قابل پذیرش است.
مقاالت ارسالي قبًا در نشریات داخل یا خارج از کشور ایران و یا به عنوان بخشي از یک . 	

کتاب چاپ نشده و نیز هم زمان براي سایر همایش ها و یا مجات ارسال نشده باشد. 
و . 	 مستند  و  محتوایي،  انسجام  منطقي،  ساختار  تحلیلي،  ـ  تحقیقي  صبغه  داراي  مقاالت 

مستدل بوده و با قلمي روان و رسا نگارش یافته باشند.
مقاالت دنباله دار نـباشند و حجم آنها )حداقل 000	 و حداکثر 8000 کلمه( تنظیم گردد.. 	
مقاالت ترجمه اي تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت. . 	

  تبصره: ترجمه مقاله خود نویسنده یا متفکران اصیل اسامی مستثنی است.
مقاالت فارسی با قلم B Lotus فونت 		، مقاالت عربی با قلم B Badr فونت 		، و مقاالت . 	

انگلیسی با قلم Times New Roman با فونت 		 در محیط Word تایپ شود.
شیوه  نگارش مقاالت مطابق با شیوه نامه مجله مربوط رعایت شود.. 8
مشخصات کامل نویسنده، شامل: نام و نام خانوادگي، تحصیات، رتبه علمي، رشته و گروه . 	

علمي، دانشگاه یا مرکز علمي وابسته، کد ملي، آدرس و کد پستي، نشاني الکترونیکي و 
شماره تلفن )و دورنگار(، همراه مقاله ارسال شود.

ج( چند نکته

آثار  پذیرفته شده، پس از ویرایش، به تناسب درجه بندی ارزیابان و تصمیم کمیتة علمی، . 	
در مجات پژوهشي یا ترویجي منتخب و یا به صورت کتاب یا پوستر منتشر خواهد شد.

آثار برگزیدة همایش با تصویب کمیتة علمی، به زبان های انگلیسی، عربی، اردو، ترکی و . 	
آلمانی ترجمه می شود.

مقاالت برتر در همایش ارائه خواهد شد.. 	
مقاالت دریافتي و فایل هاي نرم افزاري بازگردانده نمي شود.. 	

نحوة ارسال مقاالت 
- مقاالت تنها از طریق »سامانه ارسال و پیگیري مقاالت« در پایگاه اطاع رسانی همایش به 

آدرس: www.ihsam.iki.ac.ir ارسال شود.

فصل دوم
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تقویم همایش

تاریخ عنوان  ردیف

		 مرداد 	0		 آخرین مهلت ارسال مقاالت فارسی 	

		 اسفند 	0		  آخرین مهلت ارسال مقاالت عربی و
انگلیسی 	

		 و 		 خرداد 	0		 زمان برگزاري همایش 	

تقویم همایش



تقویم همایش

محورها و ریزموضوعات 
3همایش
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الف( محورهای کلی 

بخش اول: دیدگاه های عالمه محمد تقی مصباح یزدی دربارة:	 
1ـ1. چیستي، امکان و اعتبار علوم انسانی اسالمی

2ـ1. مبانی علوم انسانی اسالمی:
	ـ	ـ	. مبانی معرفت شناختی علوم انسانی
	ـ	ـ	. مبانی هستی شناختی علوم انسانی
	ـ	ـ	. مبانی انسان شناختی علوم انسانی
	ـ	ـ	. مبانی ارزش شناختی علوم انسانی
	ـ	ـ	. مبانی دین شناختی علوم انسانی

3ـ1. روش و فرایند تولید علوم انسانی اسالمی
4ـ1. مسائل علوم انسانی اسالمی در قلمرو:

	ـ	ـ	. اخاق
	ـ	ـ	. اقتصاد
	ـ	ـ	. تاریخ

	ـ	ـ	. جامعه شناسی
	ـ	ـ	. حقوق

	ـ	ـ	. روان شناسی
	ـ	ـ	. سیاست

8ـ	ـ	. علوم تربیتی
	ـ	ـ	. مدیریت

بخش دوم: مطالعة تطبیقی اندیشه های عالمه مصباح با دیگر متفکران در 	 
حوزه علوم انسانی؛

بخش سوم: منظومة فکری عالمه مصباح در علوم انسانی اسالمی؛	 
آثار 	  در  مصباح  عالمه  اندیشة  تأثیرگذاری  و  انعکاس  چهارم:  بخش 

اندیشمندان علوم انسانی.

محورها و ریز موضوعات همایش
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محورها و ریز موضوعات همایش

ب( ریزموضوعات 

بخش اول: دیدگاه های عالمه محمد تقی مصباح یزدی  دربارة:
1ـ1. چیستي، امکان، اعتبار و ضرورت علوم انسانی اسالمی

چیستی علم، اسام، علم اسامی، علوم انسانی، و علوم انسانی اسامی 	
امکان علم اسامی 	
امکان اسامی سازی علوم انسانی 	
چگونگی، و ضرورت اسامی سازی علوم انسانی 	
اعتبار علوم انسانی رایج 	
معنا و مبنای تحول در علوم انسانی 	
نسبت اسامی سازی با ابعاد توصیفی و تبیینی علوم انسانی 	
نقش علوم انسانی اسامی در تمدن اسامی 	
نقش علوم انسانی اسامی در جامعه اسامی 	

2ـ1. مبانی علوم انسانی اسالمی
	ـ	ـ	. مبانی معرفت شناختی علوم انسانی

مبناگرایی و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
رئالیسم و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
نقش معرفت یقینی در علوم انسانی اسامی 	
نقش معرفت ظنی در علوم انسانی اسامی 	
نقد نسبیت معرفتی در علوم انسانی رایج 	
نقش موضوع در روش علوم انسانی 	
نقش عقل در اسامی سازی علوم انسانی 	
نقش کتاب و سنت در اسامی سازی علوم انسانی 	
قلمرو کاربرد معارف وحیانی در علوم انسانی توصیفی و توصیه ای 	
تاثیرات متقابل عقل و وحی در اسامی سازی 	
مسئله تعارض عقل و وحی در علوم انسانی 	
درجات اعتبار معرفت های دینی و نقش آنها در علوم انسانی 	
نقش تجربه در علوم انسانی اسامی 	

فصل سوم
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محدوده کارآیی روش تجربی در تبیین کنش انسانی 	
نقش شهود در اسامی سازی علوم انسانی 	
ارتباط علوم وهبی و علوم انسانی اسامی 	
موانع معرفت شناختی علوم انسانی اسامی 	
تأثیر پیش داوری ها )معرفتی و غیر معرفتی( در علوم انسانی اسامی 	
تأثیر حجب ظلمانی و نورانی و رفع آنها در اسامی سازی علوم انسانی 	

	ـ	ـ	.مبانی هستی شناختی علوم انسانی
تأثیر اعتقاد به خدا در علوم انسانی اسامی توصیفی و دستوری 	
مراتب توحید و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
نقش تبیین رابطه ممکنات با علت هستی بخش در علوم انسانی اسامی 	
تازم خداشناسی و خودشناسی و تأثیر آن در اسامی سازی علوم انسانی 	
مراتب هستی و نقش آن در اسامی سازی علوم انسانی 	
جریان اصل علیت در کنش های انسانی 	
وجود تزاحم در عالم ماده و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	

	ـ	ـ	. مبانی انسان شناختی علوم انسانی
تأثیر مسأله تجرد نفس در علوم انسانی اسامی 	
تأثیر مسأله حدوث و قدم نفس در علوم انسانی اسامی 	
نوع رابطه میان نفس و بدن و تأثیر آن در علوم انسانی اسامی 	
نقش مختار بودن انسان در علوم انسانی اسامی 	
ضابطه مندی علوم انسانی بر پایه ضرورت علّی و عدم تنافی آن با اختیار انسان  	
نقش فطرت الهی در علوم انسانی اسامی 	
سرشت مشترک انسان و علوم انسانی اسامی 	
وجوه اشتراک و افتراق انسان ها و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
خلقت انسان و تأثیر آن در علوم انسانی اسامی 	
و  	 توصیفی  اسامی  انسانی  در علوم  الهی(  )قرب  انسان  نهایی  و کمال  نقش هدف 

دستوری
وابستگی کمال نهایی انسان به افعال اختیاری و نقش آن در علوم انسانی اسامی  	

توصیفی و دستوری
تأثیر معناداری زندگی در علوم انسانی اسامی 	

محورها و ریز موضوعات همایش
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محورها و ریز موضوعات همایش

نقش روابط متقابل بینش ها، گرایش ها و کنش های انسان در علوم انسانی اسامی 	
مراتب وجود انسان و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
ماک اولویت بندی نیازهای انسان و تأثیر آن در علوم انسانی اسامی 	
ساختارهای وجودی انسان )ساختار علمی، تمایات و توانایی ها( 	
نقش کرامت )تکوینی و اکتسابی( انسان در علوم انسانی اسامی دستوری 	

	ـ	ـ	. مبانی ارزش شناختی علوم انسانی
واقع نمایی ارزش و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
تأثیر اطاق گرایی در اخاق بر علوم انسانی اسامی 	
نقش اعتقاد یا عدم اعتقاد به حسن و قبح عقلی در علوم انسانی اسامی 	
نقش نیت در ارزش عمل اختیاری و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
حد نصاب ارزش در عمل اختیاری و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
نقش ارزش های دینی در تعیین مسائل علوم انسانی و حل آنها 	
نقش ارزش ها در کشف رابطه میان پدیده های انسانی 	

	ـ	ـ	. مبانی دین شناختی علوم انسانی
چیستی دین و تأثیر آن بر علوم انسانی  	
چگونگی دستیابی به تعریف دین و تأثیر آن بر علوم انسانی  	
قلمرو دین و تأثیر آن بر علوم انسانی 	
روش شناسی تعیین قلمرو دین و تأثیر آن بر علوم انسانی 	
جامعیت اسام و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
جاودانگی اسام و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
نقش دین در ابعاد توصیفی و دستوری علوم انسانی اسامی 	
رابطه دین، اخاق و معنویت و تأثیر آن بر علوم انسانی اسامی 	
رابطه فقه و اخاق و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
نقش واقع نمایی زبان دین در شکل گیری علوم انسانی اسامی 	
حقیقت ایمان و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	
رابطه علم و دین و نقش آن در اسامی سازی علوم انسانی 	
رابطه دین و پیشرفت و نقش آن در علوم انسانی اسامی 	

فصل سوم
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3ـ1. روش و فرایند تولید علوم انسانی اسالمی
اشتراکات و افتراقات علوم انسانی اسامی و علوم انسانی رایج 	
جایگاه علوم عقلی )فلسفه، کام و عرفان( در علوم انسانی اسامی 	
نقش فلسفه علوم انسانی در تحول علوم انسانی 	
روش بهره گیری از مبانی کامی در علوم انسانی اسامی 	
امکان و اعتبار تولید علوم انسانی اسامی قرآن بنیان و حدیث بنیان  	
روش بهره گیری از قرآن و حدیث در علوم انسانی اسامی 	
روش استنباط مباحث علوم انسانی توصیفی و تبیینی از قرآن و حدیث 	
روش استنباط مباحث علوم انسانی دستوری از قرآن و حدیث 	
جایگاه علوم انسانی رایج در فرآیند تولید علوم انسانی اسامی 	
فرایند تولید علوم انسانی اسامی 	
روش و فرایند تولید علوم انسانی اسامی قرآن بنیان  	
منطق فهم دین و اسامی سازی علوم انسانی 	
نقش حوزه و دانشگاه در اسامی سازی علوم انسانی 	

4ـ1. مسائل علوم انسانی اسالمی در قلمرو:
	ـ	ـ	. اخاق

مقدمات و مفاهیم  	
چیستی )ماهیت و قلمرو(  اخاق اسامی  	
اخاق عملی اسام و تفاوت آن با عرفان اسامی 	
ارتباط اخاق اسامی با سایر علوم  	
اخاق عقلی،  نقلی و تجربی  	
مبانی الهیاتی، معرفتی، انسان شناختی و دینی اخاق 	

رابطه مبانی الهیاتی و اخاق  	
مبانی قرانی و روایی اخاق  	
جایگاه خدا در فعل اخاقی  	
تأثیر اعتقاد به خدا و مراتب توحید در تحقق اخاق 	
چیستی ارزش اخاقی 	
سلسله مراتب ارزش های اخاقی 	
ارزش نهایی فعل اخاقی   	
ارتباط شناخت و قضایای اخاقی   	
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نقش معرفت یقینی و نسبی در اخاق  	
مبانی عرفانی و شهودی مکتب اخاقی  	
جایگاه عقل در شکل گیری مکتب اخاقی  	
جایگاه اختیار در تحقق فعل اخاقی   	
نقش فطرت در جهت دهی اخاق  	
نقش مراتب وجود انسان در اخاق  	
نقش کرامت انسان در اخاق  	
نقش بینش ها، گرایش ها و کنش های انسان در اخاق  	
انسان کامل به مثابه الگوی رفتاری 	
حسن و قبح عقلی در اخاق  	
حسن فعلی و فاعلی  	
ماهیت و چیستی ایمان و نقش آن در اخاق  	
ارتباط دین داری و اخاق  	
رابطه اخاق و حقوق 	
اصول، روشها و مسائل 	

اصول حاکم بر اخاق اسامی  	
احکام اخاق اسامی  	
قلمرو اخاق اسامی  و مقایسه آن با متفکران غرب 	
روش های تربیت اخاقی   	
معیار انتخاب در تزاحم و تعارض اخاقی  	
شیوه های درون سازی فضایل اخاقی 	
شیوه های سلوکی در نهادینه سازی ارزش های اخاقی و تأثیر آن بر علوم انسانی  	

اسامی
 نقش و جایگاه اخاق در تمدن اسامی 	
تحول اخاقی بر اساس آیات و روایات  	
تغییرپذیری خصیصه های اخاق  	
اخاق کاربردی و حرفه ای 	
اخاق اجتماعی  	
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	ـ	ـ	. اقتصاد
مبانی معرفت شناختی اقتصاد 	

مؤلفه های معرفت شناختی گزاره های اقتصادی )با تاکید بر علم حضوری و وجدانیات(  	
رابطه و نسبت بین گزاره های علمی، دینی و اقتصادی، و بررسی امکان به  	

کارگیری روش شناسی دینی در اقتصاد اسامی 
مبانی هستی شناختی اقتصاد 	

مطالعه و بررسی مؤلفه های هستی شناختی گزاره های اقتصادی )باتاکید بر سنت  	
های الهی و نهادهای اسامی( 

مطالعه و بررسی مؤلفه های هستی شناختی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان )به  	
لحاظ ربوبیت تکوینی و تشریعی و کمال نهایی( 

مطالعه و بررسی مؤلفه های هستی شناختی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان،  با  	
تاکید بر حق و عدالت 

مبانی انسان شناختی اقتصاد 	
نقش انسان شناسی اسامی در اقتصاد اسامی و تفاوت های آن با برداشت های  	

اومانیستی از انسان 
اصالت فرد و نقش آن در اقتصاد اسامی  	
مبانی ارزش شناختی اقتصاد 	

نقش مکتب اخاقی مورد نظر اسام در اقتصاد اسامی 	
چگونگی بروز و ظهور رابطه غرایز و تمایات فطری و کمال مطلوب انسان در  	

فعالیتهای اقتصادی یک فرد مسلمان
با تاکید بر  	 مطالعه و بررسی مؤلفه های ارزشی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان 

لذت گرایی 
مطالعه و بررسی نقش مبادی فعل اختیاری انسان و تاثیر گذاری مبادی مذکور در  	

ارزش های اخاقی، نیازها و اهداف و آن در اقتصاد اسامی 
بررسی نقش هر یک از مکاتب نتیجه گرایی و وظیفه گرایی و نگرش اسامی در  	

رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان
اقتصاد  	 با شعور در  آگاه  فاعل مختار  به عنوان  انسان  نهایی  بررسی نقش هدف 

اسامی
نقش نیت و حسن فاعلی در رفتار اقتصادی انسان به عنوان فاعل مختار آگاه با  	

شعور 
ترجیحات،  	 باورها،   اعتقادات،  گذاری  تاثیر  چگونگی  و  ماهیت  بررسی  و  مطالعه 

عواطف، غرایز، احساسات، تمایات و تعهدات در رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان 
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مسائل اقتصاد اسامی: 	
مالکیت حقیقی الهی و مالکیت اعتباری انسان و آثار اقتصادی آن  	
مالکیت دولتی؛ فلسفه، نقش و  محدوده آن  	
مطالعه و بررسی نقش دولت اسامی در اقتصاد اسامی، باتاکید بر جایگاه، مداخله  	

و  سیاستگذاری های دولت
نهادهای  	 بر  تاکید  با  اقتصاد،  و  حقوق  فقه،  رابطه  و  نسبت  بررسی  و  مطالعه 

اجتماعی اسام
خودگرایی و تأثیر آن بر نظریه رفتار مصرف کننده 	

	ـ	ـ	. تاریخ
اصالت یا اعتباریت تاریخ  	
تکامل تاریخ  	
قانون مندي تاریخ   	
سنت هاي الهي حاکم بر تاریخ  	
هدف از تحلیل تاریخی )عبرت گیری و تطبیق بر شرایط معاصر( 	
عوامل پیشرفت و انحطاط جوامع در طول تاریخ 	
و  	 فردی  رفتارهای  الگوهای  مثابه  به  معصومان  سیره شناسی  و  شناسي  شخصیت 

اجتماعی
علت عدم تساهل و تسامح امیرمؤمنان در مقابل معاویه 	
شرح و تحلیل خطبه فدکیه حضرت زهرا سام اهلل علیها 	
هدف شناسي قیام امام حسین علیه السام  	
بررسی زمینه ها و پیامدهاي قیام عاشورا 	
پاسخ به شبهات درباره قیام امام حسین علیه السام 	
تطبیق عوامل انحراف صدر اسام با انقاب اسامي 	

	ـ	ـ	. جامعه شناسی
مباني جامعه شناسي اسامي 	

در  	 روش  علوم،  طبقه بندي  در  جامعه شناسي  جایگاه  جامعه شناسي،  علم  تعریف 
جامعه شناسي، 

مباني هستي شناختي: اصالت یا وجود جامعه، نحوه هستی فرد و جامعه و تأثیر آن  	
در علوم انسانی، قانونمندي جامعه

مباني انسان شناختي: جبر اجتماعي، سازوکار تحقق کنش اجتماعي، تأثیر نوع رابطه فرد و  	
جامعه بر علوم انسانی اسامی، منشأ حیات اجتماعی انسان و تأثیآن در علوم انسانی
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روش و فرایند تولید جامعه شناسي اسامي 	
امکان و روش استنباط نظریه هاي جامعه شناسي از متون دیني 	
بررسی نظریه هاي اجتماعي متفکرین مسلمان و غیرمسلمان 	
نقد نظریه هاي تفسیري، تبییني، انتقادي و هنجاري در جامعه شناسی 	
مسائل جامعه شناسي اسامي 	

انواع جوامع 	
جامعه آرماني 	
قوانین اجتماعي 	
نهادهاي اجتماعي 	
روابط میان نهادي 	
آسیب هاي اجتماعي 	
نابرابری های اجتماعی 	
تحلیل جنگ، اختاف، نزاع و تنش 	
دگرگوني اجتماعي 	
بحران اجتماعي 	
تعادل اجتماعي 	
امر به معروف و نهي از منکر 	
جامعه پذیري، نظارت و کنترل اجتماعي 	
تکافل و خدمات اجتماعي 	

	ـ	ـ	. حقوق
مباني حقوق اسامي 	

خدامحوري در نظام حقوقي  	
کرامت انسان در نگرش حقوقي اسام  	
اصول حقوق اساسي  	
هدف حقوق  	
کمال محوري حقوق اسامي  	
مسائل حقوق اسامي 	

نظام جامع حق و تکلیف  	
نسبت واقع گرایي و آرمانگرایي در نظام حقوقي اسام  	
طرح پیشنهادي آیت اهلل مصباح یزدي برای »حقوق بشر«  	
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حقوق بشردوستانه  	
حقوق بین الملل  	
فلسفه جهاد ابتدایي  	
حقوق خصوصي  	
حقوق جزا  	
حقوق محیط زیست  	
حقوق زن  	

فلسفة تفاوت هاي حقوقي بین زن و مرد 	 
اصول بنیادین حقوق زن در نگرش اسامي 	 

جایگاه آزادي در نظام حقوقي  	
حقوق و آزادي هاي اجتماعي  	
اسام و بردگي  	
حق انقاب در آیینه حقوق اسامي  	
حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت اسامي  	
نظام قانون گذاري در شریعت اسامي  	
آیین قضاوت  	

	ـ	ـ	. روانشناسی
مبانی روان  شناسی اسامی 	

چیستی )موضوع، مسایل و هدف( روان شناسي اسامي  	
نقش مباني ارزش شناختي بر موضوع، مسائل و نحوه تبیین آن در روان شناسي  	

اسامی
نقش مباني هستي شناختي بر روان شناسي اسامی 	
نقش مباني انسان شناختي بر روان شناسي اسامي 	
نقش مباني معرفت شناختي در شکل دهي روان شناسي اسامي  	
نقش مباني الهیاتي در شکل دهي روان شناسي اسامي  	
ساختار روان  	
مسائل روان شناسی اسامی 	

مدل انگیزشي بر اساس منابع اسامي  	
هشیار و ناهشیار  	
روان درمان گري بر اساس مباني الهیاتي  	
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مباني روان شناختي فضائل و رذائل اخاقي  	
تحلیل روان شناختي نحوه ارتباط انسان با خدا  	
عوامل و فرایند شکل گیري شخصیت سالم  	
عوامل و فرایند تغییرات روان شناختي  	
مباني و اصول سبک زندگي اسامي  	
مؤلفه ها و شاخص هاي سبک زندگي اسامي  	

	ـ	ـ	. علوم سیاسی
مباني سیاست اسامي: 	

چیستی سیاست اسامی 	
جایگاه سیاست در اسام 	
امکان و ضرورت نظریه پردازی سیاسی در اسام 	
مسائل سیاست اسامي: 	

فرد و جامعه: جایگاه فرد در اندیشه سیاسي اسام- رابطه فرد و جامعه- نگرش  	
اسام در باره نحوه پیدایش جامعه

اسام  	 در  قدرت  نظریه  اسامي-  سیاست  ماهیت  و  مفهوم  قدرت:  و  سیاست 
)مفهوم، ماهیت، خاستگاه، دامنه، انواع، و سطوح قدرت(

دولت- ضرورت  	 و  حکومت  )چیستي  اسام  در  دولت  نظریه  دولت:  و  حکومت 
اختیارات  حکومت-  هاي  کارویژه  و  وظایف  حکومت-  و  دین  رابطه  حکومت- 
مراتب طولي  در اسام-  انواع حکومت - شکل و ساختار حکومت  حکومت-  
سکوالر-  و  اسامي  نگرش  در  دولت  قوا-  تفکیک  نظریه  و  اسام  حکومت- 
آرمانگرایي و واقع گرایي در دولت- فلسفه وجودي دولت- دولت و شیوه هاي 

اجرا( 
اعتبار  	 ماک  قانون-  خاستگاه  قانون-  )ماهیت  اسام  حقوقي  نظریه  قانون: 

مکاتب  و  قانون  موضوعه-  و  طبیعي  الهي؛  قوانین  -جایگاه  قانون 
قوانین  رابطه  قوانین تکویني-  با  قوانین تشریعي  رابطه  قانون-  حقوقي- گستره 
حقوقي با قوانین اخاقي- ویژگي هاي قانونگذار - نگرش اسام و لیبرالیسم به قانون 

معتبر - ارزشگذاري تشکیکي در اسام( 
رابطه  	 حاکمیت-  )چیستي  اسام  در  مشروعیت  و  حاکمیت  نظریه  حاکمیت: 

حاکمیت و قانونگذاري- حاکمیت الهي و ربوبیت تشریعي- حاکمیت و مشروعیت-  
خاستگاه مشروعیت- حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش- رابطه حاکمیت الهي و 
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حاکمیت بشري- نگرش اسام و لیبرالیسم به حاکمیت و مشروعیت(
مراتب  	 زمامداري-  اسامي)شرایط  حکمراني  نظریه  زمامداري:  و  حکمراني 

حکمراني- رهبري و والیت- والیت فقیه 
ماهیت  	 و  مفهوم  دیني-  مردمساالري  نظریه  حکومت:  در  مردم  جایگاه 

و  جمهوریت  مدني-  جامعه  و  اسام  لیبرال-  دموکراسي  نقد  دموکراسي- 
اسامیت- مردمساالري دیني(

حقوق و مسئولیت هاي سیاسي 	
آزادي: نظریه آزادي در اسام )چیستي آزادي- مبناي آزادي- قلمرو آزادي- آزادي  	

مشروع و آزادي مخرب- رابطه الزامات دیني و آزادي- انتصاب و آزادي- نظام 
ارزشگذاري و آزادي- آزادي، والیت و دولت- تمایز نگرش اسام و لیبرالیسم 

به حدود آزادي(
غایت  	 امنیت-  مبناي  امنیت-  چرایي  و  )چیستي  اسام  امنیتي  نظریه  امنیت: 

امنیت- سطوح و ابعاد امنیت- شیوه هاي مبارزه با ناامني و راههاي تأمین امنیت( 
غایت  	 و  مبنا  عدالت-  فلسفه  عدالت-  )چیستي  اسامي  عدالت  نظریه  عدالت: 

اجتماعي - عدالت سیاسي-  اقتصادي- عدالت  ارکان عدالت- عدالت  عدالت- 
عدالت فرهنگي- تمایز اسام با لیبرالیسم و مارکسیسم در باب عدالت(

و  	 محبت  )مباني  محبت  و  خشونت  باب  در  اسام  نظریه  خشونت:  و  محبت 
خشونت- خشونت قانوني و غیرقانوني- خشونت اخاقي و غیر اخاقي- تمایز 

نگرش اسام و لیبرالیسم در باب محبت و خشونت(
اهداف  	 و  مباني  مدارا-  و  تساهل  )چیستي  مدارا  اسامي  نظریه  مدارا:  و  تحمل 

مدارا- گستره مدارا - تمایز نگرش اسام و لیبرالیسم در باب مدارا(
مبناي مشارکت-غایت  	 )چیستي مشارکت-  نظریه مشارکت  و  اسام  مشارکت: 

مشارکت- سطوح مشارکت عمومي- عوامل افزایش یا کاهش مشارکت(
و  	 توسعه  مبناي  توسعه-  )ماهیت  اسامي  توسعه  نظریه  پیشرفت:  و  توسعه 

پیشرفت- غایت توسعه- انحاء توسعه- مراتب توسعه- الگوي اسامي توسعه- 
نقد مدرنیته غربي(
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8ـ	ـ	. علوم تربیتی
مبانی تربیت اسامی: 	
چیستی و معنای تربیت  	
چشم انداز تعلیم و تربیت اسامی )چیستی نظام تعلیم و تربیت اسامی(  	
مبانی، اهداف و اصول تربیتی تمدن اسامي - ایراني  	
نوآوری های عامه مصباح یزدی در تعلیم و تربیت اسامی 	
ساحت های تربیتی: 	

تربیت سیاسي   	
تربیت اعتقادي)دینی(  	
تربیت اجتماعي   	
تربیت اخاقي  	
تربیت فکري و عقاني  	
تربیت عاطفي  	
مسائل تربیتی: 	

انسانی  	 علوم  ساماندهی  در  اسامي  انقاب  تراز  کارامد  انسانی  نیروی  تربیت 
اسامی

روش هاي تربیت نیروی انسانی کارامد  	
تربیت متربّیان علم گراي متدّین   	
روش هاي تربیت انسان خردورز  	
روش های گسترش و تقویت قانون مداری  	
نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهای کارامد  	
جایگاه خانواده در تربیت شهروندان کارامد  	
تربیت اخاقی و مراحل آن   	
تأثیر ایمان و کفر در تربیت انسان   	
نظام تربیتی والیت محور  	
راه هاي تقویت و شاخص های ارزیابي صاحیت حرفه اي معلمان و مربیان  	
تربیت مهدوي و زمینه سازی برای ظهور  	
سبک زندگي اسامي  ایراني  	
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	ـ	ـ	. مدیریت
مباني مدیریت اسامي 	

سازماندهي،  	 ریزي،  )برنامه  مدیریت  اصول   / وظایف  بر  فلسفي  مباني  تاثیر 
تصمیم گیري، کنترل، هدایت و رهبري، ..(

تاثیر مباني فلسفي و ارزشی اسامی بر خط مشي گذاري عمومي )مدل، تدوین،  	
اجرا، و ارزیابي(

تاثیر مبانی اسامي بر خط مشي هاي سیاسي . 	
تاثیر مبانی اسامي بر خط مشي هاي اقتصادي . 	
تاثیر مبانی اسامي بر خط مشي هاي فرهنگي . 	
تاثیر مبانی اسامي بر خط مشي هاي اجتماعي . 	
آینده پژوهي در مدیریت. 	
نقش فقه و فقها در سیاست گذاري عمومي. 	
مسائل مدیریت اسامي 	

جایگاه نخبگان در سیاست گذاري عمومي 	
جایگاه مردم در سیاست گذاري عمومي 	
تأثیرات علوم اسامي در سیاست گذاري عمومي 	
خط مشي گذاري فرهنگي 	
اصول حاکم بر سیاست گذاري عمومي 	
نقد و بررسي نظریه هاي سیاست گذاري عمومي 	
موانع و چالش هاي سیاست گذاري عمومي 	
مباني بینشي، گرایشي، کنشي در رفتار سازماني 	
فرهنگ سازماني 	
قوانین و مقررات سازماني 	
نظام اداري 	
آسیب شناسي )مدیریت( مدیران 	
شایستگي هاي مدیران 	
طراحي مدیریت اسامي 	
تربیت مدیران صالح 	
اخاق مدیران 	
مشورت در مدیریت 	
اطاعت پذیري در مدیریت 	
فساد اداری 	
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0	ـ	ـ	. هنر
تعریف زیبایی و حقیقت آن  	

 زیبایی و جمال 	
 زیبایی و حسن 	
 امر زیبا 	
اقسام زیبایی 	
عینیت / ذهنیت زیبایی 	
معنای هنر و هنر زیبا 	
هنر، صورت و ماده 	

نسبت زیبایی شناسی و فلسفه هنر 	
نسبت زیبایی و هنر 	
ساحت های زیبایی و هنر 	
نسبت زیبایی با کمال 	
زیبایی و نسبیت 	
نسبت هنر و ارزش 	
ارزش شناسی )امر زیبا، امر خیر، امر حقیقی( 	
ارزش های زیباشناختی 	
هنر و آزادی )بی علقگی( 	
 هنر و زبان 	
 هنر و شناخت 	
 هنر و احساسات 	
 هنر و معرفت شناسی )صدق و کذب در هنر( 	
پدیدار شناسی اثر هنری 	
زیبایی شناسی و عدم شناختی 	
زیبایی شناسی و نبوغ 	
لذت کاذب 	
هنر و حقیقت )هنر و امر استعایی(  	
 هنر و حس 	
 هنر و روایت  	
تفسیر اثر هنری )هرمنوتیک هنر( 	
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انواع هنر 	
هنر انحرافی 	
هنر دینی 	

هنر دینی، نماد،  بیانگری	 
نمادپردازی و تعبیر در هنر دینی	 
طبقه بندی هنر ها )مکان، زمان، حواس، ماده، روح، میزان بازنمایی(	 

هنر سخیف و عالی 	
مخاطب اثر هنری 	

مدرک زیبایی 	
 قوای مدرک زیبایی 	
سواد هنری 	
هنر ناخودآگاه مخاطب 	
 لذت اثر هنری 	
 سلوک وجودی مخاطب 	
 مواجهه با اثر )تأویل و دریافت، ارزش گذاری یا داوری( 	
 فرآیند درک زیبایی 	
 هنر و تربیت 	
 اثرپذیری مخاطب 	
 کارکردهای زیبایی و هنر 	
 اولویت سنجی آموزش هنر در نظام دینی ) تربیت پذیری مخاطب( 	
جنسیت مخاطب 	
سن مخاطب )هنر و کودک( 	
 فرهنگ مخاطب )هنر عامه، هنر خواص( 	
مؤلف اثر هنری 	

 هنرمند متعهد )هنرمند و جامعة هنرمند( 	
 هنرمند و نیت 	
 سلوک وجودی هنرمند 	
 خاقیت 	
 ذوق )حساسیت هنری( 	
 تقلید و کاربردهای آن 	
آگاهی / ناخودآگاهی کار هنرمند 	
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هنرمند و الهام 	
 هنرمند و شهود 	
نسبت فلسفه با هنر )هنرمند فیلسوف یا فیلسوف هنرمند( 	
جنسیت مؤلف 	
جهان بینی هنرمند و سبک هنری 	
 هنرمند و پیشه ور )شباهت ها و تفاوت ها( 	

بخش دوم: مطالعه تطبیقی اندیشه های عالمه مصباح با دیگر متفکران در حوزه علوم انسانی
ماهیت و قلمرو دین از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
ماهیت و قلمرو دین از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	
علم دینی از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
علم دینی از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	
نحوة مواجهه با علوم انسانی رایج از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی  	
فرآیند اسامی سازی علوم انسانی از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
دیگر  	 با  انسانی  علوم  اسامي سازي  در  یزدي  مصباح  عامه  فکري  نظام  مقایسه 

متفکران اسامی
مبانی علوم انسانی اسامی از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
مبانی علوم انسانی از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	
مسائل علوم انسانی اسامی از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
مسائل علوم انسانی از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	

 در حوزة مطالعات اخالقی
ارتباط دین داری و اخاق ازنظر عامه مصباح و مقایسه آن با دیدگاه گلبرگ 	
انسان کامل ازنظر عامه مصباح و مقایسه آن با خود شکوفایی 	
جایگاه اختیار در تحقق فعل اخاقی از دیدگاه عامه مصباح و مقایسه آن با اندیشه ای  	

جبرگرایانه
دیدگاه  	 با  آن  مقایسه  و  دیدگاه عامه مصباح  از  اخاقی  قضایای  و  ارتباط شناخت 

مخالف
ارزش نهایی فعل اخاقی از دیدگاه عامه مصباح و مقایسه آن با رویکردهای سکوالر 	
انسان کامل از نظر عامه مصباح و مقایسه آن با دیدگاه گلبرگ 	
مقایسه مباني و اصول سبک زندگي بر اساس اندیشه عامه مصباح با رویکرد انسان  	

گرایي در روان شناسي 
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مقایسه مؤلفه ها و شاخص هاي سبک زندگي اسامي بر اساس اندیشه عامه مصباح  	
با رویکرد انسان گرایي در روان شناسي 

مقایسه روان درمان گري بر اساس مباني عامه مصباح یزدي با رویکرد روان درماني  	
آلبرت الیس 

مقایسه دیدگاه عامه مصباح یزدي درباره رابطه نفس و بدن با رویکرد زیستي  	
مقایسه تحلیل روان شناختي نحوه ارتباط انسان با خدا از نگاه عامه مصباح یزدي با  	

روان تحلیل گري ) فروید و یونگ(
مقایسه نگاه عامه مصباح یزدي درباره علل پیدایش دین در زندگي انسان با دیدگاه  	

ویلیام جیمز
اراده از نگاه روان شناسان و مقایسه آن با دیدگاه عامه مصباح یزدي  	
اختیار از نگاه روان شناسان و مقایسه آن با دیدگاه عامه مصباح یزدي  	
ساختار روان از نگاه روان شناسان و مقایسه آن با دیدگاه عامه مصباح یزدي 	
دیدگاه  	 با  آن  مقایسه  و  روان شناختي  نگاه  با  روان شناختي  تغییرات  فرایند  و  عوامل 

عامه مصباح یزدي  

در حوزة مطالعات اقتصادي
مطالعه تطبیقی اندیشه های عامه مصباح یزدی و مرحوم عامه طباطبایی و شهید  	

مطهری در مورد فرد و جامعه و نقش آن در اقتصاد اسامی
مطالعه تطبیقی اندیشه های عامه مصباح یزدی و مرحوم عامه طباطبایی در مورد  	

جامعه اسامی ) با تاکید بر حکمت نظری،  حکمت عملی، نهادها و اعتباریات( و نقش 
آن در  اقتصاد اسامی 

آسیب شناسی هستی شناختی مطالعات اقتصاد اسامی مستخرج از اندیشه های عامه  	
مصباح یزدی در زمینه اصالت فرد و پیامدهای آن

آسیب شناسی انسان شناختی مطالعات اقتصاد اسامی مستخرج از اندیشه های عامه  	
مصباح یزدی

آسیب شناسی ارزش شناختی مطالعات اقتصاد اسامی مستخرج از اندیشه های عامه  	
مصباح یزدی 

مقایسه مؤلفه های معرفت شناختی گزاره های اقتصادی در اندیشه های عامه مصباح  	
یزدی با مبانی معرفتی  ارزشی روانشناختی اقتصاد نئوکاسیک و شهودگرایی مور در 

اقتصاد کینزی
مقایسه تطبیقی اصالت فرد در نگرش عامه مصباح یزدی با فردگرایی روش شناختی  	

حاکم بر اقتصاد متعارف 
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مبانی نظام اقتصادی اسام  	
مالکیت  	
تمرکز و عدم تمرکز 	
وظایف اقتصادی دولت اسامی 	
انگیزه انسان اقتصادی مسلمان 	
حیله های ربا 	
اصول حاکم بر تولید  	
اصول حاکم بر توزیع 	

در حوزة مطالعات مدیریتي
دیگران  	 و  مصباح  عامه  دیدگاه  از  اسامي  مدیریت  ماهیت  و  تعریف  مقایسه 

اندیشمندان مسلمان
مقایسه روش شناسي مدیریت اسامي از دیدگاه عامه مصباح و دیگر اندیشمندان  	

مسلمان

در حوزة مطالعات جامعه شناختي
اصالت جامعه از دیدگاه عامه مصباح و جامعه شناسان 	
جبر اجتماعي از دیدگاه عامه مصباح و جامعه شناسان 	
تقلید، همرنگي با جماعت و گروه هاي مرجع از دیدگاه عامه مصباح و جامعه شناسان 	
انواع کنش اجتماعي از دیدگاه عامه مصباح و جامعه شناسان تفهمي 	

در حوزة مطالعات سیاسی
مشروعیت سیاسی از دیدگاه عامه مصباح و دیگر متفکران اسامی 	
مشروعیت سیاسی از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	
نقش مردم در حکومت و مشارکت سیاسی از دیدگاه عامه مصباح  و دیگر متفکران  	

اسامی 
نقش مردم در حکومت و مشارکت سیاسی از دیدگاه عامه مصباح و متفکران غربی 	

در حوزة مطالعات حقوقي
مطالعة تطبیقي طرح پیشنهادي»حقوق بشر«  عامه مصباح و اعامیة جهاني 	
امتیازات مباحث حقوق زن در آثار عامه مصباح 	
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بخش سوم: منظومه فکری عالمه مصباح در علوم انسانی اسالمی
نقش و سهم عامه مصباح یزدي در جریان اسامي سازي علوم انساني 	
تدوین منظومه فکری عامه مصباح درعلوم انسانی اسامی 	
تأثیر منظومه فکری عامه مصباح در هر یک از علوم انسانی )مدیریت، اقتصاد، علوم  	

سیاسی و ...(
مسیر  	 در  یزدي  مصباح  عامه  فکري  جهت گیري  نحوه  تحلیلي  ـ  تاریخي  بررسي 

اسامي سازي علوم انساني
بررسی علوم انسانی به لحاظ سلسله مراتب )ثبوت و اثبات،  اعلی و اسفل و هم عرض(  	

در اندیشه عامه مصباح یزدی

بخش چهارم: انعکاس و تأثیرگذاری اندیشة عالمه مصباح در آثار اندیشمندان 
علوم انسانی

الف( مؤّیدان 	
ب( شارحان 	
ج( منتقدان 	
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