ثسوِتؼبلی 

تولد و دوران کودکی
خبًَادُاىاّلػلن

حدتاالسالمٍالوسلوييػليشضباػشافىدسسبل8338دسضْشهيجذٍالغدساستبىيضددسهيبى
ٍ ثب تمَا ثِ دًيب آهذ .پذسش آيت اللَِّ هحوذ اثشاّين اػشافى اص ػلوبى هطَْس آى ديبس ٍ اص دٍستبى ًضديك اهبم
خويٌى(سُ)ثَد كِ ًمص ثسضايى دس ثيذاسى هشدم هيجذ ٍ يضد ايفب كشد.آى ػبلن ٍاسستِ سبلْب لجل اص اًمالة اسالهى
هىخَاًذ.هبدس استبد اػشافى ًيض اص صًبى پبكذاهي ٍ هؤهي
هىكشد ٍ خَد ،ثب سالح دس آى خطجِ  
ًوبص خوؼِ ثش پب  
هىآهذ .
سٍصگبسثَدٍاصفشصًذاىآيتاللَِّضيخكبظنافضلىاسدكبًى(سُ)ثِضوبس 
دوران تحصيل
استبداػشافىتحصيالتكالسيكخَدسادسديبسخَدآغبصكشد.اٍپساصخَاًذىهمذاسىاصدسٍسادثيبت،دس
سبل  8349ثِ لن آهذ ٍ ّوبىخب تحصيالت دٍسُاثتذايى خَد سا تكويل كشد ٍّوضهبىدسٍس حَصُ خَدسا آغبص
گًَِاى كِ دس سبل  8356ثِ دسس خبسج
ًوَد ٍ ،ثِ سشػت دسٍس دٍسُ همذهبت ٍ سطح سا ثِ پبيبى سسبًيذ؛ ثِ  
ثضسگبىلنساُيبفت .
سبلّب اص ضشكت دس دسٍس فلسفى ًيض ثبص ًوبًذ ٍ آى دسٍس سا ًيض ثِ حذ كوبل فشا گشفت ٍ ًيض دس
اٍ دس طى ايي  
دسس اخالق استبداى خَد حضَس خذّى داضت.اٍ دس ضوي تحصيل دسٍس حَصٍى صثبًْبى ػشثى ٍ اًگليسى سا
سضتِّبىسيبضى ٍ فلسفِ غشة ًيض ثبص ًوبًذ ٍ ثسيبسىاصكتت سا كِ دس آى سٍصگبس دس
فشاگشفت ٍ اص هطبلؼبت دس  
حَصُهتذاٍلًجَد،فشاگشفتٍدسدٍسُتؼلينٍتشثيتدفتشّوكبسىحَصٍُداًطگبُ(پژٍّطگبُحَصٍُداًطگبُ)
حشكتكشدٍدستؼطيالتثِهجبحثِتفسيشالويضاىٍضشحًْحالجالغِاثياثىالحذيذپشداخت .
استبدان و دوستبن
سبلّبىتحصيلخَدثِهحضشػبلوبىثسيبسضشفيبةضذ.اٍكِدستفسيشضبگشدآيتاللَِّهطكيٌى
استبداػشافىدس 
كتبةّبى فلسفتٌب ٍ التصبدًب ًَضتِ ضْيذ صذس(سُ)سا ًضد آيت اللَِّ
ٍ دس ّيئت ضبگشد استبد حسي صادُ آهلى ثَد  ،
سيذكبظنحبئشىفشاگشفت .
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دسدسسخبسجفمٍِاصَلضبگشداستبداًىچَىآيتاللَِّالؼظوىحبجضيخهشتضىحبئشى(سُ)،آيتاللَِّالؼظوى
فبضللٌكشاًى،آيتاللَِّالؼظوىٍحيذخشاسبًى،آيتاللَِّالؼظوىخَادتجشيضى،آيتاللَِّالؼظوىهكبسمضيشاصىٍ
آيتاللَِّالؼظوىضجيشىصًدبًىثَد .
اٍدسٍساسفبساسثؼِ،ثشّبىضفب،فصَظالحكنٍتوْيذالمَاػذساًضدآيتاللَِّخَادىآهلىٍثخطىاصاسفبسسا
ثْشُّبىثسيبسثشد .
ًضدآيتاهللضْيذهطْشى(سُ)آهَختٍِدسصهيٌِفلسفِاصآيتاللَِّهصجبحيضدى 
سبلّبى تحصيل خَد ثب استبداى ٍ فضالى ثسيبس ساثطِ دٍستى داضت ٍ دسٍس پيص آهَختِ سا
استبد اػشافى دس  
حدتاالسالم ٍ الوسلويي

حدتاالسالم ٍ الوسلويي هحوذػلى هذسسى يضدى ،

هىكشد كِ اص خولِ آًبى 
هجبحثِ  
هىتَاى
حدتاالسالم ٍالوسلويي هحوذ ثْطتى سا  

حدتاالسالم ٍ الوسلوييػلى ًمى فميْى ،

هحوذكبظن ثْشاهى ،
ًبمثشد .
فعبليتهبى علمى و فرهنگى
فؼبليتّبى ثسيبسى سا دس صهيٌِ ػلن ٍ فشٌّگ ثِ اًدبم

سبلّبى ػوش خَد 
حدت االسالم ٍ الوسلويي اػشافى ،دس  
سسبًذُاست.اٍثسيبسىاصكتتدٍسُسطحساثبسّبتذسيسكشدٍُسبلْبثِتذسيساسفبساسثؼٍِخبسجفمِلضبٍ
تشثيت (فمِ التشثية)اضتغبل داضتِ استٍ.يژگى تذسيس اٍ ًَآٍسى ٍ تطجيك هجبحث هَخَد دس كتت لذهب ثب هجبًى
هىتَاى ثِ
اهشٍصيي ػلَم است.اٍ كتبثْبى ثسيبسى دس صهيٌِ ػلَم تشثيتى ثِ چبح سسبًذُ است كِ اص خولِ آًبى  
كتبة»فلسفِتؼلينٍتشثيت«اضبسُكشد.استبداػشافىاصاثتذاىاًمالةاسالهىتبكٌَىدسهسؤٍليتْبىهْوىايفبى
ًمصكشدُاست .
برخى از مسئوليتهب
)8سيبستهشكضخْبًىػلَماسالهىٍػضَيتدسّيئتاهٌبىآى؛ 
)2ػضَيتدسضَساىفشٌّگى-اختوبػىٍصاستػلَم،تحميمبتٍفٌبٍسى؛ 
 )3ػضَيتدسضَساىفشٌّگػوَهىٍصاستفشٌّگٍاسضبداسالهى؛ 
)4سيبستپژٍّطگبُحَصٍُداًطگبُلن؛ 
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 )5هذيشيتگشٍُػلَمتشثيتىهؤسسِاهبمخويٌى(سُ)؛ 
 )6ػضَيتدسّيئتاهٌبىهؤسسِثييالوللىّذى؛ 
)7هؼبًٍتپژٍّطىحَصُػلويِلن؛ 
)8سيبستّيئتاهٌبىداًطكذُػلَملشآًىهيجذ؛ 
)9ػضَيتدسكٌگشُدييپژٍّبىكطَس؛ 
فصلٌبهِّبى»حَصٍُداًطگبُ«»،خستبسالتصبدى«ٍ»تشثيتاسالهى«؛ 

)81هذيشهسؤٍلى
)88ػضَيتدسّيئتاهٌبىدفتشتجليغبتحَصُػلويِلن؛ 
)82ػضَيتدسضَساىپژٍّطْبىػلوىكطَس؛ 
)83ػضَيتدسّيئتاهٌبىهشكضخْبًىٍسبصهبىهذاسسخبسجاصكطَس 
سبلّب دس داًطگبّْبى سشاسش كطَس ٍ هؤسسبت ٍاثستِ ثِ آهَصش ػبلى تذسيس داضتِ ٍ اص ايي
)84استبد اػشافى  
سّگزسضبگشداىخَثىساتشثيتكشدُاست 
فعبليتهبى سيبسى
فؼبليتّبىثسيبسىساثِهٌصِظَْسًْبدُاست.اٍ

سبلّبىػوشخَدتبثِاهشٍصدسػشصِسيبست
استبداػشافىدس 
پيصتش ركش
كِ فشصًذ پذسى ػبلن ٍ هدبّذ ثَد ّوَاسُ ثب ًْضت اهبم(سُ)ّوشاُ ثَد ٍ دس ثسيبسى اص سوتْبيى كِ  
آًْبگزضت،فؼبليتْبىسيبسىًيضداضتٍِثِتحمكآسهبًْبىاًمالةكوكضبيبًىًوَدُاست.اٍدسسبل8378ثب
حكنهمبمهؼظنسّجشىثِاهبهتخوؼِضْشهيجذثشگضيذُضذ .
خجِّْب حضَس يبفت ٍ هطَّق سصهٌذگبى اسالم ثَد اٍ ّن اكٌَى اص
استبد اػشافى دس سبلْبى دفبع همذس ،ثبسّب دس  
اػضبىخبهؼِهذسسييحَصُػلويِلناستٍثِتذسيساضتغبلداسد .
هٌجغ http://l1l.ir/5jq8:
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