
 

 

 

 

 

 

 

 برانمج احملارضات العربیة    

 



 
 املؤمتر ادلويل إلعادة التفكري يف تراث األس تاذ الشهید مرتىض املطهري يف مواهجة القضااي املعارصة

 جدول الربانمج لیوم الاثنني 

 املوضوع العام عنوان احملارضة إمس احملارض الساعة 

15:30-15:40 

 املقدم و قارئ القرآن

 دراسات مطهرية مالمح خطاب الشهید مطهري (البحرينالش یخ عبد هللا ادلقاق ) 15:40-16:20 1

 الش یخ فضیل اجلزائري )اجلزائر( 16:20-17 2
واحاطته الواسعة  احاطة املطهري ابلرتاث الفكري العريب احلديث من مصادره

 ابلفكر الغريب

 دراسات مطهرية

 دراسات مطهرية مقاربة املفكر الشهید مطهري من منظور الفكر العريب )لبنان(الش یخ شفيق جرادي  17-17:40 3

18-18:05 

 املقدم

1 18:05-18:45 
الش یخ هادي الیوسفي الغروي 

 )ايران(
 مطهري فوق الش هبات

التجدد والتمنیة 

 والتارخي

 الاسالم وايران (ادلكتورة دالل عباس )لبنان 18:45-19:25 2
التجدد والتمنیة 

 والتارخي

3 19:25-20:05 
 آية هللا الس ید

 منري اخلباز )احلجاز(
 تأمالت يف حديث العالمة الشهید املطهري عن حركة الاجهتاد عند الامامية

التجدد والتمنیة 

 والتارخي

 حمورية هللا يف مواهجة القضااي املعارصة عند الشهید مطهري الش یخ طالل احلسن )العراق( 20:05-20:45 4
والتمنیة  التجدد

 والتارخي

 

 *مجیع الساعات بتوقيت طهران

 رابط البث املبارش للغة العربیة :

view=true-https://live.mou.ir/mutahhari?html 
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 *مجیع الساعات بتوقيت طهران

 العربیة :رابط البث املبارش للغة 
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 ثالاثءجدول الربانمج لیوم ال 

 املوضوع العام عنوان احملارضة إمس احملارض الساعة الرمق

15:30-15:40 

 املقدم وقارئ القرآن الكرمي

 الفلسفة والالكم املیتافزييقا مبا يه حدث حضاري يف فكر الشهید مطهري ادلكتور محمود حيدر )لبنان( 15:40-16:20 1

 الفلسفة والالكم الشهید مطهري ومسأةل العدل اإللهيي.. الرؤية واملهنجیة )الرنوجی( الش یخ محمود جلّول 16:20-17 2

3 17-17:40 
ادلكتور محمد رضا محمد 

 اللوايت )عامن(
 رؤية الشهید مطهري لنظرية وحدة الوجود

 الفلسفة والالكم

18-18:05 

  املقدم

1 18:05-18:45 
ادلکتور عادل لغريب 

 )اجلزائر(
 إىل إحياء الفكر ادليين عىل ضوء رؤية األس تاذ مرتىض مطهري مدخل

الشهید املطهري 

 والقضااي املعارصة

2 18:45-19:25 
الش یخ محمد حسن 

 زراقط)لبنان(

اإلنسان يف فكر الشهید مطهري مقارنة ابلفلسفة الوجودية مع احلديث عن اشاكلیات الرتمجة 

 العربیة لرتاث الشهید مطهري

الشهید املطهري 

 والقضااي املعارصة

3 19:25-20:05 
ادلكتور محمد الصادق 

 بوعالق )تونس(
 ادليين الشهید مرتىض مطهري، رضوان هللا تعاىل علیه، وإحياء الفكر

الشهید املطهري 

 والقضااي املعارصة

 فكر مطهري وآفاق العامل املعارص ادلكتور خنجر محیة )لبنان( 20:05-20:45 4
الشهید املطهري 

 والقضااي املعارصة
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 *مجیع الساعات بتوقيت طهران

 رابط البث املبارش للغة العربیة :
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 األربعاء جدول الربانمج لیوم

 املوضوع العام عنوان احملارضة إمس احملارض الساعة الرمق

15:30-15:40 

 وقارئ القرآن الكرمياملقدم 

 األخالق عند مرتىض املطهري ونقده للنظرايت األخالقية الغربیة )العراق( مل احلسیينأادلكتورة  15:40-16:20 1
األخالق والعرفان 

  والروحانیة

 األس تاذة إميان مشس ادلين )الكويت( 16:20-17 2
ومرجعیة  فلسفة األخالق يف فكر الشهید مطهري اذلات بني األمل والسعادة،

 الضبط األخاليق

والعرفان األخالق 

 والروحانیة

 التاكمل اإلنساين عند الش یخ الشهید مرتىض املطهري محد كرميو)سوريه(أالش یخ احلسني  17-17:40 3
األخالق والعرفان 

 والروحانیة

18-18:05 

  املقدم

 للشهید مطهري املعارصةمقارابت تأصیلیة للرتبیة اإلسالمية وفقًا للرؤية  ادلكتور عباس صبحي كنعان )لبنان( 18:05-18:45 1
األخالق والعرفان 

 والروحانیة

 األبعاد العرفانیة يف فكر األس تاذ مرتىض مطهري ادلكتورة رشا رواحب )اجلزائر( 18:45-19:25 2
األخالق والعرفان 

 والروحانیة
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