تاریخچه شکلگیری مجمع عالی حکمت اسالمی

در پــی دیدار جمعی از فضال و نخبگان علوم عقلی حوزه
علمیه قم با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی
خامنهای «مدظله العالی» در زمســتان ســال  ۱۳۸۲و تأکید
معظم له بر ضرورت و اهمیت علوم عقلی و لزوم تشکیل
انجمــن یا مجمعــی که مرکزیت علوم عقلــی را در حوزه
علمیــه بر عهده داشــته باشــد ،جمعی از اســاتید علوم
عقلی با تشــکیل جلســات متعدد راهکارهای تحقق اهداف
و منویات معظم له را بررســی و پایههای تأســیس مجمع
عالی حکمت اسالمی را شکل دادند.

ی حکمت اسالمی
اهـداف مجمع عال 

ی حکمت اسالمی
وظایف مجمع عال 

ی در
ق و توســع ه علــو م عقل 
ی تعمیــ 
ی بــرا 
 .۱زمینهســاز 

ف مذکور وظایف
مجم ع عالی ب ه منظور دســتیابی به اهدا 

ی وآموزشــی در
حوزههای علمیه و ســایر مراکز پژوهشــ 

زیر را بر عهده دارد:
الف) ارای ه خدمات آموزشی و پژوهشی؛
ل نشست ها و همایش های علمی؛
ب) تشکی 
ی به
ی و اطالعرسان 
ی پژوهشگران علوم عقل 
ج) شناســای 
آنان؛
د) همکار ی با مراکز علمی داخل و خارج کشور؛
ه) نشر کتب و نشریات علمی؛
ن متون آموزشی؛
و) تدوی 
ب و تشــویق پژوهشگران و بزرگداشت استادان
ز) ترغی 
ممتاز؛
ی در
ی و پژوهشــ 
ح) همــکار ی با نهادهــای اجرایی ،علم 
ف و وظایف مجمععالی؛
ی اهدا 
راستا 
ی حضور اعضاء در مجامع
ی برا 
ط) زمینهســاز 
علمی داخلی و بینالمللی.

چارچوب سیاستهای کالن مصوب شورای عالی حوزههای
علمیه.
ب و بکارگیری آنها
ی مناس 
ی انسان 
ش نیروها 
 .۲پرور 
ب آراء و گفتگوهای
ی تضــار 
ایجــاد زمینههای مناســب برا 
ی در علو م مورد نظر
علم 
 .۳تــاش در جهــت هدایت و ســاماندهی امور آموزشــی
و پژوهشــی علــوم عقلــی بــا هماهنگــی مرکــز مدیریت
حوزههای علمیه.

ناظران عالی

براســاس ماده  26اساسنامه ،هیئت عالی نظارت
از اساطین حکمت و فلسفه هستند که اشراف بر
مجمع عالی حکمت اسالمی دارند .اعضاء هیأت
عالــی نظارت در حال حاضــر عبارتند از حضرات
آیــات عظام :جــوادی آملی ،ســبحانی و مصباح
یزدی (دامت برکاتهم).

ّ
ع عضویت
انوا 

مجمــ ع عالــی دارای ســ ه نــو ع عضــو :پیوســته ،وابســته و
افتخار ی میباشد.

 اعضای پیوسته

ی و یا دکترا 
ی
ک ســطح چهار حــوزو 
ی مدر 
ی کــه دارا 
کســان 
ف در زمین ه علوم
دانشــگاهی و یا مشــتهر ب ه تدریس و تألی 
عقلی.
ش تخصصی همخوان با زمینه
ی گرای 
افــراد مذکور باید دارا 
ت دارای یک
ت مجم ع عالی باشــند .در غیراین صــور 
فعالیــ 
ی در زمینه علوم
ف تخصصی و یا ســه مقالــ ه تخصصــ 
تألیــ 
عقلی باشند.

ی وابسته
 اعضا 
ک ســط ح ســ ه یا کارشناسی ارشد در
ی مدر 
کســانی ک ه دارا 
ن با زمین ه فعالیت مجم ع عالی
ی همخوا 
گرایشی تخصص 

ت افتخاری
 عضوی 

شعبه شیراز

شــعبه شیراز ســومین شــعبه مجمع عالی حکمت اسالمی
باشــد کــه بــا  ۲۳عضو پیوســته فعالیت رســمی خــود را از
اواخــر ســال  1397آغــاز کــرد .از عزیزانی که شــرایط فوق را
دارنــد به منظور تکمیل اعضای خویش اســتقبال مینماید.
عالقمنــدان جهــت دریافت فرم عضویت و مــدارک الزم ،به
سایت مجمع مراجعه نمایند.
گرچــه مقدمــات شــکلگیری شــعبه قریــب  3ســال بهطول
انجامید ،اما فعالیت رسمی با برگزاری اولین دوره انتخابات
شورای اجرایی در اواخر سال  1397آغاز ،که امیدواریم فصل
جدیدی از احیاء پیشــینه درخشان حکمت اسالمی در استان
فارس با حضور اســاتید ،فضال و حکمتدوســتان حوزوی و
دانشگاهی صورت گیرد.
ارکان شعبه شیراز
 رئیس شورای اجرایی
آیت الله دکتر احمد بهشتی
 مدیر مجمع

ی را ک ه
ی میتواند شــخصیتهای ایرانــی و خارج 
مجمع عال 
ت اســ 
ی آنان درزمین ه علو م عقلی حائز اهمی 
مقــا م علم 
ت یا  شورای اجرایی
ی مؤثر و ارزندهای
در پیشــبرد اهداف مجمع عالی کمکهــا 
ـ آیتالله لطف اله دژکام
دارند را بهعضویت افتخار ی درآورد.
ـ آیتالله علی اکبر کالنتری

حجت االسالم دکتر محمد عباسزاده جهرمی

شعب مجمع عالی حکمت اسالمی

شعبه ،واحد وابسته به مجمع عالی حکمت اسالمی است که
در مناطقی که زمینه برای فعالیت علوم عقلی فراهم و دارای
حداقل  20عضو پیوسته و تعدادی عضو وابسته باشد ،دائر
و راه اندازی می شــود .شعب از حیث سیاست،خط مشی،
برنامههــا ،مقــررات مالــی و اداری و تشــکیالت تابــع مجمع
عالی اسالمی می باشند

ـ حجتاالسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکائی
ـ حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد شریفانی
ـ دکتر علی محمد ساجدی
ـ دکتر عبدالعلی شکر
ـ دکتر محمد باقر عباسی

آدرس

شیراز ،خ ۹دی ،روبروی مرکز مدیریت حوزه علمیه فارس

http://shiraz.hekmateislami.com
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