






: امـام خـمـینـی
فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیرحوزه ای 
بیشتر  واقعیت ها  لمس  و  تجربه  به 
و  نظری  فرهنگ  تا  است  کرده  عادت 
فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ، و 
کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در 
هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش 
و بسط معارف اسالم، وسیع تر گردد.

)صحیفة امام، ج 8، ص 81(



: امـام خـامـنه ای
و  پژوهشگران  و  صاحبنظران  و  اساتید   ...
انسانی  علوم  تدوین  دنبال  به  باید  محققان 
علوم  یعنی  بروند؛  اسالم  مبانی  با  منطبق 
انسانی ای که بر اساس فلسفه های نادرست و 

غلط مادی شکل گرفته نباشد.
)بیاناتدرجمعدانشجویاندانشگاهها،1389/6/1(





:  عالمه مصباح
ما در جمهوری اسالمی، نظام جدیدی را  در عالم پیشنهاد  
دادیم و آن را به کرسی نشاندیم  و دنیا منتظر است تا بشنود 
حرف حساب ما چیست؛ این امانت الهی را که به دست ما 
رسیده است ، باید نخست خودمان بفهمیم و بعد هم به دیگران 
بفهمانیم که در مسائل مختلفی که مطرح می شود، اسالم چه 
حرفی - اعم از نفی یا اثبات یا تأیید و یا رّد - برای گفتن دارد .
)سخنرانی در جمع پژوهشگران دفتر حفظ نشر آثار مقام معظم رهبری، 1395/11/14(
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علومانسانیدرتمدنامروزبشرحکمنرمافزاردررایانه
رادارند.قوتوضعف،درســتیونادرســتی،ســامت
وبیمــاریاینعلومونظریاتیکهدرآنهاارائهمیشــوند،
مستقیمًادرعملکردوسرنوشــتجوامعتأثیرگذاراست.
تفکرمادیگرایحاکمبرجوامععلمیغربیموجبشدهتا
اینعلومنیزدچارضعفهاوکمبودهاییشوندودرنتیجه،
زندگیانسانمتمدنرابهســویفردگرایی،سلطهطلبیو
دنیاگراییســوقدهند.اینبیماریهایمزمن،سوگمندانه
درجوامعمختلفاسامینیزرسوخکردهوآنهاراازاصل
خوددورنموده،زندگیایشانرابهجوالنگاهنظریوعملی
بیگانگانتبدیلکردهاســت.نقدنظریــاترایجدرعلوم
انســانیونظریهپردازیبراســاسمبانیاندیشهاسامی،
مدتهاســتکهموردتوجهمتفکراناســامیقرارگرفته
وتاشهایخجســتهایدراینزمینهانجامشــدهاست.
ضرورتبررسیاینفعالیتهاونظریهپردازیها،واهمیت
همافزاییواستفادهازآراءصاحبنظرانبرایتشکیلتمدن
نویناسامی،مرحومعامهمحمدتقیمصباحیزدی8
رابرآنداشــتتابابرگزاریسلســلههمایشهاییتحت
عنوان»علومانســانیاســامیدراندیشهمعاصر«توسط
مؤسسهآموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8 موافقت
نماینــد.اولینهمایشازاینسلســلهبهاندیشــههایآن
عزیزســفرکردهکهبهحقازاولینپایهگذارانعلومانسانی

اســامیبهحســابمیآید،اختصاصیافتهاستکهدر
سطحبینالمللیبرگزارخواهدشد.

خبرنامهایکهپیشرویفرهیختگانقرارگرفتهاســت،
ســعیمیکندعاقهمندانرادرجریــانفعالیتهاییقرار
دهــدکهدرجهتبرگزاریهمایــشوپیرامونموضوعآن
درحالانجامهســتند.امیدواریماینتاشکوچکمورد
عنایتوقبولموالوصاحبمان،بقیۀاللهاالعظمقرار

گیرد.

مقدمه ...مقدمه ...
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مصاحبه با آیت اهلل محمود رجبیمصاحبه با آیت اهلل محمود رجبی    رئیس همایشرئیس همایش
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مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8 درنظر
داردهمایشــیرادرســطحبینالمللیباعنوان»علوم
انسانیاســامیدراندیشــهمرحومعامهمحمدتقی
مصباحیــزدی8«برگزارکند.ازجملهبرنامههاییکه
برایایــنهمایشتدارکدیدهشــده،مصاحبههاییبا
اندیشــمندانوصاحبنظراناینحوزهونیزمســئوالن
همایشمیباشــد.دراینبخــشدرخدمتحضرت
آیتاللهمحمودرجبی،رئیسمحترمهمایش،هستیمتا
ازتوضیحاتایشــاندربارهکلیاتاینهمایشبهرهمند

شویم.
پرسش:لطفًادربارههمایشبینالمللیعلومانسانی
اسامیدراندیشــهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8
کهقراراســتدرمؤسســهآموزشــیوپژوهشیامام
خمینی8برگزارشــودودربارهاهدافیکهازبرگزاری

اینهمایشمدنظراست،توضیحاتیارائهفرمایید.
همایشبینالمللیعلومانســانیاسامی پاســخ: 
دراندیشــهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8یکیاز
سلســلههمایشهاییاســتکهقراراستتحتعنوان
علومانســانیاســامیدراندیشــهمعاصردرمؤسسه
آموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8 برگزارشــود.

برگزاریاینهمایشچندهدفرادنبالمیکند:
آشناســازیبیشــترجامعهعلمیونخبگانی .1
داخــلوخارجازکشــوربــاآراواندیشــههایعامه

مصباحیزدی8درزمینهعلومانسانیاسامی؛

بررســیوتبییــنآراواندیشــههایعامــه .2
مصباحیزدی8درزمینهعلومانسانیاسامی؛

بهرهگیــریازظرفیتهــایمنظومــهفکری .3
عامــهمصباحیزدی8بــرایتولیدعلومانســانیو

اسامیسازیعلومانسانی؛
گســترشوغنیســازیکّمیوکیفیمتونو .4

منابعدرزمینهعلومانسانیاسامی.
اینچهارهدف،اهدافیهستندکهبرایاینهمایش
درنظرگرفتهشدهاندوضرورتبرپاییچنینهمایشیرا
توجیهمیکنند.بهتعبیردیگر،تکمیلنقصهایموجود
درعلومانسانیرایجهدفمهمیاستکهامیدداریمدر
ســایهچنینهمایشهاییبرطرفگرددوازسویدیگر،
باتوجهبهمرجعیــتعامهمصباحیزدی8درعرصه
علومانسانیاســامیوبنیانگذاریاینعلومدرحوزه
علمیهودرجامعهما،شخصیتایشانوجایگاهایشان

دراینعرصههممعرفیشود.
پرســش: نقشبرگزاریچنینهمایشــیرادرمسیر

تولیدعلومانسانیاسامیچگونهارزیابیمیکنید؟
پاســخ: درچنینهمایشهایــی،اواًلمیتوانداقناع
نخبگانیدربارهاصلمســئلهصورتپذیــرد؛زیرادر
کمیسیونهاییکهدرحاشیهاینهمایشبرگزارمیشود،
دانشــمندانونخبگانحوزههــایتخصصیاینعلوم
گردهممیآیندوبهبررسیوتبییندیدگاههایگوناگون
وتضــاربآرامیپردازندواینامرزمینــۀنوعیاقناع
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میکند. فراهــم را نخبگانــی
همایش ایــن همچنین

وحواشــیآنبهامر
فرهنگسازیدرباره

تولیــدعلومانســانی
خواهد کمک اســامی

ازهدفهای یکی اصواًل کرد.
کلیهمایشهاجنبهفرهنگســازیموضوعهمایشو
گسترشمباحثمربوطبهآن،درفرهنگعلمیجامعه
است.نکتهبعد،گفتمانســازیدرعرصۀعلومانسانی
اسامیاست.شــکلگیریگفتمانمیتواندتوجههمه
مجامععلمیرابهاینمســئلهمهمجلبکند.برگزاری
همایشیکــیازراههایگفتمانســازیدراینعرصه

است.
چنانکهگفتهشــد،کشــفزوایایاندیشــهعامه
مصباحیزدی8درتولیدعلومانسانیاسامیوتبیین
نقاطابهامآنوعرصههاینوینیکهمیشــودبراساس
مبانیعامهمصباحیزدی8واردآنهاشــد،ازاهداف
وکارکردهایایــنهمایشاندکههمــهایناهدافدر
مسیرتولیدعلومانسانیاســامینقشآفرینیخواهند
کرد.باتوجهبهجایگاهعامــهمصباحیزدی8وآثار
ارزشمندیکهایشاندررشتههایمختلفعلومانسانی
اسامیبهجامعهعلمیعرضهکردهاند،اینهمایشو
کمیسیونهایپیرامونیآنوکرسیهاینظریهپردازیو

ترویجیایکهتازمانبرگزاری
میشــوند، برپا همایش
علوم تولید زمینه در
اســامی انســانی
کمک میتوانند بسیار
و نتیجهبخــش و کننــد

اثرگذارباشند.
عامه مرحــوم شــاخص نوآوریهــای پرســش:

مصباحیزدی8رادرچهمحورهاییمیدانید؟
پاســخ: نوآوریهایمرحومعامهمصباحیزدی8 
محورهایگوناگونیدارندکهمیتواندرقالبمحورهای

زیرآنهارامعرفینمود؛
1.ایشــاندرنظریهپردازیخردوکاننوآوریدارند
وامیداســتکهدراینهمایش،پژوهشگرانبتوانندتا
حدینوآوریهــایایننظریهپــردازیراعرضهکنند؛
گرچــهفرصتهمایشمحدوداســتونمیتوانهمه
نوآوریهایابخشقابلتوجهیازآنراعرضهکرد؛ولی
همیناندازه،نقطهآغازیبراینوآوریدرنظریهپردازی

خردوکانخواهدبود.
2.عامهمصباحیزدی8درحوزهمبانیعلومانسانی
نیزنوآوریهاییدارندکهدراینهمایشمیتوانندارائه
شوندودرحوزهعلومانسانیدرسطحملیوبینالمللی

اثرگذارباشند.
3.عامــهمصباحیــزدی8عاوهبــرتولیدعلم،

مصاحبه



11

خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

درعرصهتولیدفکرهمنوآوریهاییداشــتهاندکهقابل
عرضهبهجامعۀعلمیاندودراینهمایشبایددرقالب

نوآوریهایشاخصعامهبیانشوند.
4.ایشــاندرزمینهنقدعلومانســانیرایج،نقدهای
نوین،مستحکمودقیقمبناییوبناییبراینعلومدارند

کهدراینهمایشهمقابلارائهاند.
5.نگرشسیستمیونظاممندعامهبهعلومانسانیو
بحثهایمیانرشتهایکهاکنونبسیاررواجیافتهاند،از
دیگرعرصههاییاستکهمیتواندبهعنواننوآوریهای

مرحومعامهمصباحیزدی8ارائهشود.
6.مرحــومعامهمصباحیــزدی8درعرصهامتداد
اجتماعینظریاتعلومانســانیهــمنوآوریهاییدارد
کهامکاناســتخراجوعرضهآنهاوجودداردوبایدچنین
تاشیصورتگیرد؛چنانکهایشاندرمواردیبهمرحله
طراحیالگو،ورودپیداکردهاند.اینالگوها،کهدرمقام
عمل،برنامهریزیوراهبردهابسیاراثرگذارند،میتوانند

موردعنایتمحققانقرارگیرند.
7.اصولراهبردیوسیاســتگذاریبراســاسعلوم
انسانیاسامی،ازدیگرنوآوریهاییهستندکهدرآثار
مرحومعامهمصباحیزدی8وجوددارندوعرضهآنها

درچنینهمایشهاییامکانپذیراست.
پرسش: اندیشههایمرحومعامهتاچهاندازهنقدپذیر
استوآیاشمادراینهمایشازچنینمقاالتیاستقبال

میکنید؟
پاســخ:قطعًاچنیناســت.اصواًلدیــدگاهدینیماو

دیدگاههــایقرآنیورواییما،ســنتوســیرهاهلبیت
 وهمچنیــنروّیهعلمــایبزرگمــادرعلومدینی

هموارهچنینبودهاســت.بحثهایخارجفقهواصول
وحتــیکامدرحوزهعلمیهنیزاینگونهبودهوهســت
کههموارهدیدگاههایگوناگونذکرمیشــوندوموردنقد
قرارمیگیرنــد؛حتیدرزمینهدیدگاههایمعاصران،این
روّیههستوروّیهایپسندیدهاست.یکیازویژگیهای
خاصعامــهمصباحیــزدی8نیزاینبــودکهروّیه
نقدپذیریونگاهورویکردانتقادیرابهشــاگردانخود
تعلیممیدادندوخودشــانهمبســیارنقدپذیربودندو
ازچنیــننگاهورویکردیاســتقبالمیکردندوحتیبه
آنتوصیــهمیفرمودند.بنابرایندرایــنهمایشهمبه
مسئلهنقدپذیریتوجهمیشــودوازمقاالتبارویکرد
انتقادیاستقبالمیگردد؛منتهاچنانکهدرتعالیمدینیو
سنتعلمایماوسنتعامهمصباحیزدی8مشاهده
میشود،نقدهابایدعالمانه،کارشناسانهوبارعایتادب
وآدابآنصــورتگیرد.انصافًاعامهمصباحیزدی8
خودبسیارعالمانهوهمچنینبارعایتادبوآدابنقد
درحداعا،بهنقددیدگاههــایبزرگانپرداختهاند.اگر
ایندوویژگیدرمقاالتانتقادیباشــد،ماکامًاازآنها

استقبالمیکنیم.
پرســش:نقششــخصیتهاومراکزعلمیخارجاز

کشوردراینهمایشچگونهتعریفشدهاست؟
پاسخ:نقششخصیتهاومراکزعلمیخارجازکشور
همدراینهمایشبرایمایکاصلاساسیاست.اصواًل
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باتوجهبهشخصیتبینالمللیعامهمصباحیزدی8
وســفرهایعلمیمتعددایشــانبهکشورهایمختلف
جهانوارائۀدیدگاههایخوددرمراکزعلمیآنکشورها
کهمورداســتقبالعجیبیواقعشده،شایستهاستیک
وجهبرجستهاینهمایش،حضورشخصیتهاومراکز
علمیخارجازکشورباشد.آثارعامهدردانشگاههای
جهانتدریسمیشــوندوگاهاساتیدیازخارجکشور
راهیقممیشــوندتادربــارهنقاطابهامخودشــاندر
کتابهایعامهکهآنجاتدریسمیکنند،تحقیقکنند.
بنابرایناگردراینهمایشازشخصیتهاومراکزعلمی
خارجازکشــوراستفادهنشودوُبعدبینالمللیهمایش
تقویتنشــود،جفایبزرگیدرحقعامهخواهدبود.
قطعًااینکارصورتخواهدگرفتواصواًلبینالمللی
بودنهمایشتاحدیبههمینویژگیوابســتهاستکه
درخصوصعامه،اینوجهبایدبسیارپررنگترباشد
ومادراینزمینهتاشــیجدیخواهیمکردوتاکنون
همتاشکردهایمکهچنینباشــد.دستاوردهایعلمی
همایش،غیرازآنچهدرعرصهداخلیمنتشــرمیشود،
درعرصــهبینالمللهممنتشــرمیشــود.تعدادیاز
مقاالتبهزبانهایخارجیاستکهطبعًابایددریک
مجموعهایگردآوریشوند؛همچنیندرسایتهمایش
بهشکلیانعکاسمییابندودرمجاتعلمیپژوهشی
هممنتشــرمیشــوند.چکیدهبقیهمقاالتهمحتمًابه

زبانهایعربیوانگلیسیبرایارائهدرعرصهبینالملل
آمادهخواهندشــدتاازایناندیشههاحداکثربهرهوری

صورتگیرد.
پرســش:لطفًادربارهبرنامههایجانبیپیشوپساز

همایشهمتوضیحبفرمایید.
پاســخ:پیشازبرگزاریهمایش،کرسیهاییعلمی
درنظرگرفتهشــده،کهتاکنون41کرسیعلمیبرگزار
شدهاســت.نشستهایعلمیهمدردســتورکارقرار
داردکهتاکنوننشســتهاییبرگزارشــدهاســتوتا
زمانبرگزاریهمایشادامهخواهندداشــت.همچنین
پیشهمایشهاییدرقالبهمایشهاینیمروزهدرنظر
گرفتهشــدهکهتاکنونتعدادی،هــمدرداخلوهمدر
خارجکشــور،برگزارشدهاســت.همچنینمصاحبهبا
شــخصیتهایعلمیجزءبرنامههایجانبیاستکه
تاکنونشخصیتهایموردنظروپرسشهایمصاحبه
مشــخصشــدهاندوتعدادیازمصاحبههانیزانجام
پذیرفتهوهمچنانادامــهدارد.همچنیندیداربامراجع
عظامدردستورکاراستکهدرحالبرنامهریزیبرایآن
هستیم.اینهامجموعهکارهاییاستکهپیشازهمایش
انجامخواهدشــدودرســایتهمایشبارگذاریودر
خبرنامههمایشمنتشــرخواهدشد.گفتنیاستکهتا
زمانبرگزاریهمایشچندخبرنامهبرایاطاعرســانی
اخبــارهمایشانتشــارخواهدیافت.پــسازهمایش

مصاحبه
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خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

همماننــدهرهمایشدیگــر،مجموعهمقــاالت،هم
بــهزبانهایخارجیوهمبهزبانفارســیارائهخواهد
شــد.فعالیتســایتهمایشنیزهمچنانادامهخواهد
یافتواطاعاتجدیدوبهروزرسانیشــدهرادراختیار
عاقهمندانبهاندیشــههایعامــهمصباحیزدی8در
زمینهعلومانســانیاســامیقرارخواهدداد.همچنین
نرمافزاریدربارهآثارمرتبطبــاعامهمصباحیزدی8
تهیهخواهدشدکههمآثارمعظملهدرزمینهعلومانسانی
اسامیوهمآثاردیگراندربارهاندیشههایایشانرادر

یکمجموعهعرضهکند.
پرســش: عامهمصباحیزدی8درآثارخودشانبه
شبهاتاعتقادیومعرفتیکهازطرفمکاتبمختلفدر
عصرحاضرمطرحاست،پرداختهوبهآنهاپاسخدادهاند.
چگونهمیتواناندیشههایایشانرابرایپاسخگوییبه
شــبهاتروزونیازهایمعرفتیجدید،بهویژهدرعرصه
علومانسانیاسامی،بهطابودانشجویانعرضهکرد

وآنهاچگونهمیتوانندازایناندیشههااستفادهکنند؟
پاســخ:دراینزمینهکارهایگوناگونیمیتوانانجام
دادکهپــسازتصویب،دردســتورکارقــرارخواهند
گرفــت؛ازجملۀاینامــور،تبیینســیرمطالعاتیآثار
عامــهمصباحیزدی8برایســطوحمختلفطاب
ودانشــجویانعزیزوسایراقشاراســت.اجرایطرح
»مذاکراتالعلم«بررویآثارعامه،یکیازراهکارهای

تحققاینهدفمیتواندباشد.طرح»مذاکراتالعلم«
طرحیاســتکهخودعامهمصباحیــزدی8مطرح
کردندوگروههاییهمبــهآنپرداختهاندومیتوانآنرا
درخصوصآثارعامههــمپیادهکرد.ازدیگرکارهایی
کهمیتوانانجامدادوبهعنوانیکیازبرنامههایپیشاز
همایشنیزدرنظرگرفتهشده،تدوینکتابپرسشهاو
پاســخهایحضرتعامهدرعرصههایگوناگوناست
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کهســعیمیکنیمتازمانبرگــزاریهمایشیاپیشاز
آنانجامپذیردوحتیمنتشــرشود.خوشبختانهدراین
زمینهتجربیاتخوبیوجودداردومجموعهپرســشها
وپاســخهایایشــانتاکنــونبهصدچاپرســیدهو
مورداســتقبالبســیارزیادیقرارگرفتهاستوطبعًادر
اینعرصههممیتوانچنیــنکاریانجامداد.نگارش
تکنگارههاییبراساسآثارعامهمصباحیزدی8در
موضوعاتمختلفیکهدرآنعرصههاشــبهاتنوپدید
وجــوددارد،کاردیگریاســتکهمیتوانــددرتغذیه
علمیطابودانشجویاندربرابرپرسشهاوشبهات،
اثرگذارباشد.البتهصداوسیماهممیتواندمیزگردهایی
رادراینعرصهتشــکیلدهدوازکارشناســانمؤسسه
اســتفادهکندوبرنامهپاسخگوییبهشبهاتراعملیاتی

سازد.
پرســش:درپایاناگرنکتهایدربــارۀهمایشالزم

میدانید،بیانفرمایید.
پاسخ: نکتهپایانیاینکه،صرفًابابرگزارییکهمایش
نمیتواناندیشــههایواالیعامهمصباحیزدی8را
بهطورکامل،حتیبخشاعظمآنراشناســایی،تبیینو
تحلیلکردونیازاستپسازبرگزاریهمایشکارهای
مداومیبــرایتحققاینمنظورانجامشــود؛ازجمله
اینکهمجموعــهموضوعاتیکهاکنونبرایهمایشتهیه
شدهاند،موضوعپایاننامههایارشدودکتریقرارگیرند
ونیزطرحهایتحقیقاتیدراینعرصهنگاشــتهشوند.

انصافًابرخــیازاینمحورهاآنقدرجــایکاردارند،
کهنیازاســتچندیــنطرحتحقیقاتیدربــارهآناجرا
شود.میزگردها،نشســتهایعلمیوکرسیهاینقد
ونظــرنیزدرهمینعرصههامیتوانندبرگزارشــوندکه
یکبازهچندســالهرامیتوانندپوششدهند.استخراج
نوآوریهایعامهدرزمینهعلومانســانیاســامیو
تنظیموتنســیقآنهاوعرضۀآنهایکبابوسیعیاست
کهدرایــنهمایشبههیچوجهقابلانجامنیســتوبه
فرصتوکارهایتحقیقیدیگرنیازدارد.منظومهفکری
عامهمصباحیزدی8درحوزهعلومانسانیبااینکهدر
محورهایاینهمایشهمگنجاندهشــده،بایددریک
فرصتبیشتربهوسیلهیکیاچندپژوهشگرموردبررسی
وپژوهشقرارگیردوبهصورتکاملوجامعتهیهشود.
اینکاررادرعرصههایعلــومدیگرهممیتوانانجام
داد.امیدواریمکهشــورایسیاستگذاریمجموعهآثار
عامهمصباحیزدی8دراینعرصهبیشازپیشفعال
شــوندوباتعییناینمحورهاوشناســاییپژوهشگران
وترتیــباولویتآنها،اینبرنامههاراعملیســازندو
جامعهعلمیما،مسئوالننظاموهمچنینجامعهعلوم
انسانیجهانیراازایناندیشههایناببهرهمندسازند.
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دراینبخشدرخدمتحجتاالساموالمسلمین
دکتــرعلیمصبــاح،دبیرعلمیهمایــشبینالمللی
»علومانســانیاسامیدراندیشــهعامهمحمدتقی
مصبــاحیزدی8«هســتیمتاازتوضیحاتایشــان
دربــارهبرنامههــاواهــدافهمایشاســتفادهکنیم.
مؤسسهآموزشیوپژوهشــیامامخمینی8درنظر
داردهمایشــیرادرســطحبینالمللیباعنوانعلوم
انســانیاسامیدراندیشــهمرحومعامهمحمدتقی
مصباحیــزدی8برگزارکند.ازجملــهبرنامههایی
کهبرایاینهمایشتدارکدیدهشــده،مصاحبههایی
اســتبااندیشــمندانوصاحبنظرانایــنحوزهو
همچنینمصاحبههاییبامسئوالنهمایش.درخدمت
حجتاالسامدکترعلیمصباح،دبیرعلمیهمایش
هستیمتاازتوضیحاتایشاندربارهبرنامههاواهداف

همایشاستفادهکنیم.
پرســش:درابتدایبرنامــهنکاتــیرادرارتباطبا
اهدافهمایشوضرورتبرپاییچنینهمایشهایی

بیانفرمایید.
پاسخ:بحثعلومانسانیاسامیچندیندههاست
کهدرمیانمتفکرانمســلمانمطرحبودهوباپیروزی
انقاباســامیضرورتنظریهپردازیدراینعلوم
برایپیشبرداهدافاسامیدربسترجامعهونظامهای
اجتماعی،بهخصوصدرداخلکشور،بیشترمحسوس
شــدهاســت.ازآغازینروزهایپیروزیانقاب،این

مســئلهموردتوجهرهبــرکبیرانقــابحضرتامام
خمینی8قرارگرفتوبهســتادانقابفرهنگیآن
روزدســتوراتیدادندوبهآنهاامرکردندکهدستشانرا
پیشحوزههایعلمیــهدرازکنند.اولیناقدامابتکاری
دراینزمینهتوســطحضــرتآیتاللهمصباح8با
تأســیسدفترهمکاریحوزهودانشگاهانجامشد.از
آنزمانتاکنونبرایپیشبرداینهدف،برنامههاییدر
سطوحگوناگونبهوسیلهافرادمختلفیانجامشدهاست
کهاینجامجالپرداختنبهآنهانیست.جاداردکهامروز
بعدازچهلواندیسالکهازپیروزیانقاباسامی
میگذرد،نگاهیدوبارهبهاینمسئلهانداختهشود؛هم
راهیکهآمدهایمبررسیشود،همافقآیندهترسیمگردد
وهمبراینزدیکترشــدنبهآناهداف،باهمفکریو
همافزاییاندیشمندانبرنامهریزیبهتریداشتهباشیم.
ازحدودسهسالپیش،اینمسئلهدرمؤسسهآموزشی
وپژوهشــیامامخمینی8مطرحشــدکهجادارد
یکسلســلههمایشهاییدربارهعلومانسانیاسامی
دراندیشــهمتفکــرانمعاصرطراحیشــودودراین
سلسلههمایشهادربارهاینموضوع،روشهاواصول
ومبانــیاینکار،واولویتبنــدیمراحلانجامآندر
دیدگاهاندیشمندانیکهبهاینمهمپرداختهودربارهآن
اندیشیدهونظریهپردازیکردهاند،همفکریوتضارب
آراصورتگیرد.بحمداللهباهدایتهاوحمایتهای
مرحومآیتاللهمصبــاح8اینکارکلیدخوردودر

مصاحبه
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خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

زمانحیاتایشــاناینکاربهتصویبرسید.بهعنوان
اولینحلقهازاینسلسلههمایشهاتصمیمبراینشد
کهمحوررااندیشــههایعامهمصباح8قراردهیم
ودرادامهدرمراتببعدی،اندیشههایدیگربزرگواران
مدنظرقرارگیردواینکاربهخواســتالهیادامهیابد.
بنابراین،اصلاینهمایشباچنینهدفیآغازشــدو
امیدواریمکهخدایمتعالتوفیقدهدتابتوانیماینکار

رابهسرانجامرسانیم.
پرســش: برگزاریچنینهمایشهاییتاچهحددر
زمینهتولیدعلومانســانیاســامینقشداردوچقدر
میتواندحرکتراســرعتدهدیابهاهدافیکهبهآنها

اشارهفرمودیدنزدیککند؟
پاسخ:اصواًلهمایشهابرایاهدافخاصیترسیم
وبرنامهریزیمیشــوند.ظرفیتهمایشها،برایارائه
کارهایتحقیقاتیوپژوهشهاییاستکهقبًاانجام
شــدهاست.همایشفضایمناسبیاستبرایکسانی
کهدرمحدودهآنموضوعکارهاییراقبًاانجامدادهاند
تابتواننددرآنجانتایجتحقیقاتشــانراارائهکنندودر
معرضنقدوبررسیقراردهند.اینیکیازکارکردهای
همایشهاســتکهدراینزمینهمیتواندبسترمناسبی

رافراهمکند.
کارکرددیگراینگونههمایشهاایناستکهدربین
عاقهمندان،دانشپژوهان،دانشجویانواساتید،یک
گاهیجمعیدربارهموضــوعآنهمایشایجادکنند آ

تاباجلبتوجهآنهاوایجادیکنشــاطعلمی،درباره
اینموضوعمهمکارهایبیشتروفاخریانجامگیرد.از
دیگرنتایجاینهمایشهابرقراریارتباطبینکســانی
استکهدرآنزمینهخاصدرحالپژوهشاند.دراین
همایشهاپژوهشگرانباهمآشنامیشوند؛همدیگررا
پیدامیکننــدواحیانًابرایبرنامههاوتحقیقاتبعدی
بــایکدیگرهمفکــریمینمایند.البتهبســتهبهاینکه
برنامهریــزیهمایشچقدردقیــقوامکاناتشچقدر
کافیباشــد،میتوانبهیکیاچنــدهدفازاهداف
یادشــدهدستپیداکرد.امیدواریمخداوندتوفیقدهد
کــهبتوانیمحداکثراســتفادهراازاینظرفیتداشــته

باشیم.
پرســش:عنوانهمایش،»علومانسانیاسامیدر
اندیشــهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8«است.
بهعنوانیکشخصیتیکهبااندیشههایمرحومعامه
آشناهستید،نوآوریهایشاخصعامهدرزمینهعلوم
انسانیاســامیراچهچیزهاییمیدانید؟درصورت

امکان،بهچندمورداشارهبفرمایید.
پاســخ:قطعًابحثتفصیلیدرایــنزمینهفرصت
خیلیوســیعتریمیطلبد.درحدیکاشــاره،بهاین
ویژگیاشارهکنمکهیکیازمشخصاترویکردعامه
مصباح8بهبحثاسامیســازیعلومانسانیاین
اســتکهایشــانکارراازمبانیآغــازمیکنندونظر
ایشــانایناستکهاصلیترینوریشهایترینمشکل
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علومانســانیموجــودونظریاتیکــهدرحیطههای
مختلفعلومانســانیامروزارائهمیشــود،درمبانی
ناقصیااشتباهیاستکهاینعلومدارندوبرایاینکه
مابتوانیمنظریهدرســتیدرزمینهعلومانســانیارائه
دهیم،نخستینگامایناســتکهاینمبانیرااصاح
کنیم.البتهاینکارمیتواندبهدوصورتانجامشــود:
یکیاینکهمبانینظریاتموجودرانّقادیکنیموببینم
کجایآندرستاســتوآنراقبولکنیموکجایآن

اشتباهیاناقصاستوآنهاراتکمیلیااصاحکنیم.
مرحلــهبعدیاکاردیگریکهدراینزمینهبایدانجام
شــود،ایناستکهمبانیاســامیرادرهرزمینهای

بتوانیممنّقحومشــخصکنیموبادالیلومســتندات
کافیبــهجامعهعلمیارائهدهیمتــامبنایتحقیقات

علومانسانیقرارگیرد.
ویژگــیدیگریکهشــایدبتــواندررویکردعامه
مصباح8تشخیصداد،ایناستکهایشانمعتقدند
ماامروزباشرایطیمواجهایمکهعلومانسانیغربیدارد
جامعهوزندگیافرادمســلماندرجامعهمارامدیریت
میکند.مابایکزمینیخالیوبکرمواجهنیســتیمکه
بخواهیمتازهدراینزمینبذریرابکاریم؛بلکهبایک
زمینیروبهروهستیمکهآلودهاستونظراتمختلف
غربیوشــرقیازمکاتبمختلف،کهگاهیباهمدر
تضادند،مبناینظامهایاجتماعی،اقتصادی،تعلیمو
تربیت،مسائلسیاسی،روابطبینالملل،نظامحقوقی
و...قرارگرفتهاســتوعمًاداردجامعهمارامدیریت
میکندوآنچههمکهدرمراکزعلمیودانشــگاههای
مادراینزمینهتدریسمیشــود،هماننظریاتغربی
استکهساالنهمیلیونهادانشجوییراتحویلجامعه
میدهدکهدرآیندهمدیــرانهمینجامعهخواهندبود
وبهسیاســتگذاریوبرنامهریزیمیپردازندیاوزیر
میشوندوبرنامههاییراکهآموختهوفراگرفتهاند،اجرا
میکنند؛واینماشینتولیدوخطتولیدپیوستهدرحال
تولیداینمحصوالتاست.بنابراین،اولیناولویتما
درزمینهعلومانســانیایناستکهجلویاینضرررا
بگیریم؛بهاینمعناکهماابتدابایداســاتیدخودمانو

مصاحبه
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کسانیراکهدراینزمینههامشغولتحصیلیاتدریس
یاتحقیقاند،بهآننقاطضعفومشــکاتاساسیو
مبنایــیایننظریاتیکهدارندیادمیگیرند،متوجهکنیم
تــاباایننظریاتبانگاهانتقادیمواجهشــوندوگمان
نکنندکهاینهــامحصولتحقیقــاتعلمیاندوجای
هیچچونوچراییندارندوماتنهاکاریکهبایدبکنیم،
ایناســتکهآنهاراخوبیادبگیریــمواجراکنیم.نه
اینگونهنیســت؛بلکهاینهانظریاتیهستندکهمشتمل
بــرمطالبصحیحوغلطاند؛بعضیمبانیآناشــتباه
اســتوبعضیازراهکارهاوروشهاییکهبرایبهبود
وضعجامعهارائهمیدهند،اشــتباهاست؛چونمبانی
غلطیدارد.پساولینگامایناستکهمابهاینمسئله
گاهیرادرافرادبهوجودآوریم بپردازیــمواینتوجهوآ

کهبایکنگاهانتقادیبهایننظریاتبنگرند.
گامدومنقــادیعلمینظریاتموجوداســت؛یعنی
ببینیمکجایآننظریاتدرستاستوکجایآناشتباه
است.بعدازشناسایینقاطضعفوقوتنظریاتیکه
امروزعمًادارداجرامیشــود،درگامســومبایددید
نقاطیراکهمشکلدارند،چگونهبایداصاحکرد.یک
موقعهســتکهآنمشکلمشکلروبناییاستوقابل
رفعورجوعاســتوباتحقیقاتمختصریمیشودآن
رااصاحکرد؛ولیاگرنقاطیهستکهمشکلمبنایی
اســتوخانهازپایبستویراناست،آنگاهبایددامن

همتبهکمربستوواردگودشدوابتدامبانیآنرابر
اساسمنابعاسامیشاملمنابععقلیونقلیمشخص
کردوبعدبراساسآنمبانی،پلهپلهساختارعلمانسانی

رابازسازیواصاحنمود.
اینهمیکیازویژگیهایرویکردعامهمصباح8
بودکهواقعبینانهبهمســئلهنگاهمیکردند.اینکهماکل
ایننظریاتراکناربگذاریموخودمانازصفرشــروع
کنیم،اینهمیکرویکردیاستکهفینفسهاشکالی
ندارد؛امانهبرایوضعموجودیکهبهفرمایشعامه،
دراثــرهمیننظریاتعلومانســانِیموجودجوانانما
دارندفوجفوجکافرمیشوندوهمینهامیآیندومبنای
پنجساله برنامههای برنامهریزیهایکشورمیشــوند.
کشــورکهاکنونبههفتمینبرنامهپنجسالهرسیدهایم،
گاهیبــاهمینفرازونشــیبهاروبهروبودهاســت؛
چنانکــهگاهیاینبرنامــهراافرادبیاطــاعازعلوم
انسانیاســامیطراحیکردندونوشتندواجراکردند
ومصیبتهاییرابرایکشــوربهبارآوردندکهبعضیاز
آثارشراماامروزداریممیبینیم.ایننتیجهآناستکه
ماخوراکالزمرابرایایندانشــجویانیکهقراراست
فرداهمینبرنامههاراطراحیکنند،فراهمنکردیمواین
مستلزمبرداشتنقدمهاییاستکهعرضکردموعامه
مصباح8،خودشانومجموعههاییکهبرایاینکار
طراحیوتأســیسکردند،سعیکردندکهتاحدامکان
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اینقدمهارابردارند.
پرســش:باتوجهبــهاینکهاینهمایشدرســطح
بینالمللیبرگزارمیشــود،بهنظرشماچگونهمیتوان
اندیشــههایعامهرابهاندیشــمندانیکهدرســطح
بینالمللمنتظردیدگاهجدیدیهســتند،منتقلکرد؟
همچنینفکرمیکنیدکهآنهاچقدراســتقبالخواهند
کرد؟بــاتوجهبهاینکهتــاکنوناندیشــمندانیهمبا
همایشهمکاریکردهاندوحضرتعالیقطعًاآشنایی
بیشتریدارید،بهنظرشمادرسطحبینالمللچقدراز

موضوعاتیمثلاینهمایشاستقبالمیشود؟
پاسخ:ایدهعلومانســانیاسامییااسامیسازی
علوم،بهویژهعلومانســانی،ســابقهزیادیدرجهان،
مخصوصًاجهاناســامداردواینمسئلهموردتوجه
اندیشــمنداناســامیدرنقاطمختلــفجهانبوده
است.ضمناینکهنگاهدینیبهعلومانسانیازمرزهای
جهاناسامهمفراترمیرودواندیشمندانادیاندیگر
راهــمدرگیرمیکند؛لذااگــرکارارتباطگیریباافراد
ومراکــزعاقهمنددرسراســرجهــانبهخوبیانجام
شودواطاعرســانیخوبیصورتگیرد،افرادزیادی
عاقهمندهســتندکهدراینوادی،هماظهارنظرکنند
گاه ونظراتشــانرابیاننمایندوهمازنظراتدیگرانآ
شــوند.ازآنجاکهعامــهمصبــاح8درجهانفرد
ناشناختهاینیستندومراکزعلمیباکارهایایشانآشنا
هستند،اینهمایشمیتواندیکحرکتعلمیخوبی

رارقــمبزند؛منتهامیزانموفقیــتدراینکارومیزان
شرکتومشارکتاندیشمندانخارجازکشور،تااندازه
زیادیبســتگیداردبهاینکهچقدرامکانارتباطگیری
باآنهافراهمباشدوچقدرامکاناتشرکتومشارکت
آنهافراهمشود.امیدواریمکهبهخواستخداوتوفیقات

الهی،درحدمقدوراینکارصورتبپذیرد.
پرســش:باتوجهبهاینکهحضرتعالیدبیرعلمی
همایشهمهســتید،کمیجزئیتربهمســئلهعلمی
همایشمیپردازیــم.باتوجهبهمحورهــایمتعددو
گســتردهایکهبرایهمایشتعریفشدهاست،برای
اینکههمهاینمحورهاپوشــشدادهشــودوبهتعبیری
همهباربهیکسمتنرودواینتوازندرحدیرعایت

شود،چهتدبیریاندیشیدهشدهاست؟
پاســخ:اینمحورهابهعنوانمحورهایپیشنهادی
مطرحشدندتاکسانیکهاحیانًادربعضیازاینزمینهها
عاقهمندنــدیاکاریراقبًاانجامدادهاندیازمینهآنرا
دارندکهدراینحیطههاقلمبزنندوپژوهشــیداشــته
باشــند،مطلعباشندکههمهاینزمینههافراهماستو
خارجازموضوعهمایشنیستند.طبیعتًامقدارزیادی
بســتگیداردبهاینکهمحققاندرچهزمینههاییبیشتر
ورودومشارکتکنند؛ولیبرایاینکهمحورهایکلی
همایشپوششدادهشود،بعضیازاندیشمندانیراکه
میشناسیمدراینزمینههاکاردرخوریانجامدادهاند
یازمینــهاشرادارند،دعوتمیکنیمتادراینزمینهها

مصاحبه
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قلــمبزنندوهمــکاریکنندوطبعًابهانــدازهایکهآن
بزرگوارانوقتداشتهباشندومشارکتکنند،میتوانیم

ازوجودشاناستفادهکنیم.
پرسش:چنینهمایشی،باتوجهبهمحققانیکهدرآن
شرکتمیکنندوهمچنینبرنامهریزیهایکمیتهعلمی
همایــش،قطعًادســتاوردهایخوبیخواهدداشــت.
برایارائهایندســتاوردها،چهدرداخلوچهدرسطح

بینالملل،چهبرنامههاییتدارکدیدهشدهاست؟
پاسخ: برایارائهمحصوالتاینهمایشقالبهای
متعددیپیشبینیشــدهاســتکهإنشــاءاللهدرآن
قالبهاکارانجامخواهدشــد.رایجترینقالب،چاپ
مقاالتاســتکهدرمجاتپژوهشــیوترویجیو

نیــزدرقالبمجموعهمقاالتهمایشبهچاپخواهد
رسید.اینمحتواهارویپایگاههمایشدراینترنتهم
بارگذاریخواهندشــد.عاوهبراین،پیشبینیشــده
اســتکهمحصوالتصوتیتصویریوچندرسانهای
ازجلسات،مصاحبهها،ســخنرانیهاوازحواشیاین
موضوعواینپدیدهتولیدشودتاآناهدافبهترمحقق
شوند.جزئیاترادبیراجراییهمایشبیشتردرجریان
هســتندکهقاعدتًادرمصاحبههاییکهباایشانخواهید
داشت،بیشترمیتوانندتوضیحدهند.همچنینترجمه
آثارفاخربهزبانهایزندهدنیادردستورکاراستتادر
قالبهایمختلفکتبییاشــکلهایدیگرمنتشرشود

ودردسترسعاقهمندانقرارگیرد.
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پرسش:باتوجهبهاینکههمایشناظربهاندیشههای
عامهمصباحیزدی8است،اندیشههایایشانراتا
چهحدقابلنقدمیدانیدوآیاازمقاالتیاپژوهشهایی
کهبارویکردنّقادانهوانتقادیبااندیشــههایایشــان

مواجهمیشوند،استقبالمیکنید؟
پاسخ:بله؛مانعیندارد.عنوانهمایشهمایناست
کهاینعلومانســانیاسامیدراندیشهعامهمصباح
8مطرحوبررســیشوند.اگرنقدهایعلمیایهم
باشد،استقبالمیکنیم.خودعامهمصباح8بارها
میفرمودندکهآنچهمامیگوییم،وحیمنزلنیســت
وممکناســتقابلنقدهمباشــدواستقبالمیکنیم
ازاینکهاحیانًانقدهایعلمیایارائهشــود.البتهمثل
همهنقدهایدیگر،وقتیکسیمیخواهددیدگاههای
دیگران،حتیدیدگاههایغیرمسلمانانرامطرحونقد
کند،بایدضوابطیرارعایتکند.ضوابطماایناست
کهنقد،علمیوروشمندباشدوماکهاومعیارهای
نقدعلمیدرآنرعایتشــدهباشــد،قطعــًاازچنین
نقدهاییاســتقبالمیکنیموامیدواریمکهازاینگونه

آثارکمنباشد.
پرســش: مســلمًاباتوجهبهشــناختیکهازعامه
مصباحیزدی8داریموباآنصفاتیکهرهبرمعظم
انقابدربارهایشــانفرمودند،بررســیدیدگاههای
ایشــانوجمعآوریاندیشههایایشــاندرقالبیک
همایشدوروزهدشــواراســتونیازبهزمانیطوالنی

دارد.غالبًانمیشودآناندیشههایجامعومفیدایشان
راصرفًادرقالبیکهمایشبهدستآورد.

بهنظرشماچگونهمیتواناینراهراادامهدادوازاین
گنجینهایکهخدایمتعالبهواسطهاینانسانفرزانهدر
اختیارماقراردادهاســت،بهرهبیشتریبردوازآنهادر

راههدفتمدنسازیاستفادهکرد؟
پاســخ: طبیعتًایکهمایشگنجایشچنینهدفی
راندارد؛چنانکهدرابتدااشــارهکــردم،اینهمایش
میتواندبرایافرادیکهتاکنــونبهاینموضوعتوجه
نداشتهاند،طرحموضوعکند.اتفاقًادربارهاندیشههای
عامهمصباح8اینصادقاســتکهایشاندربین
اندیشــمندانبهدالیلمختلفیمظلوماستکهگاهی
ناشــیازبیمهریهاوســایهانداختنبرخیاختاف
نظرهایسیاسیرویمســائلعلمیاست.امیدواریم
کهاینهمایشظرفیتیباشدبرایاینکهاینمظلومیت
رامقــداریکاهشدهدواندیشــههایعلمیایشــان
راارائــهکندوهمینباعثشــودتاافــرادیکهدراین
زمینههاصاحبنظرندیاعاقهمندند،سعیکنندکهاین
اندیشههارامبناقراردهندوآثارشرادرعلوممختلف
پیگیریکنند.بههرحالوقتییکاندیشهبنیادینمطرح
میشود،برایاینکهبتوانددرقالبیکبرنامهعملیاتی
درزندگیجامعهیافرداثربگذارد،نیازمندایناســت
کهفراوریگرددونتایجآندرمســائلمبتابهوروزمّره
نشــاندادهشــودوراهحلهاییکهبرایمسائلجامعه

مصاحبه
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ارائهمیشــوند،ازآنمبانیتغذیهکنندوسیرابشوند
تابتوانندنتیجهشــیرینیرابهبارآورند.اینمستلزمیک
کارطوالنیمدتوجّدیبررویاینمبانیاســتکه
بحمداللهشاگردانیکهایشانتربیتکردهاند،میتوانند
نقشمهمیدراینزمینهداشــتهباشند.بهعاوهآشنایی
بااینمبانی،برایبســیاریازاندیشــمندانیکهدراین
زمینههــادراقصینقاطجهانمشــغولتحقیقوفکرو
فعالیتاند،درزمینهجهتدهیکارهایشــانودرنتایج

تحقیقاتشبسیارمیتواندمؤثرباشد.
پرسش: درپایاناگرنکتهتکمیلیایهستکهداخل
ســؤاالتمانبودوبهعنواندبیرعلمیهمایشونیزاز
نگاهمحققیکهدربحثهایعلمیهمایشمشــارکت

دارید،بیانآنراالزممیدانید،بفرمایید.
پاســخ: چنانچهبخواهیمهمایشهاتأثیربلندمدتی
داشتهباشــند،نبایدبههمانچندروزبرگزاریهمایش
وچاپمقاالتاکتفاکنیم؛بلکهبایدازابتدابرایادامه
کاربعدازهمایشواســتفادهازاینفضایهمفکریو
همدلیایکهبهوجــودمیآیدوهمینطورمحصوالتی
کهارائهمیشــودنیزبرنامهریزیکــرد.اگربخواهیمکه
اینهمایشبهاهدافشنزدیکشــودوحتیاالمکانبه
آنهادســتپیداکند،بایدبــرایآنمرحلههمفکرکرد
وبرنامهریــزیکردکهبعدازبرگــزاریهمایشچگونه
ازاینظرفیتیکهبهوجودآمدهاســت،بهتریناستفاده

رابــرد؛همدرزمینهشناســاییمتفکــرانومحققانی
کهدرجریاناینهمایشباآنهاآشــنامیشــویموهم
درخصوصمحصــوالتوپژوهشهایــیکهدراین
بینفراهممیشــودوهماینکــهدرزمینههمکاریهاو
مشــارکتهایبعدیبتوانیمازاینظرفیتهااســتفاده
کنیم.امیدواریمکهاینکارمحققگرددوازاینزمینهها

بهتریناستفادهبردهشود.
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مصاحبه با حجت االسالم دکتر مصاحبه با حجت االسالم دکتر 
محمد علی محیطی اردکان  محمد علی محیطی اردکان   دبیر اجرایی همایش دبیر اجرایی همایش
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دراینبخشدرخدمتحجتاالســاموالمسلمین
دکترمحمدعلیمحیطــیاردکان،دبیراجراییهمایش
بینالمللی»علومانســانیاســامیدراندیشهعامه
محمدتقیمصباحیزدی8«هســتیمتارونداجرایی

همایشراتشریحفرمایند.
پرسش:درابتدادرخصوصروندتصویبواجرای

همایشتوضیحاتیارائهفرمایید.
پاسخ:باالطافخداوندمتعالوعنایاتحضرتبقیۀ
اللهاالعظمهیئترئیســهمحترممؤسسهآموزشی
وپژوهشــیامامخمینی8درتاریخ1398/05/08،
همایشبینالمللی»علومانســانیاســامیدراندیشه
عامــهمحمدتقــیمصباحیــزدی8«،ازسلســله
همایشهای»علومانسانیاسامیدراندیشهمعاصر«
رابهتصویبرســاندوبهحولوقوهالهیاینهمایشبا
مشارکتبیشاز45مرکزهمکارداخلیوخارجیدر
تاریخ25و26خردادماه1402برگزارخواهدشــد.
بدینمنظوردرتاریخ1400/07/27فراخوانسراسری
همایشانجامشدوفعالیتهایاجراییشتابگرفت.
پرســش:اینهمایشبینالمللیدقیقًاچهاهدافیرا

دنبالمیکند؟
پاسخ: اهدافاینهمایشرامیتواندرقالبچهار

هدفزیرمعرفیکرد:
الف(آشناســازیبیشــترجامعهعلمــیونخبگانی
داخلوخارجازکشورباآراواندیشههایعامهمصباح

یزدی8درزمینهعلومانسانیاسامی؛
ب(بررسیوتبیینآراواندیشههایعامهمصباح8

درزمینهعلومانسانیاسامی؛
ج(بهرهگیــریازظرفیتهــایمنظومهفکریعامه
مصباح8برایتولیدعلوماســامیواسامیسازی

علومانسانی؛
د(گسترشوغنیسازیکمیوکیفیمتونومنابعدر

زمینهعلومانسانیاسامی.
پرسش:طبیعتًاهمایشیدرچنینسطحوکیفیتیبرای
دســتیابیبهاهدافیادشدهبایدازیکساختارعلمیو
اجراییقویونظاممندیبرخوردارباشد.اینهمایشاز

چهارکانیتشکیلشدهاست؟
پاسخ:شکلگیریاینهمایشباگردهمآمدنارکان

زیردنبالمیشود:
رئیسهمایش:حضرتآیتاللهرجبی؛ .1

کمیتــهعلمــیهمایش:بــاپیشــنهادکمیته .2
اسامیسازیعلومانسانیمؤسسهآموزشیوپژوهشی
امامخمینی8بهمعاونتپژوهشمؤسسهودرنهایت،
تصویبهیئترئیســهمؤسســه،اســاتیدزیربهعنوان

اعضایکمیتهعلمیهمایشمعرفیشدند:
آیتاللهمحمودرجبی،استادگروهتفسیروعلومقرآن

مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8؛
حجتاالسامدکترعلیمصباح،دانشیارگروهفلسفه
مؤسسهآموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8ودبیر
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مصاحبه

علمیهمایش؛
دانشیار عبدالحسینخسروپناه، دکتر حجتاالسام

گروهفلسفهپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسامی؛
دکترعطاءاللــهرفیعیآتانی،اســتادیارگروهاقتصاد

دانشگاهعلموصنعتایران؛
بیریا، ســقای محمدناصر دکتــر حجتاالســام
اســتادیارگروهروانشناسیمؤسسهآموزشیوپژوهشی

امامخمینی8؛
حجتاالســامدکترمحمودفتحعلی،دانشیارگروه
کاموفلســفهدینمؤسســهآموزشــیوپژوهشیامام

خمینی8؛
حجتاالســامدکترابوالحســنحقانی،اســتادیار
گروهروانشناســیمؤسســهآموزشــیوپژوهشیامام

خمینی8؛
آقایدکترمحمدلگنهاوســن،اســتادگروهفلسفه

مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8؛
حجتاالسامشــفیقجرادی،رئیسمعهدالمعارف

الحکمیهلبنان؛
آقایدکترکریســتینکنزیان،استادورئیسدپارتمان

فلسفهمسیحیدانشگاهاینسبوروکاتریش؛
اردکان، حجتاالســامدکترمحمدعلیمحیطــی
استادیارگروهفلسفهمؤسســهآموزشیوپژوهشیامام

خمینی8؛
کمیتهاجرایی:اینکمیتــهبادبیریاینجانب .3

)محمدعلیمحیطیاردکان(امــوراجراییهمایشرا
پیگیریمیکند.کمیتهاجراییبراساسساختارمصوب
هیئتمحترمرئیســهمؤسسۀآموزشــیوپژوهشیامام
خمینی8شــکلگرفتهوطبقبرنامهبهصورتمنظم
جلســاتیرابرگزارمیکند.باتوجــهبهبینالمللیبودن
همایشواهمیتایــنبعدازهمایش،کمیتهبینالملل
نیزشــکلگرفت.افزونبراین،بخشرســانههمایش
فعالیتهایمربوطرارصدمیکندوتولیداترسانهای

وانتشارآنهارابهعهدهدارد.

پرســش:همایشازبعدعلمیبرپایهچهمحورهاو
موضوعاتیشکلگرفتهاست؟

پاسخ:محورهایکلیهمایشبهاینشرحاست:
الف(دیدگاههایعامهمحمدتقیمصباحیزدی8درباره:

چیستی،امکانواعتبارعلومانسانیاسامی؛ .1
مبانیعلومانسانیاســامی)مبانیپنجگانه .2
انسانشــناختی، هستیشــناختی، معرفتشــناختی،

ارزششناختیودینشناختی(؛
روشوفرایندتولیدعلومانسانیاسامی؛ .3

مسائلعلومانسانیاسامی)اخاق،اقتصاد، .4
تاریخ،جامعهشناســی،حقوق،روانشناسی،سیاست،

علومتربیتیومدیریت(.
ب(مطالعهتطبیقیاندیشههایعامهمصباح8با

دیگرمتفکراندرحوزهعلومانسانی؛



27

خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

ج(منظومهفکریعامهمصباح8درعلومانسانیاسامی؛
د(انعکاسوتأثیرگذاریاندیشهعامهمصباح8در

آثاراندیشمندانعلومانسانی.
هریکازمحورهاییادشــدهریزموضوعاتیدارندکه
درســایتهمایشوهمچنینکتابچهراهنمایهمایش
بهسهزبانفارسی،عربیوانگلیسیدردسترساست.

پرســش:لطفًادرخصوصفعالیتهایانجامشــده
تاکنوناجمااًلگزارشیارائهفرمایید.

پاســخ:مهمترینفعالیتهایصورتپذیرفتهتاکنون
بدینشرحاست:

تاکنون29جلسهکمیتهعلمیهمایشتشکیل .1
شدهاست؛

2.از70کرســیعلمیپیشبینیشدهاعضایهیئت
علمیمؤسســۀآموزشیوپژوهشــیامامخمینی8،

تاکنــون41کرســی)ازجملهچهارکرســیبهزبان
انگلیســیویککرســیبهزبانعربی(برگزار

شدهوبقیهدرنوبتبرگزاریاست؛

علوم فلسفه کارگروه .3
انسانیمؤسسهنیزتاکنون

در علمی نشست دو
اهــداف راســتای
همایشبرگزارکرده

است؛
برایبرگزاریحدود .4

50مصاحبــهدرموضوعاتهمایشباشــخصیتهای
علمیداخلیوخارجیبرنامهریزیشدهاستکهتاکنون
33جلسهمصاحبهتوسط22استادبرگزارشدهوبقیهدر

نوبتبرگزاریاست؛
همکاریدربرگزاریکرســیهاونشستهای .5
علمیدردانشــگاههاومراکزحوزویدیگرنیزازجمله
برنامههایپیشبینیشدههمایشاستکهتاکنونبرخی

ازآنهااجراییشدهاست:
الف(نشســتعلمــی»منهجیــةالعامــةمصباح
الیزدی8وابداعاتهفیالطرحالعقائدی،کتابدروس
فیالعقیدةاالســامیةنموذجا«،بهزبــانعربیباارائۀ
حجتاالساموالمســلمینغریبرضادرروزسهشنبه
17اســفندماه1400)8مــارس2022(درجامعهآل

البیتالعالمیهقم؛
نشســتعلمیالدعاءفیفکرالعامهالشیخ ب(
مصبــاحالیــزدی8بهزبــانعربیبــاارائۀ
دکترمحمــدالربیعی،مــدرسمجتمع
امامخمینی8، عالی آموزش
18( 1401/02/28 چهارشنبه
مه2022(،درجامعةآل

البیتالعالمیةقم.
در 6.همــکاری
همایشها برگــزاری
پیشهمایشهــای و
داخلــیوخارجیمربوطبه
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اینهمایشنیزازجملهفعالیتهایشــایانذکراست،
مانند:

أ(همایــشملی»عامهمصباح8؛فیلســوفعلوم
اجتماعیاســامی«توسطپژوهشــگاهفرهنگواندیشه
اسامی،برگزارشدهدرروزچهارشنبهسومآذرماه1400؛
همایشملی»بررســیاندیشههایاجتماعی ب(
عامــهمصباحیزدی8«توســطدانشــگاهآزادقم،

برگزارشدهدربهمن1400؛
همایشملــی»سیرهشناســیعامهمصباح ت(
یزدیدرمطالعاتاســامی«،توســطحــوزهعلمیه

خواهراناستانمازندران،کهدرنوبتبرگزاریاست؛
همایــشونشســتهایمنطقهایبــاعنوان ث(
»الشــیخالمصباح،حکیماألصالةوفیلســوفالهویة«
توسطدارالمعارفالحکمیهلبنان،برگزارشدهدرروزهای

سهشنبهوچهارشنبه25و26آبان1400؛
سلسلهنشستهایعلمیمنطقهایسوریه)چهار ج(
پیشنشســت(،توســطمکتباالمامالخامنئیفیسوریا،
فــرعجامعــةالمصطفیفیســوریا،المستشــاریةالثقافیة
للجمهوریةاالسامیهفیسوریا،مجمعالسیدةرقیهومجمع

السیدةزهراء،درتاریخ4و5و6بهمن1400؛
ت(همایشملی»سیرهشناســیعامهمصباحیزدی
8درمطالعاتاسامی«،توسطحوزهعلمیهخواهران

استانمازندران،کهدرنوبتبرگزاریاست؛
همایــشونشســتهایمنطقهایبــاعنوان ث(
»الشــیخالمصباح،حکیماألصالةوفیلســوفالهویة«

توســطمعهدالمعارفالحکمیهلبنان،برگزارشــدهدر
روزهایسهشنبهوچهارشنبه25و26آبان1400؛

ج(سلســلهنشســتهایعلمیمنطقهایســوریه
)چهارپیشنشست(،توسطدفترمقاممعظمرهبریو
نمایندگیجامعــۀالمصطفیالعالمیهورایزنیفرهنگی
جمهوریاسامیایراندرسوریه،مجمعالسیدهرقیهو
مجمعالسیدۀزهرادرتاریخ4و5و6بهمن1400؛
www.ســایتســهزبانههمایشبــاآدرس .7
ihsam.iki.ac.irهمراهباســامانهارســالوپیگیری
مقاالتازطریقسایت،طراحیوراهاندازیشدهاست؛
کتابچــههمایش،حــاویمعرفــیهمایش، .8
ســاختار،فرایندپذیرشوارزیابیمقــاالت،راهنمای
نویسندگان،تقویم،محورهاوریزموضوعاتهمایشبه

سهزبانعربی،انگلیسیوفارسیمنتشرشدهاست؛
خبرنامههــایفصلیهمایشدردســتتهیه .9

استواولینشمارهاینکدرحالانتشاراست؛
برایانتشــارمقاالتپذیرفتهشــدههمایشدر .10
مجاتعلمیداخلــیوخارجی)ویژهنامههمایش(از
زمستان1400،برنامهریزیوهماهنگیهایالزمانجام
شدهوبرخیازآنهانیزانتشاریافتهاست.نشریاتاسام
وپژوهشهایتربیتی،معرفتسیاسیومعرفتفرهنگی

اجتماعی،برخیازاینمقاالترامنتشرکردهاند؛
عرضــهآثــارعامهمصبــاحیــزدی8به .11
عاقهمنداندردســتورکارقرارگرفتوازراههایزیر

فراهمشد:
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انتشارالکترونیکیورایگانمجموعهآثاردرسه -
قالب)وب،اندروید،نرمافزار(ازطریقسایتهمایش؛

برپایینمایشگاهکتبعامهبهزبانهایعربی -
وفارســیدرمراکزهمکار،ازجملهدرجامعهآلالبیت
العالمیه،22تا24اسفند1400با30درصدتخفیف؛

برگزاریمســابقهازآثارعامــهمصباحیزدی .12
8نیزدرسطوحزیراجراییشد:

دانشگاهی:دانشگاهبینالمللیآلالبیت:تجلی -
القرآنفینهجالباغه؛روائعالمناجاهبرایکارشناســی

ارشدوتدوینمقالهبرایدورهدکتری؛
عمومی:وداعالربیع؛ -

مجوزISCبرایهمایشدریافتشدهاست؛ .13
برنامهریــزیالزمجهتترجمهآثــاربرگزیده .14
همایشباتصویبکمیتهعلمی،بهزبانهایفارســی،

انگلیسیوعربیصورتگرفتهاست؛
آدرسپســتی،ایمیلوکانالهایارتباطیدر .15
پیامرســانهایاجتماعیوشــمارهتلفنهــایالزم،در

سایتوکتابچههمایشاطاعرسانیشدهاست.
ازفعالیتهــایاجراییدبیرخانۀ برخیدیگر .16

همایشبدینشرحاست:
1.ارتباطحضوریوغیرحضوریبانمایندگانمحترم

مراکزهمکار؛
2.تشکیلشوراهایتخصصیعلمیهمایش؛

3.ارزیابیمستقیممقاالتدریافتیدرنشریاتمعتبر
علمیکشور؛

4.چاپمقاالتپیشازبرگزاریهمایشدرمجاتمعتبر؛
5.انتشــارالکترونیكمحصــوالتهمایشباهدف
دسترسیآسانوفراگیرمخاطبانبهمحتواوصرفهجویی

درهزینهها؛
6.پیگیریدیدارمسئوالنهمایشبامراجعوبزرگانحوزه؛
7.پیگیریترجمۀبرخیآثارفاخرمربوطبههمایش.

پرســش:تاکنونچهتعدادمقالهبهدبیرخانههمایش
ارسالشدهاست؟

پاســخ:تاکنونتعداد342چکیدهمقالهبهزبانهای
فارســی،عربیوانگلیسیدریافتشدهاستکهپساز

ارزیابی،252چکیدهمقالهپذیرفتهشدهاست.
پرسش:لطفًادربارهزمانبندیهمایشهمتوضیحبفرمایید.
پاسخ:تاکنونبهدلیلتقاضایمراکزهمکارهمایشو
محققانحوزهعلومانسانیاسامی،بانظرکمیتهعلمی
همایش،مهلتارســالمقاالتدومرتبهتمدیدشــده

است.زمانبندینهاییبدینشرحاست:
مقالــه: چکیــده ارســال مهلــت آخریــن .1

1401/04/31؛
آخرینمهلتارسالمتنکاملمقاالتفارسی: .2

1401/05/31؛
آخرینمهلتارسالمتنکاملمقاالتعربیو .3

انگلیسی:1401/12/15؛
4.زمانبرگزاریهمایش:25و26خرداد1402.
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ازجملــهفعالیتهایانجامشــدهبرایدســتیابیبه
اهدافهمایــش،برگزاریکرســیهایعلمیپیشاز
برگزاریهمایش،توســطمؤسســۀآموزشیوپژوهشی
امامخمینی8ومراکزهمکارهمایشمیباشــد.این
کرسیهاباهدفبررسیابعادوزوایایمختلفاندیشۀ
عامهمحمــدتقیمصبــاحیزدی8پیرامــونعلوم
انسانیاسامیباحضوراساتید،اندیشمندانوصاحب
نظرانحوزههایتخصصیعلومانسانیاسامیازآذر

ماه1399،درحالبرگزاریاست.
تاکنون41کرســیازاینمجموعهباحضوراســاتید

مختلفبرگزارشــدهاســت.اینکرســیهاهمسوبا
انســانیاسامی محورهایهمایشبینالمللی»علوم
دراندیشــةعامهمحمدتقیمصباحیزدی8«برگزار
میشودوتاپیشازبرگزاریهمایشدنبالخواهدشد.
آنچهدرادامهمیآید،گزارشیمختصراز10کرسیاول

برگزارشدهازاینمجموعهکرسیهایعلمیاست.

کرسی های علمی
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اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکتراحمدسعیدی،مدیریتحجتاالساموالمسلمین
دکترداودحســنزادهکریمآبادونقادیحجتاالســام
والمسلمیندکترحسینمظفریدرسالناندیشهمؤسسه

آموزشیوپژوهشیامامخمینی8برگزارشد.
حجتاالسامدکتراحمدســعیدی،دانشیارمؤسسه
آموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8،هــدفازاین
پژوهــشراارائهراهــکاریکلیبراینقــادیواصاح
مبانیعلومانسانیموجودبااستفادهازآموزههایعرفانی
وفلســفیدانست.ایشانپسازشــرحاقسامشهود،به
ابتــکارعامهمصباحیــزدی8درارجــاعبدیهیات
اولیــهبهعلمحضوریاشــارهکــردوآنرامصداقیاز
شــهودعقلیبهاصطاحعرفانیدانست.استادسعیدی
توجهبهشهودراروشــیمطمئنبرایدرکواقعوبسیار
مؤثردرفرایندنقادیواصاحمبانیمعرفتشــناختی،
هستیشــناختی،روششناختیوغایتشــناختیعلوم

انســانیموجودبرایتولیدعلومانسانیاسامیمعرفی
کرد.ایشانیکیازیافتههایمهمبحثخویشرااثبات
امکانشناختنفسوحاالتنفســانیازطریقشهود
دانستکهمیتواندبهعنوانیکیازمبانیروششناختی
علومانسانیاسامیطرحشود.بهعبارتدیگر،یکیاز
مبانیروششناختیعلومانسانیاسامیاینخواهدبود
کهروشصحیحشناختانساندرعلومانسانی،ترکیبی

ازتجربهوشهوداست،نهصرفًاتجربه.

 شهودونقشآندراسامیسازیعلومانسانیازمنظرعامهمحمدتقیمصباحیزدی8	

ارائهدهنده:حجتاالساموالمسلمیندکتراحمدسعیدی
تاریخبرگزاری:29آذر1399
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 کیدبردیدگاهعامهمصباحیزدی	 بررسیانتقادیفمینیسموتبیینفلسفهتفاوتهایحقوقیبینزنومردباتأ

ارائهدهندهحجتاالساموالمسلمیندکترسیدابراهیمحسینی
تاریخبرگزاری:2دی1399

اینکرسیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمیندکتر
سیدابراهیمحسینی،مدیریتحجتاالساموالمسلمین
دکترمیثمنعمتیونقادیحجتاالساموالمسلمیندکتر
محمدرضاکدخدائیدرسالناندیشهمؤسسهآموزشیو

پژوهشیامامخمینی8برگزارشد.
حجتاالســامدکترسیدابراهیمحســینی،استادیار
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8وارائهکنندۀ
اینکرسی،هدفازاینپژوهشراتبییندیدگاهاسامبر
اساستبیینعامهمصباحیزدی8دررابطهبافمینیسم
وفلســفۀتفاوتهایحقوقیبینزنومردبیانکرد.وی
فمینیســمراپاســخطبیعیونهصحیحبهموضعگذشتۀ
فرهنگغربیدرقبالزندانستکهدرحقیقت،شورشی
دربرابرنگرشسنتیبهزنانونقشآناندرجامعهاست.
بهاعتقادســیدابراهیمحسینی،سهعاملدرایجادورشد

جریاناتفمینیستیبیشترینتأثیرراداشتهاست:
1.هوســرانیوشــهوتطلبیمردان؛2.بهرهکشــی
اقتصادیاززنان؛3.اســتفادهازآرایسیاسیزنان.وی
درادامــهباتأکیدبردیدگاهعامهمصباحیزدی8 بیان

داشت:ازدیدگاهعامه،نهتردیدیدرقبحوزشتیتبعیض
وجودداردونهکمترینتردیدیدرانسانیتزنانوهمانندی
آنــانبامرداندرماهیتانســانی؛لیکــناینپیشفرض
خطاستکههرگونهتفاوتحقوقیبینزنومرد،تبعیض
تلقیشود.نفیتبعیض،دربرابربیعدالتیاست،نهدربرابر
نفیتفاوت؛لذااصلتناسبحقوقوتکالیفباواقعیات
خارجی،مقتضیتفاوتهایحقوقیبینزنومرددرموارد
تفاوتهایتکوینیبینآناناست.درنظرنگرفتنایناصل
توسطجریاناتفمینیستی،پیامدهایزیانبارفراوانیداشته
است.ویبررســیانتقادیازفمینیسمرااینگونهخاصه
کردکهطرفدارانتشــابهحقوقیزنانومردانبرایاثبات
ادعایخود،سهراهپیشرویخوددارند:1.انکارهرگونه
تفاوتتکوینیبینزنومرد؛2.ســطحیدانستنتفاوت
هایتکوینیبینزنومرد؛3.نفیتأثیرگذاریاختافات
تکوینیزنومرددرتشریعقواعدومقرراتحقوقی.اما
دلیلبطاناینفرضیههابداهتتفاوتتکوینیزنومرد
وضرورتهماهنگیمقرراتحقوقیباواقعیاتتکوینی

است.



33

اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالســاموالمسلمیندکتر
سیدابراهیمحسینی،مدیریتحجتاالساموالمسلمیندکتر
محســنهنرجوونقادیحجتاالساموالمسلمیندکتررضا
محمدیکرجی،درسالناندیشهمؤسسهآموزشیوپژوهشیامام

خمینی8 برگزارشد.
ارائهدهندهکرسیعلمیمذکور،حجتاالسامدکترسیدابراهیم
حسینی،استادیارمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8،
بهسببوجودخشونت،تبعیضواستفادهابزاریعلیهزنان،بحث
دربارهحقوقزناندراندیشهاسامیبهویژهاززاویهفلسفهحقوق
اسامیراضروریدانست.سخنراناینکرسیعلمیتأکیدبر
دیدگاهآیتاللهمصباحیزدی8رابهدلیلامتیازاتنگاهایشــان
بهلحاظخدامحوری،قرآنمحوری،تفکرنظاممندونیزشهامت
استاددربرابرخودباختگی،انفعالوجلبخشنودیدیگرانحائز
اهمیتدانست.استادحسینیاصولبنیادینحقوقزندرشریعت
اسامیراباتأکیدبردیدگاهعامهمصباحیزدی8،درسهمحور
عقاید،اخاقوحقوق،بدینشرحفهرســتکرد:خداباوری؛
فرجامباوری؛عدلباوری؛مکملبودنزنومرد؛محوربودننهاد

خانواده؛توجهبهکرامتانسانیوارزشهایاخاقی؛پیوندحقوق
واخاق؛تازموتوازنحقوقوتکالیف؛واقعگرایینظامحقوقی
اسام؛تزاحممصالحوانتخابمصلحتبرتر؛ونیازمندیبهوحی
درپایهریزیحقوق.درپایان،محققاینکرسیدربیاننتیجهتحقیق
خویشگفت:دراندیشهاسامی،زنومردنهتنهاازلحاظماهیت
وگوهرآفرینش،بلکهدرلوازمماهیتانسانیازقبیلحقانتخاب
وتعیینسرنوشت،وبسیاریازمسئولیتهاوحقوقوتکالیف،
مشترکویکساناند.باتوجهبهواقعگراییاسام،مشروعیتنظام
حقوقیبهابتنایقواعدومقرراتبرمصالحومفاسدنفساالمری
اســت،نهبرآراوامیالمردم.هدفنظامحقوقیاسام،افزونو
مقدمبرتأمینمصالحاجتماعیانسانهادردنیاستومتوجهبه
حیاتاخرویاست.وجودتفاوتهایگستردهمیانافرادجامعه،و
احساسنیازمتقابل،اساسیترینعاملپیوندهاومناسباتاجتماعی
انسانهاست.درعینحال،تقویتوتحکیمبنیانخانوادهورعایت
هرچهبیشترحریمعفافوحیاوتقوادراندیشهاسامیمهماست.
البتههمهحقوقوتکالیفدرارتباطبایکدیگروباهدفواحدندکه

باعقایدواخاقنیزپیوندوثیقیدارند.

 کیدبردیدگاهعامهمصباحیزدی8	 »اصولبنیادینحقوقزندرنگرشاسامیباتأ

ارائهدهندهحجتاالساموالمسلمیندکترسیدابراهیمحسینی
تاریخبرگزاری:10دی1399
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 رویکردتأسیسیفرامبناگرایعلمدینی،باتأکیدبرنظریهتأسیسیعلمدینیآیتاللهجوادیآملیوآیتاللهمصباحیزدی8	

ارائهکننده:حجتاالساموالمسلمیندکترمحمدفوالدیوندا
تاریخبرگزاری:25بهمن1399

اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکتــرمحمــدفوالدیوندا،مدیریتحجتاالســام
والمســلمینغامحیدرکوشــاونقادیحجتاالسام
والمســلمیندکترقاســمابراهیمیپوروحجتاالسام
والمســلمینمحمدوحیدســهیلی،درســالناندیشه
مؤسسهآموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8برگزار
شد.حجتاالســاموالمســلمیندکتــرفوالدیوندا،
دانشیارمؤسسهآموزشــیوپژوهشیامامخمینی8،
باتقســیمرویکردهادرمســئلهتولیدعلوماسامیبه
ســهدســتهحداکثری،میانهوحداقلی،الزمهبرخیاز
رویکردهاراتأســیسعلمجدیدعنــوانکرد.وینکته
حائزاهمیتدرتولیددانشاسامیرابهویژهدررویکرد
تأسیسی،توجهبهایننکتهضروریدانستکههرعلمی
داراییکزیربناویکروبناست؛ازاینروتحولبنیادین
درعلومانسانیباهدفدســتیابیبهعلمدینیجدید،
ازطریقایجادتحــولدرزیربنابراســاسجهانبینی

اسامیونوسازیروبنایمتناسبباآناست.
کیدبردیدگاهآیتاللهجوادیآملیوآیتالله ویباتأ
مصبــاحیــزدی8،ویژگیمهمرویکردتأسیســیرا
اصالتدادنبهمعارفوآموزههاینقلیوپشتوانههای
متافیزیکیدرتولیدعلمدینییاتوجهتوأمانبهروشهای
مختلفدرکســبمعرفتدانســت.دکترفوالدیوندا
همچنیــندرتبییندیدگاهآیاتعظاممصباحیزدی8
کید وجوادیآملیگفت:ایندواســتاد،عاوهبرتأ
برتحولمبانیدرعلوم،معتقدندکهبرایدینیســازی
علــمبایدعلــمودینورابطهآندوبازتعریفشــوند؛
دیننهتنهامخالفعقلنیست،بلکهمدلاصولعقلی
است؛وهمچنیننهتنهامخالفعلمنیست،بلکهمیزان
توزینقوانینعلمیاســت؛وبهطورکلــی،با»اصاح
مبانیوپیشفرضهایدینی«،»توسعهوبسطروشها«
و»اصاحغایتعلم«میتوانعلمرادینیســاختو

ضرورتیبهتأییِدتجربیفرضیاتنیست.
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اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکترمحمودنمازیاصفهانی،مدیریتحجتاالســام
والمســلمیندکترمحمدعلیمحیطــیاردکانونقادی
آقایان،حجتاالساموالمســلمیندکترعلیمصباحو
حجتاالساموالمسلمیندکتراحمدحسینشریفیدر
سالناندیشهمؤسسهآموزشــیوپژوهشیامامخمینی

8برگزارشد.
حجتاالسامدکترمحمودنمازیاصفهانی،استادیار
مؤسسهآموزشــیوپژوهشــیامامخمینی8،هدف
ازتحقیقخویشرااســتنباطمؤلفههایفیزیکالیســمو
پیامدهایمنفیآنبرســهرکن)روش،هدفوموضوع(

علومانسانیاسامیعنوانکرد.
اســتادنمازیپیامدهایفیزیکالیسمباهمهاشکالآن
راانکارماورایمادهدرهستیشناسی،انکارمعرفتهای
غیرحســیدرمعرفتشناســی،وانکارنفسمجرددر
انسانشناســیوتقلیلاموریهمچــوننفسوحاالت

نفسانیبهفیزیکیوخواصفیزیکیدانستکهاینمبانی
مســلمًامانعیراهبردیبرســرراهعلومانسانیاسامی
خواهندبود؛زیراعلومانســانیکهبهشــناختانسانو
توصیفوتبیینوتفسیرپدیدههایفردیواجتماعی)از
آنجهتکهانسانیاند،نهازجهتفیزیکیوزیستی(و
جهتبخشیبهافعالوانفعاالتانسانیبراساسمبانی
فلسفیمیپردازند،دراندیشهعامهمصباح8زمانی
اسامیاندکهویژگیاصلیآنها،یعنیمبانی،اهدافو
منابعشــان،درتوافقوسازگاریبااسامدرآیند.پذیرش
فیزیکالیســم،همازنظرموضوع،همروشوهمهدف،
چهدرعلــومتوصیفیوچهدرعلومدســتوری،باعلوم
انســانیاسامیناسازگارومانعیراهبردیبهآناستو
بهنفیموضوعاساسیاینعلوموروشصحیحدرتولید
علوماســامیمیانجامدواهدافتولیدعلومانســانی

اسامیراتأمیننخواهدکرد.

 بررسیفیزیکالیسمبهمثابهمانعراهبردیبهعلومانسانیاسامیازنظرگاهعامهمصباحیزدی8	

ارائهکننده:حجتاالساموالمسلمیندکترمحمودنمازیاصفهانی
تاریخبرگزاری:29بهمن1399
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 مبانیحقوقبشردراسامازمنظرآیتاللهمصباحیزدی8	

ارائه کننده: حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا باقرزاده اول
تاریخبرگزاری:11اسفند1399

اینکرسیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمیندکتر
محمدرضاباقرزادهاول،درسالناندیشهمؤسسهآموزشی
وپژوهشــیامامخمینی8برگزارشــد.ارائهدهندهاین
کرسیحجتاالســامدکترمحمدرضاباقرزاده،استادیار
گروهحقوقمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8،
بابیانایننکتهکهحقوقبشــردراسامازویژگیهاییدر
مبانیوبنیانهایمعرفتیبرخورداراستکهآنراازاعامیه
جهانیسازمانمللمتمایزمیکند،هدفازتحقیقخویش
رااشارهبهمحوریترینمبانیحقوقبشراسامیازنگاه
آیتاللهمصباحیزدی8عنوانکرد.ایشانمعتقداست،
عامهمصباحیزدی8فیلســوفواسامشناسیاست
کهدرحوزهمبانیعلوم،آثارودســتاوردهایگرانســنگی
ازخودبهجایگذاشــتهوحقوقبشراسامیرابرمبانی
خاصیاستوارساختهکهموجبشدهاستاکنوندرکنار
اعامیهجهانیحقوقبشرونیزاعامیهحقوقبشرسازمان
کنفرانساسامی،متنپیشنهادیدیگریبرایحقوقبشر
دراختیاراندیشــمندانجهاناســامقرارگیردومیتواند

راهگشایتدویننظامحقوقبشرمتعالیاسامیدرگستره
جوامعاســامی،بلکهگسترهجهانیباشــد.ویدرادامه
سخنانخویش،فهرستیازمهمتریناصولومبانیحقوق
بشردراســامازدیدگاهعامهمصباحیزدی8رابدین
شــرحارائهکرد:1.خدامحوری،کهازآننتایجیهمچون
کرامتبشر،تکلیفانسانو...بهدستمیآید؛2.اعتقاد
بهمعــادوهدفمندیحیات،کهازدیــدگاهعامه،نعمو
مواهبطبیعیومادیرابایدوسایلیبرایبهدستآوردن
کماالتمعنویوابدیدانست؛3.باوربهاصالتروح،که
نتیجهآنحقوقبشرمعطوفبهمعنویتوابدیتاست؛4.
کرامتانسانی،کهبرآمدهازاهدافخلقتبشرومعطوف
بهکمالیابیاوســت؛5.هدفمندیومحدودیتآزادی،
کــهآزادیرابادوقیدمعارضنبودنباحقخدایمتعالو

مزاحمتنداشتنباحقجامعهبهرسمیتمیشناسد؛
6.تعریفنســبتحقــوقفــردوجامعهبــرمبنای

کمالمحوریوحکمتمداریوهدفمندیخلقت.
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اینکرسیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمیندکتر
والمسلمین ابوالفضلساجدی،مدیریتحجتاالسام
دکترمرتضــیحدادیپیشــهونقــادیحجتاالســام
والمسلمیندکترسیدمحمدصادقموسوینسب،درسالن
اندیشهمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8برگزار
شد.حجتاالساموالمسلمیندکترابوالفضلساجدی،
استادمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8،هدف
ازتحقیقخویشرابیانروشهایتربیتاخاقیباتأکید
برآرایعامهمصباحیزدی8درنظامیمنسجمعنوان
کــرد.ویمهمترینهدفتربیتاخاقــیازنگاهعامه
مصبــاح8راحاکمکردنتوحیدبرتمامســاحتهای
وجودیانساندانست؛بهگونهایکهذهنودلوکردارانسان
خداییشود.بنابراین،روشهایتربیتینیزبایددرنهایت،
انسانرابهسمتچنینهدفیسوقدهندوبهطورکلیناظر
بریکیازسهامرزیرباشند:1.مسلطکردنانسانبرنفس
خویش؛2.ازمیانبرداشــتنجاذبههایغیرتوحیدیدر
انسان؛3.تقویتجاذبههایتوحیدیدرانسان.ویباتوجه

بهاینکهابعادوجودیانســانشاملبعدبینشی،گرایشیو
رفتاریمیشــود،گفت:تربیتاخاقیبایددرهمهاین
ساحتهابهکارگرفتهشودتاشخصیتاخاقیدرانسان
پدیدآیدورشدکند.استادساجدیدرادامه،نخستینگام
دراینمسیرراآسیبشناسینفسدانستتامیزانفاصله
تاهدفومســیریکهبایدطیشود،آشکارگردد.دراین
نگاه،مدیریتابعادمختلفوجودیانســانگامدوماین
مسیرراشکلخواهدداد؛بهطوریکهموجبتسلطبرنفس
وساریکردنخداباوریدرهمهجنبههایشخصیتیشود.
حجتاالســامدکترساجدیدرادامهتبییندیدگاهعامه
مصبــاحیزدی8بهتوضیحتکنیکهایــیپرداختندکه
برایمدیریتهریکازابعادوجودیانســانمناسباند؛
تکنیکهاییکهباتأملدرمنابعدینیوهمچنینبااستفاده
ازآرایآیتاللهمصباحیزدی8بهدستمیآیند.ایشان
معتقداستکهدرمســیرتربیتاخاقیخودودیگران،
هرچهانسانازاینتکنیکهایبهدستآمدهبیشتراستفاده

کند،رسیدنبهنتیجهبرایاومحتملتروآسانترمیشود.

 کیدبرآرایعامهمصباحیزدی8	 روشهایتربیتاخاقیباتأ

ر ابوالفضل ساجدی ارائه کننده: حجت االسالم والمسلمین دکت
تاریخبرگزاری:16اسفند1399
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 فلسفۀجهادابتداییازدیدگاهعامهمصباحیزدی8	

ارائهکننده:حجتاالساموالمسلمیندکترسیدابراهیمحسینی
تاریخبرگزاری:25اسفند1399

اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکترســیدابراهیمحســینی،مدیریتحجتاالســام
والمســلمیندکترمیثمنعمتیونقادیحجتاالســام
والمســلمینمحمدرضاباقرزادهاول،درسالناندیشه
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8برگزارشد.
حجتاالساموالمسلمیندکترسیدابراهیمحسینی،
استادیارمؤسســهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8،
جهادابتدایییاجهاددعوتراجهاددرراهخدابهمنظور
رفعاختنــاقوتأمینآزادیاباغدعوتوپیامتوحیدبه
آنانوانتخابآزادانهدینحقتعریفکرد.ویاینجهاد
راجنگیمشــروعومقدستوصیفکردکهگاهازطرف
دشــمناناســاممغایرآزادیعقیدهمعرفیگشتهوبه
حربهایضداســامتبدیلشدهاست.ویهدفازاین
بحثرامتمایزکردندیدگاهامامیهازدیدگاهتکفیریها
کیدبرجهاد معرفــینمود؛زیراایندودیدگاهدرعینتأ
دینی،دوبرداشتمتفاوتازآندارندوبرهمیناساس

ضروریاستکهمسئلهجهادابتداییدرسهعرصهادله
تشــریع،فلسفهوماهیتآنموردمداقهقرارگیرد.استاد
حسینیتکیهبرآرایعامهمصباحیزدی8درحلاین
مسئلهرابدینجهتدانستکهایشانفقیهیقرآنمحور
وعقلمداردرســهعرصهیادشدهاســت.وییافتهاین
تحقیــقرااینگونهبیانکردکهبــرمبناینگرشعامه
مصبــاحیزدی8برآیاتوروایات،جهادابتدایییک
»اقدامدفاعی«برایدفاعازحقخدایمتعالاســت؛
زیراحقاصیلوذاتیدرعاَلم،منحصردرحقخداوند
متعالاســتوفلسفهتشــریعآن،برافتادنکفروشرک
اســت؛نهآنکههمهانســانهایرویزمینمسلمانو
موحدشــوند؛بلکهمنظور،حاکمیتیکنظامالهیو

توحیدیبرجهاناستتاحاکمیتازآِنخداشود.
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اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکترمحسنمنطقی،مدیریتحجتاالساموالمسلمین
علــیدهقانطرزجانی،ونقادیآقایانحجتاالســام
والمســلمیندکترمحمدحسنجعفریوحجتاالسام
والمسلمیندکترســیدابوالفضلحسنیدرسالناندیشه
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8برگزارشد.

حجتاالســاموالمســلمیندکترمحســنمنطقی،
دانشــیارگروهمدیریتمؤسسهآموزشیوپژوهشیامام
خمینــی8،درارائهاینتحقیق،نخســتبرایننکته
کیدداشتکهزندگیســازمانی،بخشجداییناپذیر تأ
حیاتانســانیشــدهاستوتوســعهســازمانها،در
عرصههایمختلفآموزش،فرهنگ،اقتصاد،سیاست،
امنیــتو...،نیازمندتوجهبیشــتربهســامتاداریو
پرهیزازفساداداریاستوبهویژهدرخصوصمدیران،
بهعنوانسکاندارانســازمانها،بیشازدیگرانتوجهبه
سامتآنهاضروریاست؛زیراباوجودمدیرانصالح،

سازمانهانیزبهسویشایســتگیگامبرمیدارندوآماده
خدمترســانیبهتربهجامعهاسامیمیشوند.ویدر
بیانبرتریسازمانهایاسامیبرسایرسازمانهاگفت:
درســازمانهایاسامی،تنهاتأمیناهدافدنیویمردم
مدنظرقرارندارد؛بلکهتکاملانســانیبراساساصول
وارزشهایاســامینیزبهعنوانبهترینهدفدرنظر

گرفتهمیشود.
اســتادمنطقیمبنایشناســاییخصوصیاتمدیران
صالحرادراینتحقیق،دوعاملاساسی»علمومهارت
مدیــران«و»پایشمدیــران«عنوانکــردوحاصلاین
شناســاییرااینگونهگزارشنمود:درمطالعهعاملعلم
ومهارتمدیران،بــهعواملدرونی)اصالتخانوادگی،
معنویــت،تقــوی،اخاقوتعهــد(وعوامــلبیرونی
فرهنگســازمانی، آموزشکارکنان، )تحقیقاتمحلی،
پرورشمدیــران(بایــدپرداختهشــود.بهعبارتدیگر،
مدیرانصالحنیازمنداصالتخانوادگی،کسبمعنویت

 مدیرانصالحدرنظاماداریازمنظرعامهمصباحیزدی8	

ارائهکننده:حجتاالساموالمسلمیندکترمحسنمنطقی
تاریخبرگزاری:19اردیبهشت1400
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وتقــوی،وتقیدبهرعایتاخاقووفاداریهســتند؛
چنانکهعواملبیرونیبرایشناســاییوپرورشمدیران
صالــح،همانندتحقیقــاتمحلی،آمــوزشکارکنان،
تقویــتفرهنگســازمانیوطراحیسیســتمپرورش
مدیراننیزبســیارکارسازاست.سپسبایدعاملپایش
گاهیبخشی،تشویقو مدیرانصالحبررســیشودکهآ

مؤاخذه،محورهایاینبخشراتشــکیلمیدهند.در
واقع،سازمانهابرایپرورشونگهداریمدیرانصالح،
باتشویقکارکنان،آنهارادرمسیررفتارهایشایستهقرار
میدهنــد؛چنانکهدرصورتبروزخطاوبیتوجهیبه

هشدارها،بهتنبیهآناناقدامخواهندکرد.

زندگی سازمانی، بخش جدایی ناپذیر حیات انسانی شده 
است و توسعه سازمان ها، در عرصه های مختلف آموزش، 
فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت و...، نیازمند توجه بیشتر 
به ســامت اداری و پرهیز از فســاد اداری است و به ویژه در 
خصوص مدیران، به عنوان سکان داران سازمان ها، بیش از 

دیگران توجه به سالمت آنها ضروری است

 ،،

 ،،
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اینکرســیعلمیباارائۀحجتاالساموالمسلمین
دکترمحمدرضاباقرزادهاول،مدیریتحجتاالســام
والمسلمیندکترمحسنهنرجوونقادیحجتاالسام
والمســلمیندکترســیدعلیمیرداماد،درسالناندیشه
مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی8برگزارشد.

باقرزاده حجتاالساموالمســلمیندکترمحمدرضا
اول،نخستازمتفاوتبودنمبانیفلسفیارزشیوغایی
نظامقضاییاســامازمنظــرآیتاللهمصباحیزدی8
بامبانیرایجدراندیشــههایحقوقــیمعاصرخبرداد
وســپسبابررســیدومبنایکرامتومساوات،بهاین
تفاوتهااشارهکرد.اســتادباقرزادهاولدراینبارهگفت:
مبناینخست،کرامتاست.نظامهایحقوقبشرغربی
برمبنایاعتقادبه»کرامتذاتی«شــکلگرفتهاند؛امااز
منظرآیتاللهمصباحیزدی8کرامتانســانبهمعنای
استعدادهاییاستکهخداوندبهصورتتکوینیدرنهاد
انسانبهامانتگذاشتهاستتابااستفادهازآنهاپلههای

نردبانتکاملانسانیرادرنوردد.برایناساس،اگرانسان
ایناســتعدادهارادرنهادوجودخویشمهملگذارد،تا
مرزحیوانیتوحتیپستترازحیوانیتسقوطمیکند.
نتیجهچنینکرامتی،ُمِحقشدنانساننیست؛بلکهمنشأ
ایجادتکلیفبــرایاوودیگراندربرابرخداوندخواهد
بود.ایشانعاوهبرکرامتتکوینی،بهکرامتاکتسابی
هممعتقدندکهنتیجهکســبفضائلانســانیتوســط
خودانســانبودهاســتکهبرمبنایعدالت،کسانیکه
بهاینفضیلتهاآراســتهاند،باکسانیکهبهرهایندارند
یاکمتردارند،برابرویکســاننیســتند.ازدیگرسو،مثًا
اســتعدادهایطبیعیوذاتیجنسیتیهممیتواندمبنای

تمایزاتحقوقیشود.
مبنــایدوم،مســاواتوبرابریاســتکــهدرغرب
بهمعناینفیکلیهَاشــکاِلتفاوتاســت؛امادراندیشه
عامهمصباحیزدی8برابریدرشرایطنابرابرتکوینی،
عیننابرابریاســت.همچنینانســانهادربرابرقانون

 جستارهاییدر»مبانیوآداباخاقیدرنظامقضاییاسام«ازمنظرعامهمصباحیزدی8	

ارائهکننده:حجتاالساموالمسلمیندکترمحمدرضاباقرزادهاول
تاریخبرگزاری:27اردیبهشت1400
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برابرند؛اماممکناستدرقانونبرابرنباشند.
مبنایسوم،آزادیاستکهدراندیشهحقوقیآیتالله
مصباح8ارزشآلــیوابزاریدارد؛بهدلیلنقشــی
کهدرکمــالفردوجامعهدارد؛ازایــنروتأمیناخاق
عمومــیومصالحمعنویواخرویجامعهنیزمیتواند

باعثمحدودیتآزادیشود.
چهارمینمبنا،عدالتاســتبهمعنایقراردادنهر
چیــزیدرجایخــود،کهالزمهآن،علــمواحاطهبر
ابعادوجودیهرامریاســتتاحقهرذیحقیبهنحو
عادالنهاعطاشود؛کهالزمهآن،جامعیتمنابعشناخت
استکهدرکنارعقلوتجربه،جزبااتصالعلمبشری

بهعلمالهیامکانپذیرنیست.
مبانیغایینظامهایقضایی،نظموعدالتوامنیت
اســتکهدرنگرشفلسفیآیتاللهمصباح8،ارزش
ابزاریبرایدستیابیبههدفعالیـیعنیکمالانسانی
ـدارند؛گذشــتهازاینکههدفنظامقضایی،کمالفرد
وجامعهاســت؛نهفردبماهوفرد،کــهفردگرایانبدان
معتقدند،ونــهجامعهبماهوجامعه،کهجامعهگرایانو

سوسیالیستهابداناعتقاددارند.

آزادی  در اندیشه حقوقی آیت الله مصباح یزدی8 ارزش 
آلی و ابزاری دارد؛ به دلیل نقشــی که در کمال فرد و جامعه 
دارد؛ ازاین رو، تأمین اخالق عمومــی و مصالح معنوی و 

اخروی جامعه نیز  می تواند باعث محدودیت آزادی شود.

 ،،
 ،،
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ازجملهفعالیتهــایانجامگرفتهبرایدســتیابیبه
اهدافهمایش،برگزاریسلســلهنشســتهایعلمی
پیشازبرگــزاریهمایش،درداخلوخارجازکشــور
اســتکهدرادامه،گزارشمجموعهنشستهایعلمی

برگزارشدهدرکشورسوریهارائهمیگردد:
سلســلهنشستهایعلمیدرسوریهتوسطدفترمقام
معظمرهبریبــاهمکاریمراکزیدیگردرکشــور
ســوریهوحضورمحققانیازایرانبرگزارشد.بهگزارش
اســامی انســانی بینالمللی»علوم دبیرخانههمایش
دراندیشــهعامهمحمدتقیمصبــاحیزدی8«،دفتر
مقاممعظمرهبریدرســوریهبهمنظوربزرگداشــت

شخصیتواندیشهحضرتعامهمصباحیزدی8در
نخستینسالگردارتحالایشــانباهمکاریومشارکت
نمایندگیجامعــةالمصطفیالعالمیة،ُمجّمعالســیدة
رقیــةورایزنیفرهنگیجمهوریاســامیایران،اقدام
بهبرگزاریسلسلهنشستهایمنطقهایدرشهردمشق

کردهاند.
ایننشستهاهمسوبامحورهایهمایشبینالمللی
»علومانســانیاســامیدراندیشــهعامهمحمدتقی
مصباحیزدی8«ازچهارمتاششــمبهمنماه1400

برگزارشد.

نشست های علمی
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پیش نشست اولپیش نشست اول

نخســتینجلسهایننشســتهادرجامعةالمصطفیالعالمیه-حوزة
االمامخمینــی8درروزدوشــنبه2022/1/24م،مصادفبا4بهمن

1400،ازساعت9:30صبحتااذانظهربهشرحزیراجراگردید؛

نشستهایعلمی

سخنرانعنوانردیف

الشیخ مهدوی مهراهاًل بکم1

الدکتور الشیخ مجتبی مصباح الیزدی قراءة فی منهجیة التأصیل المعرفی الَعَقدی فی أطروحات آیة اهلل الشیخ مصباح الیزدی2

الدکتور الشیخ أحمد حسین شریفیالمکّونات الِقیمیة للحضارة اإلسالمیة من وجهة نظر العالمة مصباح الیزدی3

الدکتور الشیخ نبیل حلباویشخصیة العالمة مصباح الیزدی4

الدکتور الشیخ حسین مظفریالسیرة العلمیة والعملیة للشیخ مصباح الیزدی5
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خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

پیش نشست دومپیش نشست دوم

دومینجلسهایننشســتهادرمجّمعالسیدۀرقیة-فرعجامعةباد
الشــام،درروزدوشــنبه2022/1/24م،مصادفبا4بهمن1400،از

ساعت14:30تااذانمغرببهشرحزیراجراشد؛

سخنرانعنوانردیف

الدکتور الشیخ نبیل حلباوياهاًل بکم1

الدکتور الشیخ مجتبی مصباح الیزدیمشروع أسلمة العلوم اإلنسانیة في فکر العالمة المصباح الیزدي: ضرورتها وأهمیتها2

الدکتور الشیخ أحمد حسین شریفیمنهج العالمة المصباح الیزدي في مواجهة الشبهات الدینیة3

الدکتور الشیخ حسین المظفريخصائص ومیزات الحوزة العلمیة المطلوبة في فکر العالمة مصباح الیزدي4

الدکتور علي إسبرطریق معرفة اهلل عند العالمة مصباح الیزدی5
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پیش نشست سومپیش نشست سوم

سومینجلسهایننشستهادررایزنیفرهنگیجمهوریاسامیایران
درروزسهشــنبه2022/1/25م،مصادفبا5بهمن1400،ازســاعت

14:30تااذانمغرببهشرحزیراجراشد؛

نشستهایعلمی

سخنرانعنوانردیف

الدکتور سید حمید رضا عصمتياهاًل بکم1

الدکتور الشیخ مجتبی مصباح الیزدیالعالقة بین القیم والواقع من وجهة نظر العالمة مصباح الیزدي2

الدکتور الشیخ أحمد حسین شریفی)اإللهیات والفلسفة التطبیقیة في فکر العالمة مصباح الیزدي )مع التأکید علی التربیة والتعلیم3

الدکتور الشیخ حسین مظفريجهود العالمة مصباح الیزدي وابتکاراته العلمیة والعملیة في األخالق4

الدکتور توفیق داوودقراءة سوسیولوجیة في فکر العالمة محمد تقي مصباح الیزدي5
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خبرنامههمایشبینالمللیعلومانسانیاسامیدراندیشهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8 

پیش نشست چهارمپیش نشست چهارم

چهارمینجلسهایننشستهادردمشق،مسجدالسیدةفاطمةالزهراء
)حــياألمین(درروزچهارشــنبه2022/1/26م،مصــادفبا6بهمن

1400،ساعت19بهشرحزیراجراشد؛

سخنرانعنوانردیف

الدکتور السید عبد اهلل نظاماهاًل بکم1

سماحة الشیخ حمید الصفار الهرنديشخصیة آیة اهلل الشیخ مصباح الیزدی2

الدکتور الشیخ مجتبی مصباح الیزديالمدرسة السلوکیة آلیة اهلل الشیخ مصباح الیزدي3

الدکتور الشیخ أحمد حسین شریفيالشخصیة العلمیة واألخالقیة للعالمة مصباح الیزدي4

الدکتور حسین مظفریالعرفان الخالص والحقیقی فی منظور العالمة مصباح الیزدی5
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در همایش بهتر هرچه اطاعرسانی برای پیشهمایشهایی
ادامه در است. شده برگزار همکار مراکز توسط علمی، مجامع

گزارشیمختصرازاینپیشهمایشهاارائهمیشود.

گزارش  پیش همایش 
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همایشملی»عامهمصباحیزدی8فیلســوفعلوماجتماعیاســامی«بههمتگروهفلسفهپژوهشکده
حکمتودینپژوهیپژوهشگاهفرهنگواندیشــهاسامیبرگزارشد.اینهمایشدارای10محوراصلیبود
کهباسخنرانیومیزگردتخصصی»علوماجتماعیاسامیازمنظرعامهمصباحیزدی8«باحضورحجج
االســاموالمســلمیندکترعلیمصباح،دکترحمیدپارسانیا،دکترحسینبســتانوتنیچندازارائهدهندگان
مقاالتبرگزیده،همچنینرونماییازمجموعهمقاالتمربوطبههمایش،درروزچهارشنبهسومآذرماه1400
برگزارشــد.همچنینپیشازاینهمایش،ســهپیشنشستتخصصیازروزیکشنبه30آبانتاروزسهشنبه2

آذرماهباحضوراساتیدوصاحبنظرانبهصورتمجازیبرگزارگردید.

 هامیش ملی »عالمه مصباح یزدی8 ؛ فیلسوف علوم اجتامعی اسالمی«
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همایشعلمی»بررسیاندیشــههایاجتماعیعامهمصباحیزدی8«بههمتدانشگاهآزاداسامیواحد
قمباهمکاریدانشــگاهباقرالعلوم)ع(،پژوهشــگاهحوزهودانشگاه،انجمنمطالعاتاجتماعیحوزه،مؤسسه
آموزشیوپژوهشــیحضرتامامخمینی8دردانشگاهآزاداسامیواحدقمدرروزسهشنبه14دی1400
اجراشــد.دراینهمایشعلمیکهبهصورتحضوریوهمزماندرفضایمجازیبرگزارگردید،بهبررســی
اندیشــههایاجتماعیعامهمصباحیزدی8پرداختهشــد.آیتاللهمحمودرجبیرئیسمؤسسةآموزشیو
پژوهشــیامامخمینی8،حجتاالساموالمســلمیندکترعلیمصباح،دکترمحمدمهدیطهرانچیرئیس
دانشــگاهآزاداسامی،وحجتاالساموالمسلمینعبدالحسینخســروپناهمعاونعلومانسانیوهنردانشگاه

آزاداسامیسخنرانیکردند.

 هامیش ملی » بررسی اندیشه های اجتامعی عالمه مصباح یزدی8
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بهمناســبتروزجهانیفلســفه،پیشهمایشباعنوان»العامةالمصباحفیلســوفالهویة«درلبنانتوسط
»معهــدالمعارفالحکمیة«باحضورمحققانیازایرانبرگزارشــد.بهگــزارشدبیرخانۀ»همایشبینالمللی
علومانســانیاسامیدراندیشــۀعامهمحمدتقیمصباحیزدی8«بهمناســبتروزجهانیفلسفه،ازمیان
همکارانخارجیهمایش،»معهدالمعارفالحکمیة«،همایشیمنطقهایباعنوان»العامةالمصباحفیلسوف
الهویة«رابرگزارکرد.اینهمایشبهمثابةپیشهمایشــيبرای»همایشبینالمللیعلومانســانیاســامیدر
اندیشــهعامهمحمدتقیمصباحیزدی8«وبهصورتدوروزه)25و26آبانماه1400شمسی(بودهاست.
ســخنرانانآغازیناینرویدادعلمیمنطقهای»الشــیخشــفیقجرادی«ازلبنانو»آیتاللهعباسکعبی«از
ایرانبودندویازدهمقالهتوســطمحققانیازپنجکشــورمنطقۀغربآسیا)لبنان،ایران،عراق،مغربوتونس(
بهصورتحضوریومجازیارائهگردیدومقاالت
پذیرفتهشــدۀدیگرنیزدرمحصوالتاینهمایش
بهچاپخواهدرســید.محققانایرانیارائهدهندۀ
ایــنهمایشآقایانحجتاالســاموالمســلمین
دکترمحسنمنطقیبامقالهایباعنوان»الـــمدراء
الصالحونفیالـــمنظماتاإلســامیةمنوجهة
نظرالشیخمصباحالیـزدی8«وعباسعارفیبا
مقالهایباعنوان»قیمةالـمعرفةومعیارهافیفکرة

العامةمصباحالیزدی8«بودند.

 هامیش العالمة املصباح 8 فیلسوف الهویة 








