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همایش ملی فلســفه کالم به مناســبت روز جهانی فلســفه، صبح 
روز پنج شــنبه مورخ 1 آذرماه جاری، با حضور و ســخنرانی حضرات آیات 
علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، علی ربانی گلپایگانی و حجج االسالم حسن طارمی 

راد، محمد صفر جبرئیلی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دفتر قم برگزار شد.

ÓÓرشادÓاکبرÓعلیÓاهللÓآیت

آیت اهلل سبحانی صدرالمتکلمین معاصر است
یکم آذرماه، پژوهشگاه قم 

Ó همایش - سخنرانی

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

فعالیت های انجام شده

همایش ملی فلســفه کالم به مناســبت روز جهانی فلســفه، صبح 
روز پنج شــنبه مورخ 1 آذرماه جاری، با حضور و ســخنرانی حضرات آیات 
علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، علی ربانی گلپایگانی و حجج االسالم حسن طارمی 

راد، محمد صفر جبرئیلی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دفتر قم برگزار شد.

ÓÓگلپایگانیÓربانیÓعلیÓاهللÓآیت

آیت اهلل سبحانی شخصیتی بی نظیر در علم کالم هستند
یکم آذرماه، پژوهشگاه قم 

Ó همایش - سخنرانی

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

همایش ملی فلســفه کالم به مناســبت روز جهانی فلســفه، صبح 
روز پنج شــنبه مورخ 1 آذرماه جاری، با حضور و ســخنرانی حضرات آیات 
علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، علی ربانی گلپایگانی و حجج االسالم حسن طارمی 

راد، محمد صفر جبرئیلی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دفتر قم برگزار شد.

ÓÓرادÓطارمیÓحسنÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

گزارش های تاریخی قطعا در علم کالم تاثیرگذار است
یکم آذرماه، پژوهشگاه قم 

Ó همایش - سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...
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همایش ملی فلســفه کالم به مناســبت روز جهانی فلســفه، صبح 
روز پنج شــنبه مورخ 1 آذرماه جاری، با حضور و ســخنرانی حضرات آیات 
علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، علی ربانی گلپایگانی و حجج االسالم حسن طارمی 

راد، محمد صفر جبرئیلی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دفتر قم برگزار شد.

ÓÓÓمقیمیÓابوالقاسمÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

مبانی کالمی در موضوع، منابع و مسائل فقه اثرگذار است
یکم آذرماه، پژوهشگاه قم 

Ó همایش - سخنرانی

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

فعالیت های انجام شده

یادداشــتی که در پیوند مربوط از منظر شــریفتان عبور خواهد کرد، 
متن ویراسته و تلخیص شده  سخنرانی آقای مهدی جمشیدی، عضو هیأت 
علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه  اسالمی، در نشست 

تخصصی انقالب چهل ساله است که چندی پیش در جمع فّعاالن فکری و فرهنگی استان اصفهان، ایراد شد.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

رویارویی با تصویرسازی های وارونه ی دشمن از کارنامۀ انقالب
سوم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

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

مجموعه »از نگاه نبوی)ص(« به صورت مشــترک توســط مرکز 
پژوهش های جوان وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و 
نشــر معارف، منتشــر و راهی بازار شده است. سیمای انســان از نگاه نبوی)ص( عنوان سومین جلد از این مجموعه به قلم 

حجت االسالم دکتر حیدر همتی است. از این رو با ایشان گفت وگویی ترتیب دادیم که در پیوند مربوطه خواهید خواند.

ÓÓÓهمتیÓحیدرÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

شناخت انسان و معرفت نفس مقدمه خداشناسی است
سوم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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

هشــتمین هم اندیشــی اعضای هیات علمی )مســتقر در تهران( 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی با موضوع بررســی سند الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت، روز شنبه مورخ 3 آذرماه جاری، با افاضه آیت اهلل علی اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی و حضور تمامی اعضای هیات علمی مستقر در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓعلمیÓهیاتÓاعضایÓاندیشیÓهمÓهشتمین

هشتمین هم اندیشی اعضای هیات علمی دفتر تهران پژوهشگاه برگزار شد

سوم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó هم اندیشی

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

دکتر حســین رمضانی عضو هیات علمی گروه فلسفه و مدیر مرکز 
مطالعات بینارشته ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با 
خبرگزاری طلیعه درباره آسیب های وارد بر تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: الگو باید نگاهی همه جانبه و گسترده 

به همۀ ابعاد پیشرفت با مالحظۀ مبانی اسالمی و با توجه به اقتضائات جامعه ایرانی داشته باشد.

ÓÓرمضانیÓحسینÓدکترÓآقایÓجناب

نیازمند گفتمان بومی پیشرفت در مواجهه با رقیب هستیم
سوم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری طلیعه

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

مجموعه »از نگاه نبوی)ص(« به صورت مشــترک توســط مرکز 
پژوهش های جوان وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و 
نشــر معارف، منتشــر و راهی بازار شده است. فلســفه اخالق از نگاه نبوی)ص( عنوان دومین جلد از این مجموعه به قلم 

حجت االسالم دکتر حسن معلمی است. از این رو با ایشان گفت وگویی ترتیب دادیم که در پیوند مربوطه خواهید خواند.

ÓÓمعلمیÓحسنÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

میان اخالق و حقایق، رابطه ای عمیق برقرار است
پنجم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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

آیت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری رسا با دفاع 
از بحث همگرایی، برخی حرکت های در مســیر تحقق آرمان دیرینه تقریب بین مذاهب را ناصحیح و غیر شرعی دانست و 

آن را ناشی از کج سلیقگی طراحان آن حرکت ها معرفی کرد. )ادامه در پیوند...(

ÓÓعلیدوستÓابوالقاسمÓاهللÓآیت

کجراهه های انحرافی در کنار شاهراه همگرایی امت بزرگ اسالم
پنجم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

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

دکتر محمد محمدرضایی سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که از محضر حضرت آیت اهلل العظمی 
ســبحانی کسب فیض کرده و از شاگردان نزدیک این مرجع تقلید شیعیان به شمار می رود در گفت وگو با خبرگزاری شفقنا 

به تشریح ویژگی های شخصیتی آیت اهلل العظمی سبحانی پرداخت.

ÓÓمحمدرضاییÓمحمدÓدکترÓآقایÓجناب

آیت اهلل سبحانی عالمی ذی وجوه و صاحب نظر در عرصه های مختلف
پنجم آذرماه،  پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شفقنا

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

دکتر محســن ردادی عضــو هیأت علمی گــروه مطالعات انقالب 
اسالمی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اســالمی، در جدیدترین یادداشت خود به بهانه سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، به کارکرد این مجموعه و رسالت 

تاریخی آن پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب، متن کامل یادداشت ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓردادیÓمحسنÓدکترÓآقایÓجناب

رسالت تاریخی بسیج به عنوان موتور محرک پیشرفت
پنجم آذرماه،  پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

مجموعه »از نگاه نبوی)ص(« به صورت مشــترک توســط مرکز 
پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و نشر 
معارف، منتشــر و راهی بازار شده است. مدیریت فرهنگی از نگاه نبوی)ص( عنوان بیست و سومین جلد از این مجموعه به 

قلم خانم دکتر فاطمه جان احمدی است. از این رو با ایشان گفت وگویی ترتیب دادیم که در پیوند مربوطه خواهید خواند.

ÓÓاحمدیÓجانÓفاطمهÓخانمÓسرکار

برنامه  ی هدفمند رسول اکرم باعث تحوالت فرهنگی در مدینه شد

ششم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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

دکتر مســعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاســت پژوهشکده 
نظام های اسالمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشتی به 
ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی - سیاسی به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی پرداخته است که در پیوند مربوط 

به این مطلب، متن کامل یادداشت ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓپورفردÓمسعودÓدکترÓآقایÓجناب

ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی- سیاسی
ششم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

نشست علمی سبک شناسی هنر و ادبیات انقالب اسالمی با تکیه بر 
کتاب سبک شناسی هنر انقالب اسالمی، اثر محمدرضا وحیدزاده صبح روز 
چهارشــنبه مورخ 7 آذرماه جاری با حضور نویسنده کتاب )محمدرضا وحیدزاده(، دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات 

اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و حجت االسالم والمسلمین مهدی جهان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

ÓÓاسالمیÓانقالبÓادبیاتÓوÓهنرÓشناسیÓسبکÓنشست

نشست سبک شناسی هنر و ادبیات انقالب اسالمی برگزار شد
هفتم آذرماه، خبرگزاری تسنیم

Ó نشست

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

نشســت علمی ســالمت معنوی کــودک و نوجــوان، چالش ها و 
راهکارها، روز چهارشنبه 7 آذر ماه جاری به همت قطب علمی فلسفه دین 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پژوهشکده باقرالعلوم)ع( و اداره آموزش و پرورش استان قم با حضور حجت االسالم 

دکتر ابوالفضل ساجدی مدیر قطب علمی فلسفه دین در سالن همایش های پژوهشکده باقرالعلوم)ع( برگزار شد.

ÓÓساجدیÓابوالفضلÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست علمی سالمت معنوی کودک و نوجوان برگزار شد
هفتم آذرماه، پژوهشکده باقرالعلوم

Ó نشست

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

نهمین پیش نشست همایش ملی »نقش انقالب اسالمی در تأسیس 
و توســعه علوم انسانی« با موضوع  مروری بر فلسفه مدیریت اسالمی بعد 
از انقالب، توسط گروه مدیریت اسالمی با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی و با ارائه حجت االسالم و المسلمین دکتر علی آقاپیروز برگزار شد.

ÓÓپیروزÓآقاÓÓعلیÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست علمی مروری بر فلسفه مدیریت اسالمی بعد از انقالب برگزار شد

هفتم  آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

هشــتمین هم اندیشــی اعضای هیات علمی )مســتقر در دفتر قم( 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی با موضوع بررســی سند الگوی 
اســالمی ایرانی پیشرفت، روز پنج شــنبه مورخ 8 آذرماه جاری، با افاضه آیت اهلل علی اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی و حضور حداکثری اعضای هیات علمی مستقر در دفتر قم پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓعلمیÓهیاتÓاعضایÓاندیشیÓهمÓهشتمین

هشتمین هم اندیشی اعضای هیأت علمی دفتر قم پژوهشگاه برگزار شد
هشتم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó هم اندیشی

http://www.iict.ac.ir/...
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به مناســبت 23 ربیع االول سالروز ورود پرخیر و برکت کریمه اهل 
بیت حضرت فاطمه معصومه)س( به شــهر مقدس قم دکتر محمد عابدی 
عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی طی یادداشتی به بررسی ابعاد شخصیتی این بانوی 
بزرگ جهان اسالم پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب، متن کامل یادداشت ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓعابدیÓمحمدÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فاطمه معصومه)س(، شفیعه اهل بیت)ع(
دهم آذر ماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

دکتر رمضــان علی تبار عضو هیأت علمی گــروه منطق فهم دین 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی در گفت وگو با خبرگزاری ایکنا به 
موضوع لزوم تدوین تفســیر پیشرفت  شناخت پرداخت و گفت: پیشــرفت در دنیای غرب در فرهنگی سکوالر و تکنولوژی 

مدرن و مبتنی بر پایه های اساسی این فرهنگ ایجاد شده است.

ÓÓتبارÓعلیÓرمضانÓدکترÓآقایÓجناب

فقه و پیشرفت تمدنی؛ راه حل مشکالت
یازدهم آذر ماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

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

به همت گروه سیاســت پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی، کرســی علمی- ترویجی با عنوان چیستی 
اخالق سیاسی، صبح روز دوشنبه مورخ 12 آذرماه جاری با حضور حجج االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی و سیدکاظم 

سیدباقری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دفتر قم برگزار شد.

ÓÓسیاسیÓاخالقÓچیستیÓترویجیÓعلمیÓکرسی

کرسی علمی چیستی اخالق سیاسی برگزار شد
دوازدهم آذر ماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

http://www.iict.ac.ir/...
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به همت گروه ادبیات اندیشه و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی نشست علمی با عنوان تاثیر انقالب اسالمی بر 
توســعه ادبیات، از سلسله پیش نشســت های همایش ملی »نقش انقالب اسالمی در توسعه و تاسیس علوم انسانی«، صبح 

روز دوشنبه مورخ 12 آذر ماه جاری در سالن جلسات سازمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓادبیاتÓتوسعهÓبرÓاسالمیÓانقالبÓتاثیرÓعلمیÓنشست

نشست تاثیر انقالب اسالمی بر توسعه ادبیات برگزار شد
دوازدهم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

 آیت اهلل علی اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران، پیش از آغاز درس 
خارج فقه خود در حوزه علمیه امام رضا)ع(، نســبت به اظهارات آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی مبنی بر عدم نظام مندی 

فقه و تقلیل فقه اسالمی به مجموعه ای از قواعد و احکام فاقد نظام، واکنش نشان دادند. )ادامه در پیوند...(

ÓÓرشادÓاکبرÓعلیÓاهللÓآیت

اداره جامعه با احکام بی نظام ممکن نیست
دوازدهم آذر ماه، مدرسه امام رضا)ع(

Ó سخنرانی

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

جدیدترین یادداشــت دکتر ابراهیم دادجــو عضو هیات علمی گروه 
معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، با نگاهی واقع بینانه 
به مساله مهم و ارزشمند »الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« - که جزء موارد توصیه و تاکید شده از جانب رهبر معظم انقالب 

اسالمی نیز هست- در پیوند مربوطه از منظر شریفتان عبور خواهد کرد.

ÓÓدادجوÓابراهیمÓدکترÓآقایÓجناب

ضرورت طرح واقع بینانه مسأله »الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت«
سیزدهم آذر ماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االسالم والمسلمین دکتر ســیدکاظم سیدباقری عضو هیأت 
علمی گروه سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی، در یادداشتی به موضوع الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب، 

متن کامل یادداشت ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓسیدباقریÓسیدکاظمÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ عدالت و معنویت
سیزدهم آذر ماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا عضو هیأت علمی گروه 
فقه و حقوق پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سومین جلسه دوره 
آموزشــی »تربیت مبلغ عفاف و حجاب« که به همت مرکــز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات 

اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد، به سخنرانی با موضوع »نظام حقوقی زن در اسالم و غرب« پرداخت.

ÓÓنیاÓهدایتÓÓاهللÓفرجÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

حجاب فریضه ای با ابعاد اجتماعی است
سیزدهم آذر ماه، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه

Ó سخنرانی

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

حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت علمی گروه 
فلسفه پژوهشگاه روز سه شــنبه 13 آذرماه جاری در نشست جایگاه علوم 
عقلی در حوزه های علمیه اظهار داشت: امروز در حوزه افردی از تمایز مرجعیت و والیت و اینکه حکومت باید ذیل مرجعیت 
باشد سخن گفته و مسائلی را مطرح می کنند که نباید گذاشت این موضوعات در فضای مجازی، جامعه و حوزه منتشر شود.

ÓÓخسروپناهÓعبدالحسینÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

علوم عقلی و فلسفه در حوزه کاربردی سازی شود
سیزدهم آذر ماه، خبرگزاری رسا

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت تحــوالت نظام حقوقی ایــران پس از انقالب اســالمی، 
یازدهمین جلســه از سلسله پیش نشست های همایش ملی »نقش انقالب 
اســالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« با ارائه دکتر محمود حکمت نیا، رییس مرکز رشد علوم انسانی اسالمی و عضو 

هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ 14 آذرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓاسالمیÓانقالبÓازÓپسÓایرانÓحقوقیÓنظامÓتحوالتÓنشست

 در نظام حقوقی ایران محوریت با فقه است
چهاردهم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

فروشــگاه کتاب اندیشه عرضه کننده آثار و محصوالت ناشران برتر 
حوزه دین و اندیشــه، یک ســالگی خود را با حضور اهالی فکر و اصحاب 
رسانه جشن خواهد گرفت. سید غالمرضا حسینی مدیر عامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ضمن 

اعالم این خبر گفت: یکی از اصلی ترین نیازهای صنعت نشر، ویترین کتاب است. )ادامه در پیوند...(

ÓÓحسینیÓسیدغالمرضاÓآقایÓجناب

کتاب اندیشه یک ساله شد
چهاردهم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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

 نشســت بررســی روند تحول علوم انســانی در پنجاه سال اخیر، 
دوازدهمین نشســت از سلســله پیش نشســت های همایش ملی »نقش 
انقالب اســالمی در تأســیس و توسعه علوم انسانی« با ارائه دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، روز چهارشنبه مورخ 14 آذرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓتبارÓعلیÓرمضانÓدکترÓآقایÓجناب

روند تحول علوم انسانی در پنجاه سال اخیر بررسی شد
چهاردهم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرگزاری شبستان 
درباره آشنایی خود با مرحوم »زرویی«، گفت: آشنایی بنده با ایشان به یک سال بعد از فوت مرحوم کیومرث صابری یا همان 

گل آقا بر می گردد. کیومرث صابری قبال سردبیر مجله رشد زبان و ادبیات فارسی بود. )ادامه در پیوند...(

ÓÓسنگریÓمحمدرضاÓدکترÓآقایÓجناب

سنگری: طنز »زرویی« جراحی اجتماعی بود
چهاردهم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

ســخنرانی آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی در آیین بزرگداشــت 
آیت اهلل موســوی اردبیلی بازتاب گسترده ای در بین اساتید و صاحبنظران 
داشــت. در پیوند مربوط به این مطلب، یادداشتی از حجت االســالم والمسلمین دکتر عبدالحمید واسطی عضو هیات علمی 

گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در نقد این سخنرانی تقدیم حضور شما خواهد شد.

ÓÓواسطیÓعبدالحمیدÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

مالحظه ای درباب دیدگاه  آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی

پانزدهم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

حجت االسالم والمســلمین محمدصفر جبرئیلی عضو هیأت علمی 
گروه کالم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایکنا، گفت: علم کالم در دو ســه دهه اخیر و به صورت کلی بعد از انقالب اســالمی، رشد خوب و قابل مالحظه ای داشته 

است و از توسعه این علم اصاًل مأیوس نیستیم. )می توانید ادامه این گفت وگو را در پیوند مربوطه بخوانید...(

ÓÓجبرئیلیÓمحمدصفرÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فاصله زیاد علم کالم امروز با دوره مفید ها و حلی ها
شانزدهم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...
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همزمان با جشــن یک سالگی فروشــگاه کتاب اندیشــه، سلسله 
نشســت هایی با عنوان کتاب اندیشه، با حضور صاحب نظران عرصه کتاب 
و فرهنگ برگزار خواهد شــد. اولین نشست از این سلسله نشست ها با عنوان »کارنامه کتاب انقالب اسالمی« با ارائه آقای 

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، صبح روز شنبه مورخ 17 آذرماه جاری برگزار شد.

ÓÓسنگریÓمحمدرضاÓدکترÓآقایÓجناب

انقالب بزرگ ایران محصول خواندن کتاب خویشتن بود
هفدهم آذرماه، فروشگاه کتاب اندیشه

Ó نشست

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

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز 
پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه، روز شنبه مورخ 17 آذرماه جاری 
با حضور و ســخنرانی دکتر رضا جلیلی محقق و پژوهشگرحوزه ادبیات، در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.  

ÓÓجوانÓهایÓپژوهشÓمرکزÓهنرÓوÓادبÓگروهÓعلمیÓشورایÓجلسه

شهادت در منظر شاعران انقالب، صورت تجلی یافته عرفان است
هفدهم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات علمی

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

کتــاب »خوانشــی نقادانــه از آثار رضــا امیرخانی« به کوشــش 
محمدحســن شــاهنگی مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان 
وابســته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی چاپ شده است. به بهانه برگزیده شدن امیرخانی در یازدهمین جایزه ادبی 
جالل آل احمد گفت وگویی با نویسنده این کتاب ترتیب دادیم که در پیوند مربوط به این مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓشاهنگیÓمحمدحسنÓآقایÓجناب

امیرخانی ناخودآگاه خودش را روایت می کند
هفدهم آذرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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



پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

16

فعالیت های انجام شده

نشست »بررسی مسائل و چالش های اقتصادی کشور« روز یکشنبه 
مورخ 18 آذرماه جاری در جامعه الزهرا برگزار شــد. حجت االســالم  استاد 
سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در این نشست علمی به 

بررسی چالش های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: تحوالت اسفند 96 اقتصاد ایران را دچار التهاب کرد.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

بزرگترین چالش اقتصاد کشور، تورم باال است
هجدهم آذرماه، جامعه الزهرا

Ó سخنرانی

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

حجت الســالم دکتر احمدعلی یوســفی مدیر گروه اقتصاد اسالمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی در یادداشتی به بررسی سخنرانی 
آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی در آیین بزرگداشــت آیت اهلل موســوی اردبیلی که بازتاب گســترده ای در بین اساتید و 

صاحبنظران داشت، پرداخت که در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسی خواهد بود.

ÓÓیوسفیÓاحمدعلیÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

دست یابی به نظام اقتصادی با تعامل فقه اکبر و اصغر
هجدهم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

آیت اهلل علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ 
19 آذرمــاه پیــش از آغاز درس خارج فقه خود گفت: در شــرایط فعلی با 
پیدایــش ابزارهای ارتباطی مدرن خاصه شــبکه های اجتماعی، می طلبد همه مردم بخصوص اشــخاص و افراد چهره که 

رفتارشان زیر ذره بین است مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا سوژه افتراء و تهمت این شبکه ها نشوند.

ÓÓرشادÓاکبرÓعلیÓاهللÓآیت

آیت اهلل رشاد: روحانیت نماد و سمبل دین است
نوزدهم آذرماه، حوزه امام رضا)ع(

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...
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همزمان با جشــن یک سالگی فروشــگاه کتاب اندیشــه، سلسله 
نشست هایی با عنوان کتاب اندیشه، با حضور صاحب نظران عرصه کتاب و 
فرهنگ برگزار خواهد شد. چهارمین نشست از این سلسله نشست ها با عنوان »بازنمایی کاذب چالش های انقالب اسالمی در 
حوزه نشر« با ارائه آقای دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی پژوهشگاه، صبح روز شنبه مورخ 19 آذرماه جاری برگزار شد.

ÓÓردادیÓمحسنÓدکترÓآقایÓجناب

ردادی: ناشر متعهد به خوشامد جامعه نیست
نوزدهم آذرماه، فروشگاه کتاب اندیشه

Ó نشست

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

کرسی علمی ترویجی گونه های نسبی گرایی در هرمنوتیک فلسفی 
با ارائه جناب آقای دکتر مســعود فیاضــی عضو هیات علمی گروه منطق 
فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، صبح روز سه شنبه مورخ 20 آذرماه جاری 

در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓفلسفیÓهرمنوتیکÓدرÓگراییÓنسبیÓهایÓگونهÓکرسی

کرسی ترویجی گونه های نسبی گرایی در هرمنوتیک فلسفی برگزار شد
بیستم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

سیزدهمین پیش نشست علمی همایش ملی نقش انقالب اسالمی 
در تاسیس و توسعه علوم انسانی با موضوع انسان شناسی دینی در 40 سال 
گذشته در ایران و افق های پیش رو، صبح روز سه شنبه مورخ 20 آذرماه جاری و با ارائه حجت االسالم والمسلمین محمدتقی 

سهرابی فر در سالن جلسات پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓفرÓسهرابیÓمحمدتقیÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

 انقالب اسالمی با هدف اجرای آموزه های دینی در جامعه شکل گرفت

بیستم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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چهاردهمین پیش نشست علمی همایش ملی نقش انقالب اسالمی 
در تاســیس و توسعه علوم انســانی با موضوع نقش دین درجامعه در پرتو 
انقالب اسالمی، روز سه شنبه مورخ 20 آذرماه جاری به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی ساختمان مرکزی و دفتر قم برگزار شد.

ÓÓاسالمیÓانقالبÓپرتویÓدرÓجامعهÓدرÓدینÓنقشÓنشست

 علت و منشاء تحقق انقالب اسالمی تحول روحی مردم بود
بیستم آذرماه، پژوهشگاه تهران و قم

Ó نشست

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

حجت االســالم والمسلمین دکتر سیدحســین میرمعزی  در نشست 
هم اندیشی سند الگوی اسالمی پیشــرفت گفت: سند الگوی پیشرفت به 
دنبال تشکیل مرکز راهبردی اقتصاد در سال 90 با اهدافی چون تولید فکر و نظریه پردازی در الگو بر اساس مبانی اسالمی، 

ایجاد گفتمان علمی بین نخبگان و تنظیم همین سند که رهبر انقالب تعیین کردند، ایجاد شده است.

ÓÓمیرمعزیÓسیدحسینÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

 تأکید رهبر معظم انقالب بر اسالمی سازی سند الگوی پیشرفت
بیستم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó سخنرانی

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

همزمان با جشــن یک ســالگی فروشــگاه کتاب اندیشــه، سلسله 
نشست هایی با عنوان کتاب اندیشه، با حضور صاحب نظران عرصه کتاب و 
فرهنگ برگزار خواهد شــد. آخرین نشست از این سلسله نشست ها با عنوان » ذائقه فرهنگی مردم و کتاب های انقالبی« با 

ارائه آقای مهدی جمشیدی عضو هیات علمی پژوهشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ 21 آذرماه جاری برگزار شد.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

یکی از فتوحات فرهنگی انقالب، گستردگی مخاطبان کتاب های انقالبی است

بیست و یکم آذرماه، فروشگاه کتاب اندیشه

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت رویارویی ایرانیان با مدرنیسم تجـــدد )پرسش از امکان 
مدرنیته اســالمی ایرانی(، پانزدهمین جلســه از سلسله پیش نشست های 
همایش ملی »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« با ارائه دکتر حسین رمضانی عضو هیأت علمی گروه 
فلسفه پژوهشگاه روز چهارشنبه 21 آذرماه با حضور صاحبنظران این حوزه در سالن معرفت پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓتجددÓمدرنیسمÓباÓایرانیانÓرویاروییÓنشست

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم تجدد برگزار شد
بیست و یکم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

 همزمان با نزدیک شــدن به چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اسالمی، جناب آقای دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق 
فهم دین پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در یادداشــتی به تحلیل فلسفی تحوالت علوم انسانی در نیم قرن اخیر )با 

تأکید بر قلمرو تحول( پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓتبارÓعلیÓرمضانÓدکترÓآقایÓجناب

تحلیل فلسفی تحوالت علوم انسانی در نیم قرن اخیر
بیست و دوم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

کرســی ترویجی تخصص گرایی پژوهش در علوم انســانی، توسط 
گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی و با حضور و ارائه آقایان دکتر مهدی عباس زاده و دکتر ابراهیم دادجو در ساختمان مرکزی و دفتر قم 

پژوهشگاه )ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.

ÓÓانسانیÓعلومÓدرÓپژوهشÓگراییÓتخصصÓترویجیÓکرسی

کرسی تخصص گرایی پژوهش در علوم انسانی برگزار شد
بیست و پنجم آذر ماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

http://www.iict.ac.ir/...
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دومین نشســت علمی سالمت معنوی کودک و نوجوان، چالش ها و 
راهکارها، روز سه شنبه مورخ 27 آذر ماه جاری به همت قطب علمی فلسفه 
دین پژوهشگاه، پژوهشکده باقرالعلوم)ع( و اداره آموزش و پرورش استان قم با حضور حجت االسالم دکتر ابوالفضل ساجدی 

مدیر قطب علمی فلسفه دین در سالن همایش های پژوهشکده باقرالعلوم)ع( برگزار شد.

ÓÓساجدیÓابوالفضلÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

دومین نشست علمی سالمت معنوی کودک و نوجوان برگزار شد

بیست و هفتم آذر ماه، پژوهشکده باقرالعلوم)ع(

Ó نشست

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

 کرســی ترویجی غایات و کار ویژه های فقه سیاســی »بر اساس 
دیدگاه های آیــت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(«، توســط گروه سیاســت 
پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی همراه با ارائه حجت االسالم دکتر سیدسجاد ایزدهی 

مدیر این گروه علمی روز سه شنبه مورخ 27 آذرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓسیاسیÓفقهÓهایÓکارویژهÓوÓغایاتÓکرسی

کرسی غایات و کار ویژه های فقه سیاسی برگزار شد
بیست و هفتم  آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

کرسی علمی ترویجی »حاکمیت و حجاب« به همت حلقه مطالعات 
خانواده و الگوی اسالمی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته ای و با همکاری 
گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی همراه با ارائه سرکار خانم 

دکتر فاطمه فالح تفتی در ساختمان مرکزی و دفتر پژوهشگاه تهران و قم )از طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.

ÓÓÓحجابÓوÓحاکمیتÓترویجیÓعلمیÓکرسی

کرسی علمی ترویجی حاکمیت و حجاب برگزار شد
بیست و هفتم آذر ماه، پژوهشگاه تهران و قم

Ó کرسی

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران توسط 
گروه سیاست و با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی، روز چهارشنبه مورخ 28 آذرماه جاری همراه با ارائه حجت االســالم دکتر غالمرضا پیوندی، در راستای همایش 

»نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد. 

ÓÓایرانÓاسالمیÓجمهوریÓحقوقیÓنظامÓدرÓفقهÓنقشÓنشست

نشست نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد
بیست و هشتم آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

حجت االســالم سیدحســین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام های 
اسالمی پژوهشگاه، در نشســت علمی تبیین سند الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت کشور از سلسله نشست های علمی پژوهشی نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزه در مصالی قدس 
به تاریخچه شکل گیری سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کشور پرداخت. متن کامل سخنان ایشان در پیوند آمده است.

ÓÓمیرمعزیÓسیدحسینÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ضربه کاری به دشمن بود
بیست و نهم آذرماه، مصلی قدس

Ó نشست

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

نشســت مطالعات علوم انسانی اســالمی؛ کامیابی ها و کاستی ها، 
توســط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اســالمی و با همکاری گروه 
کالم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی«،  

با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم ترخان در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓترخانÓقاسمÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

تولید علوم انسانی اسالمی از گام های پس از انقالب است
بیست و هفتم  آذرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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