
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

 الحکمة ةطرح دعو  دوره دوم گزارش و معرفی
 

 حکمت متعالیه  کارگاه آموزشی

 مقدمه 

حفظه هللا و با   پناهیزدان  هللاآیت آموزشی پژوهشی نفحات، تحت اشراف جناب استاد   یموسسه   

با هدف تعمیق و ترویج    1397امینی نژاد حفظه هللا، در سال   والمسلمیناالسالم حجت مدیریت جناب استاد 

  تأسیس مبانی حکمی عرفانی اسالمی و تولید و ترویج امتدادهای اجتماعی تمدنی حکمت و عرفان اسالمی 

 شد. 

اهداف کلی موسسه در تراز   بازتعریفبا هدف  1399این موسسه در زمستان سال  المللبینمعاونت 

بازطراح نیز  و  و  جهانی  شد.    هایفعالیت   سازیمتناسب ی  تشکیل  جهانی،  اقتضائات  اساس  بر  موسسه 

 از:  اندعبارت  شودمیمهمی که توسط این معاونت دنبال  اندازهایچشم 

 عنوانبه جهانی مطالعات اسالمی    یقم در عرصه  ی مقدسعلمیه  یارتقاء جایگاه حوزه •

حکمت و عرفان   یدر حوزه  پردازینظریهو پیشران    مرجع تعمیق و تبیین حکمت و عرفان اسالمی

 اسالمی و امتدادهای اجتماعی و تمدنی آن

 برانمیراث  عنوانبه قم  ی  علمیه  یکه در حال حاضر در حوزه   هاییشخصیت   معرفی جهانی •

ارتباط و   هایزمینه فراهم شدن  حکمت و عرفان اسالمی مطرح هستند، با هدف باارزش یگنجینه 

 هاآنتعامل علمی اندیشمندان جهان با  

 

با طالب غیر    افزاییهم نورانی، جز از طریق تعارف و  اندازهای چشم از نگاه این معاونت دستیابی به این  

ایرانی که در اوج پاکی و اخالص به امید دسترسی به منبع نور معنویت و علم، به قم مقدس، آشیانه علوم  

اط وثیق با نخبگان از  نیست. از همین رو ارتب  پذیرامکان ،  اندنموده مهاجرت    السالم علیهم   بیتاهل قرآن و  

این معاونت است.    هایسیاست ری و عملی، از  در دو بعد عقل نظ   هاآنهدف تربیت جامع    این طالب با 

ارتباط مستقیم این طالب معزز با اساتید بزرگواری که عمری را در زهد، سلوک معنوی و جهاد علمی 

حکمت و عرفان اسالمی    سنگگران  یگنجینه سپری نموده، در بستر نورانی سنت حوزوی، رشد کرده و  

  افزایی هم این معاونت،    هایسیاست ضروری است. از دیگر    ، برای تحقق این سیاست،اندبرده را به ارث  

حوزوی است که در راستای معرفی اسالم   مؤسساتو  هامجموعه یحداکثری، برادرانه و همدالنه با همه

 مند، صاحب ایده و فعال هستند. ناب و اصیل به دنیا دغدغه



مورد رضایت   شودمی عملکرد ما تبدیل  و به تصمیم و    گذردمی بر ذهن و قلب ما    آنچه امید آن داریم که  

 امام عصر عجل هللا فرجه الشریف باشد. 

 و من هللا التوفیق و علیه التکالن 

 ة الحکم دوره اول طرح دعوة  اجمالی  یمعرف  فصل اول: 

 
الحکمۀ، به عنوان گامی اولیه  در راستای دستیابی به این اهداف و سیاست ها، طرح آموزشی دعوۀ

ی حکمت اسالمی« تدریس شده توسط  ی فشرده است. این طرح با محوریت دروس »دورهطراحی شده  
ی  والمسلمین استاد امینی نژاد حفظه هللا شکل گرفته است. این سلسله دروس با هدف ارائهاالسالم جناب حجت 

است.  مند هستی از نگاه حکمت متعالیه شکل گرفته  حال مستحکم از ساختار نظام تصویری کلی و درعین
در این درس چهارده عنوان از موضوعات اساسی و بنیادین حکمت متعالیه در ذیل سه بخش کلی: الهیات  

شناسی( مورد  شناسی(، الهیات بالمعنی االخص )خداشناسی( و علم النفس فلسفی )انسان بالمعنی االعم )هستی 
ای  دقیقه ساعت و پانزده   ی یکبحث و بررسی قرار گرفته است. این دروس در قالب سی و چهار جلسه

 برگزار گردیده است. 
در موسسه نفحات برگزار گردید. در این    1400در بهار و تابستان    ة الحکم  ة دوره اول طرح دعو

دوره سیزده تن از طالب ایرانی و غیر ایرانی در قالب سه گروه زبانی عربی، انگلیسی و اسپانیولی گزینش  
ز کشورهای لبنان، کوبا، امریکا، انگلیس و زامبیا در طرح حضور  و دعوت گردیدند. طالب غیر ایرانی ا

داشتند. از مهمترین برکات برگزاری این دوره این بود که عالوه بر »تربیت نیروی انسانی از حیث معنوی  
عربی،   فارسی،  زبان  چهار  به  متعالیه«  بر حکمت  »درآمدی  آموزشی  کتاب  متن  »تولید   ، علمی«  و 

دستور کار قرار گرفت . الزم به ذکر است که در حال حاضر تدوین متن این کتاب به  اسپانیایی« نیز در  
زبان فارسی توسط طالب فارسی حاضر در طرح در حال انجام است و پس از آماده سازی متن فارسی،  
این متن توسط طالب غیرایرانی حاضر در طرح، به سه زبان انگلیسی، عربی و اسپانیایی ترجمه خواهد  

 شد.  



 

 

 

 یی »دوره دوم« طرح دعوة الحکمة تبیین مراحل اجرافصل دوم:

 

 

خرداد    21بود که به لطف الهی در بازه زمانی    ة الحکمةدومین دوره از طرح دعودوره ی برگزار شده   

. روزهای زوج در هر هفته به جلسات  گردیدهفته برگزار    7، در طول  1401مرداد    5لغایت    1401

.  بود  حضوری طرح اختصاص داشت و روزهای فرد جهت مطالعه و مباحثه دروس در نظر گرفته شده  

بازه   این  بندی شده    ه هفته ای،  موضوعات چهاده گانه دور  7در  به    وتقسیم  آموزشی طرح  در جدول 

 رسید .   دانش پژوهان استحضار

 

 وظایف  طالب شرکت کننده 

   در روزهای فرد هفته درسی های مطالعه، استماع و مباحثه فایل •

جدول  مطابق با  ارائه و کنفرانس موضوعات درسی معین شده بر اساس برنامه ریزی    تعهد به •

 زمانبدی  

 ( رائه کدام موضوع را به عهده داردمشخص می گردد که هر گروه مسئولیت ا)متعاقباً 

 

های »دوره فشرده حکمت اسالمی«، در چهارده موضوع مورد اشاره،  الزم به ذکر است که عالوه بر فایل

ای دروس بدایۀ الحکمۀ و نهایۀ الحکمۀ، تدریس شده توسط جناب استاد امینی نژاد حفظه هللا، نیز در  هفایل

ی طالب محترم  هدف از این امر، امکان تعمیق مباحث و موضوعات، برا  که   گرفت اختیار برادران قرار  

 .  بود حاضر در طرح  

نیز اساتید حاضر در طرح ارائه می    در ادامه جدول موضوعات، به همراه زمانبندی ارائه موضوعات و

 گردد.  

 

 



 

 

 دعوة الحکمة  طرح  دوره دوم تفصیلی   گزارش  :فصل سوم  

 

 بخش اول : جلسه افتتاحیه  

 

 موسسه نفحات  الملل بینسخنرانی معاون 
 

 

بین معاون  جلسه  ابتدای  شیخالملل موسسهدر  آقای  نفحات،  مقدمات شکلی  بیان  به  گیری طرح،  االسالم 

توان به موارد زیر  شده در این بخش مینامه و سیر اجرایی طرح پرداختند. از نکات مطرح اهداف، آئین

 اشاره کرد: 

الملل خصوصاً در بعد »بسط و ترویج تراث  ی بیناهمیت پیگیری اهداف موسسه در عرصه ▪

 عرفانی«  -حکمی

ابناء امت اسالمی و دلدادگان ▪ عنوان شرط مهم  مکتب اسالم ناب به   ایجاد فضای اخوت بین 

 المللی بینحضور در عرصه

الیه ▪ به  نسبت  دنیا  با  ارتباطات علمی  برقراری  برای  اسالمی  مطالعات  داشتن  های  اولویت 

 تطبیقی و نقادانه 



 

 

 

های علمی و  مندی از ظرفیتهمچنین ایشان به اهمیت حضور اساتید برجسته در این طرح و امکان بهره

 کرده و همگان را به پاسداشت این نعمت عظیم و استفاده از آن تشویق نمودند. یشان اشاره معنوی ا

 



 

 اساتید دوره : دوم بخش

 

 

 

 ویژگی دوره : بهره مندی از طالب دوره اول به عنوان اساتید دوره دوم

 

اول طرح با ممارثت  از ویژگی های دوره دوم طرح دعوة الحکمة بهره مندی از طالبی بود که در دوره 

در فراگیری مباحث حکمی در دوره ، جایگاه خود را به عنوان استاد پیدا نموده و در دوره دوم به عنوان  

 مدرس مشغول گردیدند. 

این اساتید محترم عبارتند از آقایان حجج اسالم جواد خوش نیت، امیر احمد جلیلی ، سجاد توکلی ، مهدی  

 . سالم ، درگاهی فر و شیراز آغامیرخلف زاده ، سید علی شیخ اال 

 

 

 

 

 

 



   علمی دورهبخش سوم : جلسات 

 



ی  های متنی و صوتی »دورهفایل   و   شدند  بندینفره تقسیم های دو الی سه ی این طالب در قالب گروهمجموعه

هجده  گانه دوره در طول  . موضوعات چهاردهداده شد  ها قرار  ی حکمت اسالمی« در اختیار گروه فشرده

های مربوط به موضوع آن هفته را مطالعه،  ها موظف بودند که در طول هفته، فایل هفته توزیع گردید. گروه 

استماع و مباحثه نمایند. هدف از این امر، امکان تعمیق مباحث و موضوعات، برای حاضران در طرح  

الذکر در کانال  ی فوق هها و متون دورکنندگان در طرح، صوت تر شرکت منظور دسترسی راحت بود. به 

ی  های متنی و صوتی »دورهفایل و همچنین ری شداختصاصی و همچنین در سایت موسسه نفحات بارگذا

 . داده شد  ها قرار ی حکمت اسالمی« از طریق کانال ایتا و سایت در اختیار گروه فشرده

 

 

هر روز درسی مشتمل بر دو    شد.می  جلسات عمومی طرح، در روزهای زوج به صورت هفتگی برگزار  

لسه دوم از ساعت  و ج  11الی    9:30. جلسه اول از ساعت  بود جلسه هر کدام به مدت یک ساعت و نیم 

ساعت    تاً نتیجبود .  ان استراحت و پذیرایی  و مابین دو جلسه نیز زم  گردید  میگزار  بر  13الی    11:30

اول کالس به ارائه و کنفرانس و دریافت پرسش های طالب ، و ساعت دوم به  پاسخگویی به پرسشها و  

در قسمت اول جلسه، موضوع مربوط به آن روز توسط یکی از    .  داشتجمع بندی توسط استاد اختصاص  

می گروه ارائه  کنفرانس  به صورت  بقیها  و  مطرح  هشد  را  خود  اشکاالت  و  سؤاالت  طرح  اعضاء  ی 

 گرفتبندی قرار می شد و بحث مورد جمعنمودند. در قسمت دوم سؤاالت توسط اساتید دوره پاسخ داده می می



 

 



 

 



 طرح  جلسات   علمی دبیر 

، به امر  عنوان دبیر جلسات   به   االسالم مهدی میر خلف زاده حجت   آقای   در طول برگزاری جلسات جناب 

و دریافت سواالت و ارایه آنها به استاد اقدام می نمودند و همچنین    برنامه کالسها  برنامه ریزی و زمانبندی

مطالب مهمی را مطرح می    درراستای تکمیل پاسخ های اساتید،  ،ایشان با اشراف به مباحث علمی دوره

 نمودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 به شرح ذیل است:  الحکمۀبرگزاری جلسات طرح دعوۀ  جدول 

 استاد موضوع زمان برگزاری  شماره جلسه 

 مقدمات فلسفه اسالمی 

   21/3/1401 و افتتاحیه دوره جلسه اول 

 

 استاد شیخ االسالم  ی فلسفه اسالمی فلسفه

 شناسی هستی 

   23/03/1401 جلسه دوم 

 

 استاد شیخ االسالم  اصل الواقعیه؛ نقطه آغازین فلسفه 

   25/03/1401 جلسه سوم 

 

 استاد شیخ االسالم  اشتراک معنوی وجود

 28/03/1401 جلسه چهارم 

 

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تحلیل  
 شهودی

 استاد درگاهی فر 

 30/03/1401 جلسه پنجم 

 

 استاد خوش نیت 1تشکیک

 01/04/1401 جلسه ششم 

 

 استاد خوش نیت 2تشکیک

 04/04/1401 هفتم جلسه  

 

 استاد توکلی    1علیت

 06/04/1401 جلسه هشتم 

 

 استاد توکلی  2علیت

 08/04/1401 جلسه نهم 

 

 استاد شیرازآغا  حرکت
 )از آمریکا(

 11/04/1401 جلسه دهم 

 

 استاد جلیلی  علم و ادراک شناسی 

 خداشناسی

 جلسه یازدهم 
 

13/04/1401 

 

راههای اثبات واجب تعالی  مقدمات،بیان  استاد جلیلی  

 

 جلسه دوازدهم 

 

15/04/1401 

 

 برهان وجوب و امکان 

و برهان   صدیقین  

 

 استاد جلیلی 

 20/04/1401 جلسه سیزدهم      

 

 استاد صداقت  توحید واجب تعالی 

 جلسه چهاردهم 

 
22/04/1401 

 

طرح و نقد چند شبهه در اثبات واجب تعالی و  

 توحید

 استاد صداقت   

 

 29/04/1401 جلسه پانزدهم 

 

 استاد خوش نیت تعالی  صفات واجب

 01/05/1401 جلسه شانزدهم 

 

 استاد میرخلف  1تعالی فعل باری

 03/05/1401 جلسه هفدهم 

 

 استاد میرخلف  2تعالی فعل باری

 شناسی انسان

 05/05/1401 و اختتامیه دوره  جلسه هجدههم 

 

 جناب استاد امینی نژاد حفظه هللا  فلسفی  علم النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفریحی منطقه گردشگری وسف قم  - اردوی علمی

در قالب یک برنامه اردویی در    05/05/1401در تاریخ    ،الحکمۀطرح دعوة    پایانی دوره دوم   ی جلسه

قم و با هدف ایجاد فضای صمیمی و برادرانه بین طالب طرح و همچنین خانواده    منطقه تفریحی وسف

این برنامه و  سالم امینی نژاد در  رت حجت اال حضور استاد محترم حض  های محترم آنان برگزار گردید. 

محسوب می   برای طالب و دست اندرکاران طرح دعوة الحکمة با ایشان فرصت مغتمنی ارتباط صمیمانه

 شد .  

 

 

 

 

 



 



 

 

کل  حضور داشتند.  نفر(    70خانواده )  15در این برنامه، که از صبح تا عصر به طول انجامید، تعداد  

 : می باشد شرح ذیل  ی علمی و تفریحی برگزارشده در اردو به برنامه

 نشست علمی طالب با حضور استاد امینی نژاد  .1

 پذیرایی و صرف ناهار و عصرانه  .2

 اهدای هدایا به فرزندان طالب برنامه مسابقه و   .3

 نشست استاد با همسران طالب در قالب سخنرانی و پرسش و پاسخ  .4

 در دریاچه  خانوادگی   سواریقایق  تفریحی یبرنامه .5

 



 

 

 طالب شست استاد امینی نژاد با همسران ن
 

نظر به اهمیت خانواده و ضرورت همراهی خانواده های طالب در مسیر فعالیت های طلبگی، دغدغه  

قدردانی و اکرام خانواده های گرامی طالب حاضر در طرح برای موسسه وجود داشته است. در همین  

اد امینی  رنامه های اردوی اختتامیه دیدار جداگانه ی خانواده طالب گرامی با جناب استراستا در ضمن ب

و خانواده   در نظر گرفته شد. در این جلسه جناب استاد با ذکر برخی خاطرات از مجاهدت علمانژاد 

هایشان، به بیان ارزش و آثار این مجاهدت ها در حفظ و انتشار معارف اسالم پرداختند. ایشان حضور 

طلبگی را از بزرگترین    خانواده های طالب غیر ایرانی در قم و همراهی آنها در برنامه های دشوار

 و قدردانی خود را از این حضور و همراهی ابراز داشتند.  مصادیق این مجاهدت ها دانستند

 

 



 « علم النفس فلسفی » مینشست عل

این موضوع  چنانکه در جدول موضوعات طرح منعکس شد، آخرین موضوع طرح علم النفس فلسفی است.  

توسط دو تن از دانش پژوهان در حضور جناب استاد امینی نژاد ارائه شد. در ادامه جناب استاد به سواالت  

   مطرح شده در جلسه پاسخ دادند و موضوع را جمع بندی نمودند. 
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