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حجت االســالم  والمســلمین دکتر سیدحســین میرمعزى، رئیس 
پژوهشکده نظام هاى اســالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و از 
اعضاى شــوراى عالى «الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت»، در گفت وگو با خبرگزارى ایکنا اظهار کرد: عناصر اسالمى الگوى 

اسالمى ایرانى پیشرفت که اسالمیت آن را تضمین مى کنند شامل مبانى و آرمان ها هستند. ادامه مطلب در پیوند...

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزى

قرآن؛ مبناى الگوى ایرانى اسالمى پیشرفت
یکم آبان ماه، پژوهشگاه قم 

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده

همزمان با فرا رسیدن اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، حضرت 
اباعبداهللا الحســین (علیه السالم) و شــهداى دشت کربال، حجت االسالم 
سعید داوودى عضو هیات علمى گروه قرآن پژوهى پژوهشکده حکمت و دین پژوهى پژوهشگاه، در جدیدترین یادداشت خود 
به بررسى زوایاى تاریخى بازگشت کاروان اهل بیت(ع) به کربال پرداخته اند که در پیوند مربوط از منظرتان خواهد گذشت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سعید داوودىحجت االسالم والمسلمین دکتر سعید داوودى

ورود کاروان اهل بیت(ع) به کربال در اربعین
یکم آبان ماه، پژوهشگاه قم 

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

همزمان با چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى و با همکارى 
گروه سیاســت و عرفان پژوهشگاه، سومین پیش نشست علمى با موضوع 
"نقش انقالب اسالمى در توسعه و تعمیق دانش عرفان اسالمى" ، در راستاى برگزارى همایش «نقش انقالب اسالمى در 

تأسیس و توسعه علوم انسانى» روز سه شنبه مورخ 1 آبان ماه جارى در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد رودگرحجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر

نشست نقش انقالب اسالمى در تعمیق دانش عرفان اسالمى
یکم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االســالم والمسلمین دکتر قاسم ترخان مدیر گروه تخصصى 
علوم انســانى قرآنى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى به گفت و گویى 
با محوریت کارکردهاى پیاده روى اربعین با خبرگزارى شبستان پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب، متن کامل 

این گفت وگو تقدیم حضورتان مى شود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم ترخانحجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم ترخان

 اربعین؛ شاهراه تمدن سازى با تکیه بر استکبارستیزى
دوم آبان ماه، پژوهشگاه قم 

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

http://www.iict.ac.ir/...

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم عبدالحســین خســروپناه، عضو هیأت علمى گروه 
فلســفه پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزارى ایکنا گفت: در کشور هاى 
غربى اعم از آمریکا و اروپا مانند انگلیس و برخى کشــور ها مانند ژاپن میزان قطب هاى علوم انســانى و مراکز آکادمیک و 

پژوهشکده ها دو سه برابر بیشتر از ایران است. ادامه این گفت وگو را در پیوند مربوط به این مطلب بخوانید.

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناهحجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

قطب هاى علوم انسانى در غرب چند برابر ایران است
سوم آبان ماه، پژوهشگاه قم 

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

 همزمان با فرا رســیدن ایام اربعین شــهادت سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهللا الحســین (علیه الســالم)، از دریچه پایگاه اطالع رسانى 
پژوهشــگاه به بررســى رویکردهاى مختلف این حرکت عظیــم پرداختیم. در این بخش فرصتى دســت داد تا جدیدترین 
یادداشت دکتر مسعود پورفرد، عضو هیات علمى گروه سیاست پژوهشگاه را مورد بررسى قرار دهیم. ادامه مطلب در پیوند.

جناب آقاى دکتر مسعود پورفردجناب آقاى دکتر مسعود پورفرد

امام حسین(ع) و الگوى راهبرى تحول سیاسى
پنجم آبان ماه، پژوهشگاه قم 

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...



پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

6

فعالیت های انجام شده

دکتــر محمــود حکمت نیا عضو هیأت  علمى گــروه فقه و حقوق و 
مدیر مرکز رشد علوم انسانى اسالمى پژوهشگاه هفتم آبان ماه در نشست 
«اربعین؛ جهانى دیگر» در قم گفت: یکى از منابع خوب براى تغییر اجتماعى، مراجعه به تحلیل واقعه عاشورا است، زیرا دو 

جریان در این ماجرا روبروى هم قرار داشتند؛ یک جریان دنیاخواه و جریان دیگر، ارزشى و آخرت خواه بود.

جناب آقاى دکتر محمود حکمت نیاجناب آقاى دکتر محمود حکمت نیا

چهار ویژگى عباس(ع)؛ راه گشاى مشکالت بشر امروز
هفتم آبان ماه، شهر مقدس قم

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم والمســلمین دکتر محمد عابدى عضو هیات علمى 
گروه قرآن پژوهى پژوهشــکده حکمت و دین پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمى در تازه ترین نگارش خود به نقش اهل بیت علیهم الســالم نسبت به قرآن پرداخته است که متن کامل این 

یادداشت در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسى خواهد بود. 

حجت االسالم والمسلمین محمد عابدىحجت االسالم والمسلمین محمد عابدىحجت االسالم والمسلمین محمد عابدى

نقش اهل بیت علیهم السالم نسبت به قرآن
نهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم  والمســلمین دکتر سیدحســین میرمعزى، رئیس 
پژوهشکده نظام هاى اســالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و از 
اعضاى شوراى عالى «الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت»، در گفت وگو با خبرگزارى رسا، به تفاوت پیشرفت اسالمى با غربى 

پرداخته است که متن گفت و گوى ایشان در پیوند مربوط به این مطلب در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزى

تفاوت پیشرفت اسالمى با غربى
دهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

http://www.iict.ac.ir/...
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فعالیت های انجام شده

دکتر حسین بابایى مجرد عضو هیأت علمى گروه مدیریت اسالمى  
پژوهشــکده نظام هاى اسالمى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى با 
خبرگزارى شبستان پیرامون ارتباط میان علوم انسانى و صنعت به گفت وگو پرداخته است. شما مى توانید با مراجعه به پیوند 

مربوط به این مطلب، از مشروح مباحث این گفت وگو مطلع شوید.

جناب آقاى دکتر حسین بابایى مجردجناب آقاى دکتر حسین بابایى مجرد

فلسفه جدایى علوم انسانى از صنعت
یازدهم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم سید محمدحســن جواهرى مدیر گروه قرآن پژوهى 
پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزارى حوزه اظهار داشــت: امروزه آنچه 
ضرورت دارد این اســت که ضمن التفات نســبت به آفات و آسیب هاى جدى فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى از لزوم 

بهره گیرى از فرصت ها و زمینه هایى که این فضا در اختیار ما قرار مى دهد، غافل نشویم.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسن جواهرىحجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسن جواهرى

 محتواى غنى فرهنگى را در فضاى مجازى پمپاژ کنیم
یازدهم آبان ماه،  پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى حوزه

http://www.iict.ac.ir/...

یکصد و پنجاه و چهارمین جلســه شــوراى علمى گروه ادب و هنر 
مرکز پژوهش هاى جوان وابســته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى  
روز شــنبه مورخ 12 آبان ماه جارى برگزار شــد. دکتر احمدرضا معتمدى عضو هیات علمى گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده 

فرهنگ و مطالعات اجتماعى پژوهشگاه با حضور در این شوراى علمى به ایراد نکاتى پرداخت. ادامه مطلب در پیوند...

جناب آقاى دکتر احمدرضا معتمدىجناب آقاى دکتر احمدرضا معتمدى

مطلق هنر هیچ گاه مد نظر غربى ها نبوده است
دوازدهم آبان ماه،  پژوهشگاه تهران

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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فعالیت های انجام شده

حجت االسالم والمسلمین دکتر سعید داودى عضو هیأت علمى گروه 
قرآن پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در جدیدترین یادداشت 
خود به حقوق خانواده در قرآن پرداخته اســت. شما مى توانید با استفاده از پیوند مربوط به این مطلب از مندرجات کامل این 

نگارش علمى استفاده نمایید.

حجت االسالم والمسلمین سعید داودىحجت االسالم والمسلمین سعید داودى

حقوق خانواده در قرآن با نگاه پاسخ به شبهات
دوازدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم والمســلمین دکتر محمدتقى سهرابى فر عضو هیأت 
علمى گروه کالم پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى به گفت وگویى با 
خبرگزارى رسا با محوریت آسیب شناسى وضعیت آموزشى حوزه هاى علمیه پرداخته  که متن این گفت وگوى علمى در پیوند 

مربوط به این مطلب قابل دسترسى است.

حجت االسالم والمسلمین محمدتقى سهرابى فرحجت االسالم والمسلمین محمدتقى سهرابى فر

 نظام آموزشى حوزه؛ مزایا و آسیب ها
سیزدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

http://www.iict.ac.ir/...

همزمــان با چهلمین ســالگرد پیروزى انقالب اســالمى چهارمین 
پیش نشســت علمى با موضوع "رابطه کالم و عقاید با نظام اسالمى" در 
راســتاى همایش «نقش انقالب اســالمى در تأسیس و توســعه علوم انسانى» روز دوشــنبه مورخ 14 آبان ماه جارى در 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى دفتر قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرییلىحجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرییلى

نشست رابطه کالم و عقاید با نظام اسالمى برگزار شد
چهاردهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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فعالیت های انجام شده

مجموعه بیســت و سه جلدى "از نگاه نبوى (ص)" به صورت 
مشــترك توسط مرکز پژوهش هاى جوان وابســته به پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اسالمى و نشــر معارف، دو سالى است که پیشکش عالقمندان شده است. در این خصوص گفت و گویى با محمد 
حسن شاهنگى، مدیر پژوهشى این مجموعه و معاون مرکز پژوهش هاى جوان انجام داده ایم که در پیوند مربوطه آمده است.

جناب آقاى ممحمدحسن شاهنگىجناب آقاى ممحمدحسن شاهنگى

تبیین مجموعه «از نگاه نبوى(ص)» به مناسبت بیست و هشت صفر
چهاردهم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدعلى یوسفى، مدیر گروه اقتصاد 
اســالمى پژوهشــگاه در درس خارج فقه نظام هاى اسالمى که از سوى 
دبیرخانه مفتاح برگزار شــد، فقه نظام اقتصادى اســالم با رویکرد تولید علوم انسانى اسالمى را مورد بحث قرار داد و گفت: 
فقه سنتى ما قدرت پاسخ گویى به تمام مسائل اقتصادى را دارد. ادامه سخنان ایشان در پیوند مربوط قابل دسترسى است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدعلى یوسفىحجت االسالم والمسلمین دکتر احمدعلى یوسفى

فقه سنتى قدرت پاسخ گویى به تمام مسائل اقتصادى را دارد
پانزدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم والمسلمین سیدســجاد ایزدهى مدیر گروه سیاست 
پژوهشــگاه کتابى تحت عنوان «مبانى نظارت فقهى بر قدرت از دیدگاه 
امام خمینى» تالیف نموده اســت. از این رو خبرگزارى وســائل براى اطالع از کم و کیف این اثر با این عضو هیات علمى 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى به گفت وگو پرداخته که متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوط قابل دسترسى است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى

قلمرو فعالیت احزاب از منظر حضرت امام(ره)
پانزدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى وسائل

http://www.iict.ac.ir/...
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فعالیت های انجام شده

حجت االسالم محمدحسن قدردان قراملکى عضو هیأت علمى گروه 
کالم پژوهشگاه در گفت وگو با ایکنا؛ به موضوع جایگاه مردم در حکومت 
نبوى پرداخت و گفت: بحث نقش مردم در حکومت از مباحث فلســفه سیاسى و اندیشه سیاسى در چند قرن اخیر است که 

از سوى اندیشمندان مغرب زمین مطرح شده ولى پیامبر(ص)، هزار و 400 سال قبل در عمل و رفتار آن را اجرا کردند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسن قدردان قراملکىحجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسن قدردان قراملکى

نسبت خواست مردم و حکومت اسالمى از منظر رسول اکرم
شانزدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

آقاى مهدى جمشــیدى عضو هیأت علمى گــروه فرهنگ پژوهى 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمى مقاله اى تحت عنوان «امکان و مطلوبّیت مواجهه  گزینش مدارانه با تجدد» نوشته است که متن کامل این مقاله در 

پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسى خواهد بود.

جناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدى

امکان و مطلوبّیت مواجهه  گزینش مدارانه با تجدد
هفدهم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 مقاله

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم والمســلمین دکتر سیدســجاد ایزدهى مدیر گروه 
سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى به گفت و گویى با خبرگزارى 
رســا با محوریت فرهنگ عاشورا و ارتباط آن با انقالب اسالمى پرداخته  است که متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوطه 

در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى

قیام امام حسین(ع) و انقالب اسالمى
هجدهم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت خبرى همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمى صبح 
روز شــنبه مورخ 19 آبان ماه جارى با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات 
و ســخنرانى حجج االسالم دکتر محمد عرب صالحى، دکتر محمدعلى اسدى نسب و آقاى مهدى رمضانى چابک در سالن 

جلسات سازمان مرکزى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى برگزار شد.

نشست خبرى همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمىنشست خبرى همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمى

نشست خبرى همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمى برگزار شد

نوزدهم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 نشست خبرى

http://www.iict.ac.ir/...

آیت اهللا على اکبر رشاد رئیس و مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمى، روز یکشنبه 20 آبان ماه جارى پیش از آغاز درس خارج فقه که 
در حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به حکمت 157 نهج البالغه گفت: حضرت در این فراز مى فرمایند از کسانى 

نباش که عبرت را بسیار وصف مى کنند اما خود عبرت نمى گیرند.

آیت اهللا على اکبر رشادآیت اهللا على اکبر رشاد

برکت مال در انفاق و صدقه دادن است
بیستم  آبان ماه، مدرسه امام رضا)ع(

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

بــه دنبال فراخــوان مقام معظم رهبرى از جامعه علمى کشــور در 
راســتاى مبحث کالن الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت، فرصتى دست داد 
تا ضمن مطالعه عملکرد پژوهشــگاه در این حوزه، با دســت اندرکاران این موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازیم. از این رو 

گفت وگویى با دکتر حسین رمضانى ترتیب دادیم که در پیوند مربوط به این مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد.

 جناب آقاى دکتر حسین رمضانى جناب آقاى دکتر حسین رمضانى

بررسى فلسفه پیشرفت در گفت وگو با دکتر حسین رمضانى
بیستم  آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمى نیا عضو هیأت علمى 
گروه معرفت شناسى پژوهشکده حکمت و دین پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمى به گفت وگویى با خبرگزارى ایکنا با محوریت فلسفه پرداخته است که مشروح این گفت وگو در پیوند مربوطه 

از منظر شریفتان عبور خواهد کرد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمى نیاحجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمى نیا

عالمه طباطبایى(ره) نقطه عطفى که تداوم نیافت
بیستم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

آبان ماه جارى همایــش "یادمان عالمه طباطبایى؛ علوم انســانى 
اســالمى" در تاالر کتابخانه مرکزى دانشگاه عالمه طباطبایى(ره) تهران 
برگزار شــد. در این بخش چکیده سخنان حجت االسالم دکتر على اصغر هادوى نیا عضو هیأت علمى گروه اقتصاد اسالمى 
پژوهشگاه، با موضوع "مبانى جامعه شناختى اقصاد اسالمى با تکیه بر آثار عالمه طباطبایى(ره)" از منظرتان خواهد گذشت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر على اصغر هادوى نیاحجت االسالم والمسلمین دکتر على اصغر هادوى نیا

مبانى جامعه شناختى اقتصاد اسالمى
بیست ویکم آبان ماه، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

همایش یادمان عالمه ســید محمدحســین طباطبایى(ره) با عنوان 
"تشیع و مختصات فرهنگ شــیعى با جستارى در علوم انسانى اسالمى، 
عرفان عالمه طباطبایى(ره)" صبح روز دوشــنبه مورخ 21 آبان ماه جارى در دانشــگاه عالمه طباطبایى با حضور و افاضه 

آیت اهللا على اکبر رشاد برگزار شد. متن سخنرانى ایشان در پیوند مربوط به این مطلب قرار دارد.

آیت اهللا على اکبر رشادآیت اهللا على اکبر رشاد

بایستگى و بایسته هاى علوم انسانى اسالمى در افاضه آیت اهللا رشاد

بیست ویکم آبان ماه، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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آبان ماه جارى همایــش "یادمان عالمه طباطبایى؛ علوم انســانى 
اســالمى" در تاالر کتابخانه مرکزى دانشگاه عالمه طباطبایى(ره) تهران 
برگزار شد. در این بخش چکیده سخنان حجت االسالم سیدکاظم سیدباقرى عضو هیأت علمى گروه سیاست پژوهشگاه، با 
موضوع "مبانى انسان شناختى علم سیاست اسالمى در قرآن کریم از منظر عالمه طباطبایى(ره)" از منظرتان خواهد گذشت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقرى

مبانى انسان شناختى علم سیاست اسالمى در قرآن کریم
بیست ویکم آبان ماه، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

آبان ماه جارى همایــش "یادمان عالمه طباطبایى؛ علوم انســانى 
اســالمى" در تاالر کتابخانه مرکزى دانشگاه عالمه طباطبایى(ره) تهران 
برگزار شــد. در این بخش چکیده سخنان آقاى دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمى گروه سیاست پژوهشگاه، با موضوع 

"کار ویژه هاى نظام سیاسى اسالم از منظر نواندیش دینى عالمه طباطبایى(ره)" از منظرتان خواهد گذشت.

جناب آقاى دکتر مسعود پورفردجناب آقاى دکتر مسعود پورفرد

کار ویژه هاى نظام سیاسى اسالم از منظر نواندیش دینى
بیست ویکم آبان ماه، دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

 کرسى علمى ترویجى بازشناســى نهادهاى انقالب اسالمى: امور 
تربیتى، ششمین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزى انقالب 
اســالمى با موضوع کلى ((انقالب اســالمى و نهادهاى انقالبى)) با حضور دکتر سیداحمد زرهانى، دکتر عباسعلى گائینى و 

دکتر علیرضا عصاره، توسط گروه مطالعات انقالب اسالمى پژوهشگاه، روز یکشنبه 21 آبان ماه جارى برگزار شد.

کرسى بازشناسى نهادهاى انقالب اسالمى: امور تربیتىکرسى بازشناسى نهادهاى انقالب اسالمى: امور تربیتى

کرسى بازشناسى نهادهاى انقالب اسالمى: امور تربیتى برگزار شد

بیست ویکم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 کرسى

http://www.iict.ac.ir/...
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کتاب «شاعر هشت هزارساله!» به قلم دکتر مرضیه دانیالى مراحل 
انتهایى آماده ســازى خود را طى مى کند و به زودى توســط گروه ادب و 
هنر مرکز پژوهش هاى جوان وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى منتشر خواهد شد. از این رو در گفت وگو با 
محمدحسن شاهنگى مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش هاى جوان از کم و کیف این کتاب باخبر شدیم. ادامه در پیوند...

جناب آقاى محمدحسن شاهنگىجناب آقاى محمدحسن شاهنگى

معرفى کتاب شاعر هشت هزارساله!
بیست و دوم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم والمسلمین دکتر سیدســجاد ایزدهى مدیر و عضو 
هیات علمى گروه سیاســت پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمى، در 
گفت وگو با خبرگزارى ایکنا به تبیین ابعاد مختلف فراخوان و محتواى سند پایه الگوى پیشرفت کشور پرداخته که متن کامل 

گفت وگوى ایشان در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسى است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى

تبیین ابعاد مختلف فراخوان سند الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت

بیست و دوم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...

همایش ملى "المیزان و علوم انسانى اسالمى" به مناسبت پاسداشت 
مجاهدت هاى عالمه فرزانه آیت اهللا طباطبایى(ره)، چهارشــنبه شب مورخ  
23 آبان ماه جارى با حضور علما و شــخصیت هاى برجســته حوزوى همچن آیت اهللا العظمى جوادى آملى، آیت اهللا على اکبر 

رشاد و ... در دارالقرآن عالمه طباطبایى(ره) برگزار شد.

همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمىهمایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمى

همایش ملى المیزان و علوم انسانى اسالمى برگزار شد
بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 همایش

http://www.iict.ac.ir/...
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حضرت آیت اهللا العظمى عبداهللا جوادى آملى اســتاد برجسته درس 
خارج حوزه علمیه قم چهارشــنبه شــب در همایش ملى "المیزان و علوم 
انسانى اسالمى" که در دارالقرآن عالمه طباطبایى برگزار شد، با تجلیل از خدمات مرحوم عالمه طباطبایى به ویژه در عرصه 

تفسیر قرآن کریم گفت: به اصرار مرحوم عالمه طباطبایى در المیزان، قرآن کتابى است که هم اکنون با ما حرف مى زند.

حضرت آیت اهللا العظمى جوادى آملىحضرت آیت اهللا العظمى جوادى آملى

قرآن کریم هم اکنون با ما سخن مى گوید
بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

آیت اهللا على اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمى، چهارشنبه شب در همایش ملى "المیزان و علوم انسانى اسالمى" 
که در دارالقرآن عالمه طباطبایى برگزار شد، به ایراد سخنرانى پرداخت. ایشان عالمه طباطبایى را آبروى نظام و حوزه خواند 

و گفت: باید خداوند را به خاطر تربیت چنین انسان هایى توسط حوزه، شکر نمود.

آیت اهللا على اکبر رشادآیت اهللا على اکبر رشاد

نظام سازى باید برمبناى فقه صورت گیرد
بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االســالم والمسلمین دکتر قاســم ترخان عضو هیأت علمى 
پژوهشــگاه، چهارشــنبه شــب  در همایش ملى "المیزان و علوم انسانى 
اســالمى" که در دارالقرآن عالمه طباطبایى برگزار شد، با اشاره به فطرت از نگاه عالمه و برآیند آن در علوم انسانى گفت: 

علوم انسانى بر پیش فرض هاى بسیارى از نوع معرفت شناختى، جهان شناسى و انسان شناسى و مسائل دیگر مبتنى است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم ترخانحجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم ترخان

شکوفایى فطرت مهمترین هدف علوم انسانى
بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...



پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

16

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدى مدیر قطب علمى 
فلســفه دین پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى، چهارشنبه شب  در 
همایش ملى "المیزان و علوم انسانى اسالمى" با اشاره به اعتباریات و علوم انسانى از منظر عالمه طباطبایى گفت: از جمله 

مباحث مبنایى فلسفه علوم انسانى، تعیین ماهیت مفاهیم و گزاره هایى است که در نظریه هاى این علوم به کار مى روند.

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدىحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدى

عالمه طباطبایى از ستون هاى جریان فکرى اسالمى است
بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلى اسدى نسب عضو هیات 
علمى پژوهشگاه، چهارشنبه شب در همایش ملى "المیزان و علوم انسانى 
اسالمى" که در دارالقران عالمه طباطبایى(ره) برگزار شد، با بیان اینکه هر آنچه در ارتباط با سعادت و شقاوت انسان است 

در قرآن براى آن مطلبى وجود دارد گفت:  قرآن ظرفیت نامحدودى در عرصه علوم انسانى خواهد داشت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلى اسدى نسبحجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلى اسدى نسب

نگذاریم علوم سکوالر در مغز جوانان دانشگاهى نفوذ پیدا کند

بیست و سوم آبان ماه، دارالقرآن عالمه طباطبایی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...

پنجمین پیش نشســت همایش نقش انقالب اســالمى در تاسیس 
و توســعه علوم انســانى توسط گروه سیاســت و با همکارى گروه فلسفه 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر مسعود اسماعیلى و با موضوع "تحول دانش 

فلسفه پس از پیروزى انقالب اسالمى" روز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه جارى در دفتر قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلىحجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلى

تحوالت فلسفه پس از انقالب، مربوط به فلسفه اسالمى است
بیست و سوم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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به همت گروه مطالعات انقالب اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمى، نشست علمى «نسبت فلسفه و انقالب اسالمى با تأکید بر آینده 
انقالب اسالمى»، روز چهارشنبه مورخ 23 آبان ماه جارى با حضور حجج السالم مهدى جهان، ابوالحسن غفارى و همچنین 

آقایان دکتر مهدى عباس زاده و دکتر محسن ردادى در سالن اجتماعات خبرگزارى مهر برگزار شد.

.... نشست علمى نسبت فلسفه و انقالب اسالمى با تاکید بر ....نشست علمى نسبت فلسفه و انقالب اسالمى با تاکید بر

فلسفه، حضور جدى در تفکر اسالمى دارد
بیست و سوم آبان ماه، خبرگزاری مهر

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...

حجت االسالم والمسلمین دکتر ســیدکاظم سیدباقرى عضو هیأت 
علمى گروه سیاســت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در گفت وگو با 
خبرگزارى ایرنا، در خصوص همســو بودن سند الگوى اسالمى پیشرفت با سایر اسناد راهبردى کشور، اظهارداشت: اهداف 

اسناد راهبردى کشور در راستاى تعالى و تثبیت ارزش ها و مبانى اندیشه در نظام جمهورى اسالمى ایران است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقرى

اسناد راهبردى کشور ناظر بر الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت است
بیست و چهارم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایرنا

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر محمد محمدرضایى سردبیر فصلنامه علمى- پژوهشى قبسات 
(از منشــورات وزین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى)،  در گفت وگو با 
خبرگزارى شبستان با اشاره به سالروز بزرگداشت عالمه طباطبایى(ره) وى را شخصیتى کم نظیر در حوزه هاى علمیه دانست 

و ضمن اشاراتى به خصوصیات علمى ایشان گفت: این عالم ربانى حق زیادى نسبت به تفکر شیعى معاصر دارد.

جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایىجناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى

ماجراى نامه آیت اهللا بروجردى به عالمه طباطبایى(ره) درباره فلسفه

بیست و پنجم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

http://www.iict.ac.ir/...
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دومین پیش نشســت علمى همایش ملى فلســفه کالم با موضوع 
"علم کالم؛ آسیب ها و بایسته ها" با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر 
محمدصفر جبرئیلى عضو هیات علمى گروه کالم پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمى، یکشنبه شب مورخ 27 آبان ماه 

جارى در سالن جلسات انجمن هاى علمى حوزه علمیه قم برگزار شد.

نشست علم کالم، آسیب ها و بایسته هانشست علم کالم، آسیب ها و بایسته ها

نشست علمى علم کالم، آسیب ها و بایسته ها برگزار شد
بیست و هفتم آبان ماه، حوزه علمیه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...

کرســى علمى ترویجى "جایگاه زاویه دید در دشمن شناسى ادبیات 
دفاع مقدس"، توســط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى، با ارائه دکتر احمد شاکرى و نقد دکتر محمدرضا سنگرى و حجت االسالم 

مهدى جهان، صبح روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه جارى در ساختمان مرکزى پژوهشگاه برگزار شد.

... کرسى جایگاه زاویه دید در دشمن شناسى ادبیات داستانى ...کرسى جایگاه زاویه دید در دشمن شناسى ادبیات داستانى

جایگاه زاویه دید در دشمن شناسى ادبیات داستانى دفاع مقدس

بیست و هشتم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 کرسى

http://www.iict.ac.ir/...

ششمین پیش نشست همایش ملى نقش انقالب اسالمى در تأسیس 
و توسعه علوم انســانى با موضوع "تحوالت مفهومى ربا، بهره و بانک در 
پنجاه سال اخیر در جوامع اسالمى" توسط گروه سیاست با همکارى گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و با 

ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان در دفتر قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین سیدعباس موسویانحجت االسالم والمسلمین سیدعباس موسویان

تحوالت مفهومى ربا، بهره و بانک در پنجاه سال اخیر در جوامع اسالمى

بیست و هشتم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االســالم والمســلمین دکتر ابوالحســن غفارى مدیر گروه 
معرفت شناسى پژوهشکده حکمت و دین پژوهى پژوهشگاه در گفت وگو با 
خبرگزارى رسا،  به تبیین نقش عالمه طباطبایى(ره) در احیا و گسترش علوم عقلى در حوزه پرداخت و گفت: بدون شک پس 
از مالصدرا، چند حکیم و فیلسوف در بسط و توسعه حکمت متعالیه نقش اساسى و تعیین کننده دارند. ادامه مطلب در پیوند...

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالحسن غفارىحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالحسن غفارى

غالب شبهات غرب علیه اسالم تنها با علوم عقلى جواب داده مى شود

بیست و هشتم آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

http://www.iict.ac.ir/...

مجموعه «از نگاه نبوى(ص)» به صورت مشــترك توســط مرکز 
پژوهش هاى جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و نشر 
معارف، منتشر و راهى بازار شده است. بیدارى از نگاه نبوى(ص) عنوان نوزدهمین جلد از این مجموعه و به قلم سرکار خانم 

دکتر ریحانه شهربافى است. از این رو با ایشان گفت وگویى ترتیب دادیم که در پیوند مربوط به این مطلب خواهید خواند.

سرکار خانم ریحانه شهربافىسرکار خانم ریحانه شهربافى

اساس بعثت رسول خدا بیدارى بوده است
بیست و هشتم آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

هفتمین پیش نشست همایش ملى نقش انقالب اسالمى در تأسیس 
و توسعه علوم انسانى با موضوع "سیر تحول معنویت گرایى در جهان پس 
از پیروزى انقالب اســالمى" توسط گروه سیاست پژوهشــکده نظام هاى اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و با 

ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد ملک زاده در قم برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد ملک زادهحجت االسالم والمسلمین دکتر محمد ملک زاده

نشست سیر تحول معنویت گرایى در جهان پس از پیروزى انقالب اسالمى

بیست و نهم  آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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سومین پیش نشست همایش ملى فلسفه کالم با حضور حجج اسالم 
والمســلمین دکتر محمدصفر جبرئیلى دبیر علمى همایش و عضو هیات 
علمى گروه کالم  پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى و رضا برنجکار رییس انجمن علمى کالم اسالمى حوزه علمیه و 

عضو هیأت علمى دانشگاه تهران با موضوع "روش شناسى علم کالم" در مؤسسه تخصصى امام صادق(ع) برگزار شد.

نشست علمى روش شناسى علم کالمنشست علمى روش شناسى علم کالم

نشست علمى روش شناسى علم کالم برگزار شد
بیست و نهم  آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...

آیین اختتامیه چهارمین دوره جشــنواره نشان دهخدا ویژه انتخاب 
کتاب ســال اعضاى هیات علمى سراسر کشــور در حوزة علوم انسانى با 
انتخاب کتاب "ماهیت معرفت عرفانى" اثر حجت االسالم والمسلمین دکتر مسعود اسماعیلى مدیر و عضو هیات علمى گروه 

فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

کتاب ماهیت معرفت عرفانى در جشنواره دهخداکتاب ماهیت معرفت عرفانى در جشنواره دهخدا

اثر شایسته تقدیر چهارمین دوره جشنواره دهخدا معرفى شد
بیست و نهم آبان ماه، دانشگاه تربیت مدرس

 افتخارات

http://www.iict.ac.ir/...

کرسى علمى- ترویجى "بشرى انگارى قرآن بر اساس نگره افعال 
گفتارى (بررسى و نقد نگره قرآن شناختى مجتهد شبسترى)"، روز سه شنبه 
مورخ 29 آبان ماه جارى توســط گروه منطق فهم دین پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمى و با ارائه حجت االسالم 

والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین در دفتر قم برگزار شد.

 کرسى بشرى انگارى قرآن براساس نگره افعال گفتارى کرسى بشرى انگارى قرآن براساس نگره افعال گفتارى کرسى بشرى انگارى قرآن براساس نگره افعال گفتارى کرسى بشرى انگارى قرآن براساس نگره افعال گفتارى

کرسى بشرى انگارى قرآن بر اساس نگره افعال گفتارى برگزار شد

بیست و نهم  آبان ماه، پژوهشگاه قم

 کرسى

http://www.iict.ac.ir/...
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هشــتمین پیش نشســت همایش ملى نقش انقالب اســالمى در 
تأســیس و توسعه علوم انســانى با موضوع "جایگاه جرم سیاسى در نظام 
حقوقى ایران" توسط گروه فقه و حقوق با همکارى گروه سیاست پژوهشکده نظام هاى اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمى با ارائه حجج اسالم و المسلمین دکتر على محمدى جورکویه و دکتر غالمرضا پیوندى در دفتر قم برگزار شد.

نشست جایگاه جرم سیاسى در نظام حقوقى ایراننشست جایگاه جرم سیاسى در نظام حقوقى ایران

نشست جایگاه جرم سیاسى در نظام حقوقى ایران برگزار شد
سی ام آبان ماه، پژوهشگاه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...

چهارمین پیش نشســت علمى همایش ملى فلسفه کالم با موضوع 
"علم کالم در عرصه بین الملل" چهارشــنبه شب مورخ 30 آبان ماه جارى 
با حضور و افاضه حجج االسالم دکتر مصطفى دریابارى، دکتر سید محمدرضا حجازى و دیگر اساتید، طالب، دانشجویان و 

دانش پژوهان در سالن جلسات انجمن هاى علمى حوزه علمیه قم برگزار شد.

نشست علمى علم کالم در عرصه بین المللنشست علمى علم کالم در عرصه بین الملل

نشست علم کالم در عرصه بین الملل برگزار شد
سی ام آبان ماه، انجمن های علمی حوزه علمیه قم

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر محمدرضا ســنگرى مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعى پژوهشــگاه، در آستانه ایام والدت باسعادت 
رســول مکرم اســالم حضرت محمد (صلى اهللا علیه و آله و سلم) به بازگویى صفات و شــخصیت پیامبر از منظر حضرت 

اباعبداهللا الحسین(ع) پرداختند که در پیوند مربوط به این مطلب، متن کامل سخنان ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرىجناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى

پیامبر اکرم(ص) بهترین آفریده خداوند
سی ام آبان ماه، پژوهشگاه تهران

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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مجموعه «از نگاه نبوى(ص)» به صورت مشــترك توســط مرکز 
پژوهش هاى جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى و نشر 
معارف، منتشــر و راهى بازار شده است. مدارا و خشونت عنوان شانزدهمین جلد از این مجموعه به قلم حجت االسالم دکتر 

محمدحسن قدردان قراملکى است. از این رو با ایشان گفت وگویى ترتیب دادیم که در پیوند مربوطه خواهید خواند.

حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکىحجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکى

این کتاب معرفى کننده اسالم جامع و معتدل است
سی ام آبان ماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...

دکتر محمد محمدرضایى سردبیر فصلنامه علمى- پژوهشى قبسات 
با صاحب امتیازى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى چندى پیش به 
مدعیات جدید آقاى عبدالکریم سروش در باب اعتقاد به امامت و عصمت ائمه معصومین(ع) و اعتقاد به وجود امام زمان(عج) 

پاسخ داده است. شما مى توانید با مراجعه به پیوند مربوط به این مطلب، از کم و کیف این نوشتار باخبر شوید.

جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایىجناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى

پاسخ دکتر محمدرضایى به مدعیات اخیر عبدالکریم سروش

سی ام آبان ماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...

همایش ملى فلســفه کالم به مناسبت روز جهانى فلسفه، با حضور 
و ســخنرانى حضرت آیت اهللا على اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمى و رییس شوراى حوزه هاى علمیه اســتان تهران، آیت اهللا على ربانى گلپایگانى، حجت االسالم 

طارمى، حجت االسالم جبرئیلى و حجت االسالم مقیمى در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى دفتر قم برگزار شد.

همایش فلسفه کالمهمایش فلسفه کالم

همایش ملى فلسفه کالم برگزار شد
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 همایش

http://www.iict.ac.ir/...
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اخبار کـوتاه

  جناب آقاى امین کمالوندى به عنوان مشــاور ریاســت محترم پژوهشگاه در امور همکارى ها در

تاریخ 97/8/28

احـکام آبـان ماه:

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومى و اطالع  رسانى

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 




