هذرعِ اعالهی ٌّز پضٍّؼّای ػلوی در سهیٌِی «فمِ ٌّز» را تا تأعیظ لجٌِای فمْیی هتؾیّل اس تزخیی
اعاتیذ حَسُ ػلویِ ٍ افحاب اعتفتای تیَت هزاجغ هؼظن ،در عال  8811آغیاس ریزدُ ٍ ا یي تیالػ را در
سهزُ فؼالیتّای افلیاػ لزار دادً .تا ج ا ي پضٍّؼّیا عیی ؽیؼ عیال در لالیة درط خیار فمیِ در
هذرعِ فیضیِ تِ عالب ػاللِ هٌذ ػزضیِ گزد یذُ تیا تیِ تیذر ج جز یاًی در حیَسُ ػلوییِ تیزای تفملیِ در
هَضَػات ٌّزی ؽّ تگیزد.
اًتؾار دٍ جلذ رتاب اس تمز زّای درٍط خار در تاب «فمِ هجغوِ ٍ تقَ ز»« ،فمِ غٌا ٍ هَعیمی» ٍ ًییش
رتاب «هجوَػِ گفتگَّا در تاب فمِ ٌّز» اس آثار ا ي هجوَػِ اعت رِ تزاعاط اعتٌثاطّیای ضیاتغِهٌیذ،
رٍ ّزدی اًتمادی ًغثت تِ فتاٍای هؾَْر ٍ ًتا جی گزُگؾا ًغثت تِ ٌّز دارد .اًتؾار ا یي عیِ رتیاب تیِ
ػٌَاى پیؼ ّوا ؼ ،هَجة ؽذ همذّهات ّناًذ ؾیّای گغتزدُتز تا هَضَع «فمِ ٌّز» فزاّن آ ذ تا ا يرِ
عزاًجام ؽَرای ػلوی ّوا ؼ فمِ ٌّز تِ ر اعت آ تاهلل ػلیذٍعت ٍ اس اتتذای ارد ثْؾت  88۳۱تؾیّی
گزد ذ.
دتیزخاًِ ّوا ؼ هللی فمِ ٌّز تا رٌَى دٍ ّوا ؼ هْن ٍ تأثیزگذار را تیِ فیَرت دٍعیا ًِ دیهیاُ ٍ ۳۱
دیهاُ  )۳9تزگشار رزدُ اعت ٍ عثك تزًاهِّ ،وا ؼ عَم را تزای دیهاُ  ۳1در دعتَر ریار دارد .اهیا ریالى
پزٍصُ فمِ ٌّز رِ ّوا ؼ فمِ ٌّز را ًیش تِ ػٌَاى پیؾاًی فؼلی فؼالیتّای خَد دارد ،اّذاف س یز را دًثیال
هیرٌذ:

 .8ؽٌاخت ٍ تحمیك فمْی هغائ ٌّزی
 .2تزتیت پضٍّؾگز در حَسُ فمِ ٌّز
 .8تزتیت هذرّط تزای هماعغ تحقیلی ػالی در فمِ ٌّز
 .۱تَلیذ ٍ گغتزػ هزسّای داًؼ در فمِ ٌّز
 .5تِ رٍس رعاًی ٍ رارتزدی رزدى فمِ ؽیؼِ در هَضَػات ٌّزی
 .9پاعخگَ ی تِ هزاجؼات اّ ٌّز در هغائ فمْی
 .7ح ل هؾّالت حَّهت اعالهی در سهیٌِ ٌّز

تز اعاط چارچَتی رِ رالى پزٍصُ فمِ ٌّز تزعین رزدُ ،دٍ ؽاخِ اس هغائ ٍ خالءّای رالى در
ا ي حَسُ هغالؼاتی تؾخیـ دادُ ؽذُ اعتّ :ی هغائ هزتَط تِ رٍػؽٌاعی ٍ هَضَعؽٌاعی ٍ
گغتزُ ؽٌاعی ٍ  ...رِ تحت ػٌَاى «فلغفِ فمِ ٌّز» گٌجاًذُ هیؽَد .د گزی هغائ هزتَط تِ
فزٍػات لذ ن ٍ هغتحذث رِ احّام عاتكً ،یاسهٌذ تاسپضٍّی ٍ هغائ جذ ذ ًیش در عیفی ٍعیغ،
هحتا تحمیك ّغتٌذ.
تاسپضٍّیّا هیتَاًذ در لالة حاؽیِّا ی تز هتَى هَجَد ا در لالة تأهّالت هثٌا یتز ؽاه تغتز
تار خی ٍ ؽزا ظ فذٍر احّام هٌقَؿ ٍ  ...اًجام تگیزد .هغائ هغتحذث ًیش چِ در لالة
هذ َمّای جذ ذ ٌّزی هاًٌذ عیٌوا) ٍ چِ در لالة هَضَػات جذ ذ ٌّزهحَر هاًٌذ جٌغیت ٍ
ٌّز ،آسادی ٍ ٌّز ،حَّهت ٍ ٌّز )... ٍ ،لات دعتِتٌذی ٍ پضٍّؼاًذ.
تذ يتزتیة ًوًَِای اس خالءّای هَرد ًیاس پضٍّؾی رِ عی چٌذ عال تَعّظ ؽَرای ػلوی فمِ ٌّز
تا هؾاررت ٍ هؾَرت آ تاهلل ػلیذٍعت ،آ تاهلل فاض لٌّزاًی ،آ تاهلل عیذ هقغفی هحملك داهاد،
آلای درتز حّوتًیا ،هزحَم آلای درتز لزتاىًیا ،آلای درتز همذادی ... ٍ ،تذٍ ي ؽذُ ،تِ لزار س ز
اعت:
 فلسفه فقه هنر
چیغتی ٌّز ٍ رفتار ٌّزی تا ًگاُ تِ هؼیار هَاجِْ فمْی)
گغتزُ ؽز ؼت ٍ ٌّز
رٍػؽٌاعی فمِ ٌّز
رٍػؽٌاعی ح ل تشاحوات در فمِ ٌّز
سهاىهٌذی احّام هٌقَؿ ٌّز
ػٌاٍ ي پا ِ در فمِ ٌّز
هثاًی اًغاىؽٌاختی فمِ ٌّز
افَل ٍ لَاػذ فمِ ٌّز
راررزدگزا ی ،اعنگزا ی َّ ٍ ،تگزا ی در هَضَػات فمِ ٌّز

جا گاُ ػزف در فماّت ٌّز
َّ تؽٌاعی تؼیٌّات ٌّزی در ًقَؿ د ٌی
آثار ٌّزی ؽز ؼتتٌیاد در تار خ ٍ توذّى اعالهی
...
 فقه آثار و رفتار هنری
تزرعی اعتفادُ اس تؼیٌّات ٌّز در اهاري ٍ ؽؼائز اعالهی
تأثیز جٌغیت در احّام ٌّز
فمِ ٌّز ٍ فْن تشاحنّا
آسادی رفتار ٌّزی ٍ حذٍد آى
حمَق ٍ تّالیف ٌّزهٌذ
ًمؼ اًگیشُ ٍ هحتَا در احّام ٌّز تِ ٍ ضُ هَعیمی)
هالّیت آثار ٌّزی
ٌّز درهاًی
ًمؼ حوا تی حَّهت در ٌّز
ًمؼ هویّشی حَّهت در ٌّز
ًمؼ تمٌیٌی حَّهت در ٌّز
ًمؼ عیاعتگذاری حَّهت در ٌّز
حَّهتٌّ ،ز ٍ ،فتَای هؼیار
ًمؼ چالؼّای تیيالوللی در احّام ٌّز
...

