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ابراهیم9دادجو9عضو9هیأت9علمی9گروه9معرفت9شناســی9پژوهشــگاه9
در9گفتگو9با9خبرگزارى9مهر9با9بیان9اینکه9باید9دو9شــاخه9از9دانش9را9از9هم9
تفکیک9کنیم9و9این9امر9بستگی9به9این9دارد9که9مفسران9چگونه9به99قرآن9کریم9نگاه9کرده9اند،9گفت:9عمده9اندیشمندان9اشعرى9

اهل9سنت9و9اندیشمندان9اخبارى9شیعه9که9ظاهرگرا9هستند،9معتقدند9باید9همه9علوم9را9از99قرآن9استخراج9کنیم.9

 جناب آقاى دکتر ابراهیم دادجو جناب آقاى دکتر ابراهیم دادجو جناب آقاى دکتر ابراهیم دادجو جناب آقاى دکتر ابراهیم دادجو

در مباحث علمى کمیت جاى کیفیت را گرفته  است
دوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى مهر

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

به9مناسبت9فرارســیدن9سالروز9والدت9با9سرسعادت9علی9بن9موسی9
الرضا9المرتضی(ع)،9بسته9پیشنهادى9مطالعاتی9از9سوى9مرکز9پژوهش9هاى9
جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9حضورتان9معرفی9می9گردد.9همچنین9می9توانید9با9ورود9به9پیوند9مربوط9

به9این9خبر،9چکیده9اى9از9این9آثار9را9مطالعه9نمایید.

جوان پژوهشهای مرکز بسته9پیشنهادى9مطالعاتی

بسته مطالعاتى پیشنهادى مرکز پژوهش هاى جوان
سوم مردادماه، مرکز پژوهش های جوان

 معرفى آثار

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

به9گزارش9اداره9روابط9عمومی9و9اطالع9رسانی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9
اندیشــه9اسالمی،9به9مناسبت9سالروز9باسعادت9والدت9امام9هشتم علی9بن9
موســی9الرضا9المرتضی(ع)9،9یادداشتی9از9حجت9االسالم9والمســلمین9دکتر9محمدجواد9رودگر9عضو9هیأت9علمی9گروه9عرفان9

پژوهشکده9حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشگاه9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9خدمتتان9ارائه9می9گردد.

حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9محمدجواد9رودگرحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9محمدجواد9رودگرحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9محمدجواد9رودگر

توحید عرفانى در قول قبله هفتم
سوم مردادماه، پژوهشگاه دفتر قم

 یادداشت

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

فعالیت های انجام شده
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دکتر9قاســم9اخوان9نبوى9عضو9هیات9علمی9گروه9کالم9پژوهشکده9
حکمت9و9دین9پژوهی9است.9از9ایشان9خواستیم9تا9در9یادداشتی9هرچند9کوتاه9
بــه9معرفی9و9توضیح9مختصرى9درباره9جدیدترین9پژوهش9خود9بپردازند.9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر،9متن9کامل9یادداشــت9

ایشان9در9باب9تحویل9گرایی9در9الهیات9معاصر9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9دکتر9قاسم9اخوان9نبوىجناب9آقاى9دکتر9قاسم9اخوان9نبوىجناب9آقاى9دکتر9قاسم9اخوان9نبوى

تحویل گرایى در الهیات معاصر از زبان اخوان نبوى
چهارم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

یکی9از9ویژگی9هاى9حرکت9امام9رضا(ع)که9از9نظر9آیت9اهللا9خامنه9اى9
می9تواند9الگویی9براى9ما9در9شــرایط9حاضر9باشد،9آینده9نگرى9و9راهبردهاى9
بلندمدت9آن9حضرت9اســت،9پایگاه9اطالع9رسانی9دفتر9ایشــان9در9گفت9وگو9با9حجت9االسالم9دکتر9غالمحسن9محرمی،9عضو9

هیأت9علمی9گروه9تاریخ9و9تمدن9پژوهشگاه9این9موضوع9را9مورد9بررسی9قرار9داده9است9که9در9پیوند9خبر9می9خوانید.

حجت9االسالم9والمسلمین9غالمحسن9محرمیحجت9االسالم9والمسلمین9غالمحسن9محرمی

ضد تاکتیک در مبارزه امام رضا علیه  السالم با مأمون
چهارم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

در9ادامه9گفت9وگو9با9مدیران9گروه9هاى9علمی9پژوهشــگاه9این9بار9به9
سراغ9حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9مرتضی9روحانی9مدیر9و9عضو9هیات9
علمی9گروه9غرب9شناسی9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9رفتیم9تا9از9فعالیت9ها9

و9دستاوردهاى9این9گروه9موفق9باخبر9شویم.9متن9کامل9این9مصاحبه9در9پیوند9مربوط9موجود9است.9

حجت9االسالم9والمسلمین9مرتضی9روحانیحجت9االسالم9والمسلمین9مرتضی9روحانیحجت9االسالم9والمسلمین9مرتضی9روحانی

فعالیت هاى گروه غرب شناسى پژوهشگاه تبیین شد
پنجم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده



پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

6

کتاب9«ذات9گرایی9علمــی»9به9تالیف9دکتر9برایان9الیس،9جدیدترین9
ترجمه9و9پژوهش9دکتر9ابراهیم9دادجو9عضو9هیات9علمی9گروه9معرفت9شناسی9
پژوهشکده9حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشگاه9است.9از9همین9رو9از9ایشان9خواستیم9تا9در9یادداشتی9به9توضیح9این9کتاب9بپردازند.9

یادداشت9ایشان9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9قابل9دسترسی9خواهد9بود.

جناب9آقاى9دکتر9ابراهیم9دادجوجناب9آقاى9دکتر9ابراهیم9دادجو

معرفى کتاب ذات گرایى علمى ترجمه دکتر ابراهیم دادجو
ششم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

در9ادامه9گفت9وگوها9با9اعضاى9هیات9علمی9گروه9هاى9پژوهشــگاه،9
از9دکتر9احمد9شــاکرى9عضو9هیات9علمی9گروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشکده9
فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9خواســتیم9تا9در9گفت9وگویی9از9کم9و9کیف9آخرین9دستاوردهاى9گروه،9فعالیت9ها9و9پژوهش9هاى9

ایشان9باخبر9شویم.9در9پیوند9مربوطه9متن9کامل9این9مصاحبه9خواندنی9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9دکتر9احمد9شاکرىجناب9آقاى9دکتر9احمد9شاکرى

تمرکز گروه ادبیات اندیشه در حوزه ادبیات داستانى دفاع مقدس

پنجم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

نخستین9نشست9از9سلسله9نشست99هاى9«راز9رضاشاه؛9بررسی9وضعیت9
ایران9در9دوره9پهلوى9اول»9با9موضوع9«رضاشــاه؛9استقالل9یا9وابستگی»9
روز9شــنبه969مرداد،9با9حضور9صادق9زیباکالم9عضو9هیات9علمی9دانشگاه9تهران9و9عباس9سلیمی9نمین9مدیر9دفتر9مطالعات9و9

تدوین9تاریخ9ایران9در9سالن9شهید9مطهرى9کانون9اندیشه9جوان9برگزار9شد.9متن9کامل9خبر9در9پیوند9آمده9است.9

نشست9رضا9شاه؛9استقالل9یا9وابستگینشست9رضا9شاه؛9استقالل9یا9وابستگینشست9رضا9شاه؛9استقالل9یا9وابستگی

عدم توسعه سیاسى در زمان رضا شاه
ششم مردادماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

9همایش9ملی9فلسفه9کالم9با9محوریت9نکوداشت9آیت9اهللا9سبحانی9و9
بررســی9اندیشه9هاى9ایشان،9در9دو9بخش9علوم9عقلی(در9شهر9قم)9و9علوم9
نقلی(در9شهر9تبریز)9برگزار9خواهد9شد.9از9این9رو9فرصت9را9غنیمت9دانسته9و9با9برخی9از9بزرگان9حوزه9و9دانشگاه9در9دبیرخانه9

همایش9واقع9در9شهر9مقدس9قم9به9گفت9و9گو9نشستیم.9متن9مصاحبه9با9آیت9اهللا9استادى9در9پیوند9این9خبر9موجود9است.9

9آیت9اهللا9رضا9استادى9آیت9اهللا9رضا9استادى

گفتگو با آیت اهللا استادى در باب همایش ملى فلسفه کالم
هفتم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

در9پنجاه9و9پنجمین9هم9اندیشی9مدیران9پژوهشگاه،9گزارش9عملکرد9
برنامه9پژوهشگاه9در9سال9969توسط9آقاى9ردادى،9تحلیل9محتوایی9و9علمی9
برنامه9پژوهشگاه9در9سال9979توسط9آقاى9رمضانی،9تحلیل9مالی9و9اعتبارى9برنامه9پژوهشگاه9در9سال9979توسط9آقاى9احمدوند9

و9کارنامه9نشر9پژوهشگاه9در9سال9969توسط9آقاى9حسینی9ارائه9گردید.

9پنجاه9و9پنجمین9هم9اندیشی9مدیران9پژوهشگاه9پنجاه9و9پنجمین9هم9اندیشی9مدیران9پژوهشگاه

پنجاه و پنجمین هم اندیشى مدیران پژوهشگاه برگزار شد
هشتم مردادماه، پژوهشگاه قم

 هم اندیشى

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

حجت9االســالم9والمسلمین9سیدســجاد9ایزدهی9مدیرگروه9سیاست9
پژوهشــگاه9در9گفت9و9گو9با9خبرگزارى9ایکنــا9در9رابطه9با9ضعف99عملکردى9
نهادهــاى9اندیشــه9ورز9گفت:9نفت9را9باید9نقطه9قوت9در9عین9حال9ضعف9ایران9دانســت9که9عمیقــًا9دولت9را9وادار9می9کند9تا9

بودجه9اش9را9با9فروش9نفت9تأمین9کند.9متن9کامل9این9سخنرانی9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9قرار9دارد.

حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9سیدسجاد9ایزدهیحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9سیدسجاد9ایزدهیحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9سیدسجاد9ایزدهی

فرایند نهادینه شده تولید علم و بکارگیرى آن در عرصه تجارت

هفتم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...
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دومین9نشست9از9سلسله9نشست99هاى9«راز9رضاشاه؛9بررسی9وضعیت9
ایران9در9دوره9پهلوى9اول»9با9موضوع9«رضاشاه9و9آزادى»9دوشنبه989مرداد،9
با9حضور9علی9اکبر9رنجبر9کرمانی9و9مسعود9کوهستانی9نژاد،9در9سالن9شهید9مطهرى9کانون9اندیشه9جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9

فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.9متن9کامل9این9نشست9در9پیوند9آمده9است.9

نشست9رضا9شاه9و9آزادىنشست9رضا9شاه9و9آزادىنشست9رضا9شاه9و9آزادى

نشست رضاشاه و آزادى برگزار شد
هشتم مردادماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

فعالیت های انجام شده

9همایش9ملی9فلسفه9کالم9با9محوریت9نکوداشت9آیت9اهللا9سبحانی9و9
بررســی9اندیشه9هاى9ایشان،9در9دو9بخش9علوم9عقلی(در9شهر9قم)9و9علوم9
نقلی(در9شهر9تبریز)9برگزار9خواهد9شد.9از9این9رو9فرصت9را9غنیمت9دانسته9و9با9برخی9از9بزرگان9حوزه9و9دانشگاه9در9دبیرخانه9

همایش9واقع9در9شهر9مقدس9قم9به9گفت9وگو9نشستیم.9متن9مصاحبه9با9آیت9اهللا9احمد9بهشتی9در9پیوند9موجود9است.

آیت9اهللا9دکتر9احمد9بهشتی

ضرورت برگزارى همایش فلسفه کالم براى نسل جوان
هشتم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

پنجمین9نشست9از9سلسله9نشست9هاى9کتابخوان9تخصصی9با9عنوان9
نشست9حقوق9سایبر9توســط9مرکز9مطالعات9فضاى9مجازى9پژوهشگاه9با9
مشــارکت9نهاد9کتابخانه99هاى9عمومی9کشور9روز9سه9شــنبه9مورخ999مردادماه9جارى9با9حضور9دکتر9محمود9حکمت9نیا9و9دکتر9

محمدمهدى9غمامی9در9محل9کانون9اندیشه9جوان9برگزار99شد.

نشست9حقوق9سایبرنشست9حقوق9سایبر

نشست حقوق سایبر برگزار شد
نهم مردادماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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در9ادامه9گفت9وگو9با9روســاى9پژوهشــکده9هاى9مختلف9پژوهشگاه،9
این9بار9به9ســراغ9حجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلم9رییس9پژوهشکده9
فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9رفتیم9تا9از9کم9و9کیف9عملکرد9گروه9هاى9علمی9این9پژوهشــکده9با9خبر9شویم.9در9پیوند9مربوط9

به9این9مطلب،99متن9کامل9گفت9وگوى9با9ایشان9از9منظر9شما9عالقمندان9عبور9خواهد9کرد.

حجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلمحجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلم

فعالیت هاى پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعى تبیین شد
دهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

سومین9نشست9از9سلسله9نشست99هاى9«راز9رضاشاه؛9بررسی9وضعیت9
ایران9در9دوره9پهلوى9اول»9با9موضوع9«توســعه9به9ســبک9رضاشاه»9روز9
چهارشــنبه9109مرداد،9با9حضور9رحیم9نیکبخت9و9داوود9هرمیداس9باوند،9در9سالن9شهید9مطهرى9کانون9اندیشه9جوان9وابسته9

به9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.9متن9کامل9این9نشست9در9پیوند9آمده9است.9

نشست9توسعه9به9سبک9رضاشاهنشست9توسعه9به9سبک9رضاشاهنشست9توسعه9به9سبک9رضاشاه

نشست توسعه به سبک رضاشاه برگزار شد
دهم مردادماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

دکتر9محمدرضا9ســنگرى9مدیر9گروه9ادبیات9اندیشــه9پژوهشــگاه9
و9نویســنده9کتاب9آیینه9داران9آفتاب،9مطالب9مســتند،9با9ارزش9و9مهمی9را9
درباره9رعایت9عفاف9و9حجاب9در9عرصه9کربال9توســط9زنان9و9مردان9عاشــورایی9بیان9می9کند.9خبرنگار9خبرگزارى9تسنیم9در9

گفت9وگویی9با9این9پژوهشگر9عاشورایی99این9واقعه9بزرگ9تاریخی9و9جهانی9را9از9بعد9عفاف9بررسی99کرده9است.

جناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرىجناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرى

کربال آموزگار عفاف و حجاب است
نهم مردادماه،  پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى تسنیم

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االســالم9دکتر9قاســم9ترخان9عضو9هیأت9علمی9گروه9کالم9
پژوهشــگاه9گفت9وگویی9با9خبرنگار9خبرگزارى9شبستان9درباره9تالش9ها9و9
راهکارهاى9مقابله9با9موضوع9مواجهه9با9فرهنگ9وارداتی9و9بیگانه9اى9که9کشــورهاى9غربی9سعی9در9تزریق9آن9به9این9جوامع9

دارند9انجام9داده9است9که9با9مراجعه9به9پیوند9مربوطه9می9توانید9از9کم9و9کیف9آن9باخبر9شوید.9

حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخانحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخانحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخان

فرهنگ، سبک زندگى را تغییر مى دهد
چهاردهم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

فعالیت های انجام شده

دکتر9محمدرضا9حسنی9آهنگر9رییس9دانشگاه9جامع9امام9حسین(ع)9
و9هیــات9همراه،9عصر9روز9شــنبه9مورخ9139مردادمــاه9جارى9با9حضور9در9
پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9با9آیت9اهللا9رشاد9دیدار9و9گفت9وگو9کرد.9در9این9دیدار9آقایان9دکتر9مهدى9عباس9زاده،9دکتر9

محمد9عرب9صالحی،9مهدى9رمضانی9چابک9و9دیگر9مدیران9ارشد9پژوهشگاه9نیز9حضور9داشتند.

(ع)دیدار9ریاست9پژوهشگاه9و9رییس9دانشگاه9امام9حسین(ع)دیدار9ریاست9پژوهشگاه9و9رییس9دانشگاه9امام9حسین(ع)دیدار9ریاست9پژوهشگاه9و9رییس9دانشگاه9امام9حسین

دیدار رییس دانشگاه امام حسین(ع) با آیت اهللا رشاد 
سیزدهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 دیدار

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

آیت9اهللا9ابوالقاسم9علیدوســت9عضو9هیأت9علمی9گروه9فقه9و9حقوق9
پژوهشــگاه9و9نویســنده9آثارى9همچون9فقه9و9حقوق9قراردادها9(ادله9عام9
روایــی9/9ادله9عام9قرآنی)،9فقه9و9مصلحت،9فقه9و9عقل،9فقه9و9عــرف9و9...9ضمن9گفت9وگویی9با9خبرگزارى9اجتهاد،9به9تبیین9

حوزه9انقالبی9و9بایسته9ها9و9راهکارهاى9آن9پرداخته9که9در9پیوند9مربوط9می9توانید9از9جزئیات9آن9باخبر9شوید.9

آیت9اهللا9ابوالقاسم9علیدوستآیت9اهللا9ابوالقاسم9علیدوستآیت9اهللا9ابوالقاسم9علیدوست

حوزه باید  هادى، راصد، مرشد و ناقد باشد
دوازدهم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى اجتهاد

http://www.iict.ac.ir/...
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نشست9نقد9معرفت9شناختی9ادبیات9جنگ9/9دفاع9مقدس،9با9تکیه9بر9
کتاب9«پویه9پایدارى»9با9ارائه9اســتاد9علیرضا9کمرى9نویسنده9کتاب9«پویه9
پایدارى»9و9نقد9استاد9مهدى9کاموس9و9حجت9االسالم9مهدى9جهان9روز9سه9شنبه9مورخ9169مردادماه9جارى9در9سالن9جلسات99

پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.

نشست9نقد9معرفت9شناختی9ادبیات9جنگ9/9دفاع9مقدسنشست9نقد9معرفت9شناختی9ادبیات9جنگ9/9دفاع9مقدسنشست9نقد9معرفت9شناختی9ادبیات9جنگ9/9دفاع9مقدس

ادبیات مقاومت درکنار ادبیات معاصر ساخته شده است
شانزدهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

به9میزانی9که9یک9خبرنگار9از9حقیقت9و9اخالق9فاصله9بگیرد9و9دست9
تصرف9به9ســمت9واقعیت9دراز9کرده،9واقعیت9را9به9نفع9خودش9تغییر9داده9
و9تحریف9کند؛9قطعا9از9آن9تعهد9حرفه9اى9فاصله9می9گیرد.9این9جمالت9بخش9هایی9از9ســخنان9جمشیدى،9عضو9هیات9علمی9

9پژوهشگاه9است9که9به9مناسبت9روز9خبرنگار9با9خبرگزارى9شبستان9درمیان9گذاشته999است.9متن9کامل9در9پیوند9این9خبر.

جناب9آقاى9مهدى9جمشیدىجناب9آقاى9مهدى9جمشیدى

جمشیدى: خبرنگار، شأن هدایتگرى دارد
هفدهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

فعالیت های انجام شده

کرســی9علمی9ترویجــی9رابطه9اخالق9و9اقتصاد9بر9اســاس9الگوى9
پیشــنهادى9نظام9مندى9معرفت9هاى9اقتصادى9روز9دوشنبه9مورخ9159مرداد9
ماه9جارى،9توسط9گروه9اقصاد9اسالمی9و9با9حضور9حجت9االسالم9دکتر9علی9اصغر9هادوى9نیا،9حجت9االسالم9محمدجدارى9عالی9

و9آقاى9دکتر9محمدجواد9توکلی9در9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9دفتر9قم9برگزار9شد.

9کرسی9علمی9رابطه9اخالق9و9اقتصاد9کرسی9علمی9رابطه9اخالق9و9اقتصاد9کرسی9علمی9رابطه9اخالق9و9اقتصاد9کرسی9علمی9رابطه9اخالق9و9اقتصاد

کرسى ترویجى رابطه اخالق و اقتصاد برگزار شد
پانزدهم مردادماه، پژوهشگاه قم

 کرسى

http://www.iict.ac.ir/...
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دکتر9محســن9ردادى9عضــو9هیأت9علمی9گــروه9مطالعات9انقالب9
اسالمی9پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشگاه،9در9نشست9
روز179مرداد9که9با9عنوان9«شــرایط9کنونی9جامعه:9عوامل9و9راهبردها»9برگزار9شــد9تالش9کرد9تا9در9تحلیل9خود9به9سوال9آیا9

مردم9واقعا9خواهان9بازگشت9نظام9پهلوى9هستند؟9پاسخ9دهد.9متن9سخنان9ایشان9در9پیوند9مربوطه9موجود9است.

جناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادى

تحلیل زمینه هاى اجتماعى اعتراض ها و پهلوى خواهى
هفدهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

متن9موجود9در9پیوند،9صورت9ویراســتۀ9سخنرانی9مهدى9جمشیدى9
عضو9هیأت9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9در9نشست9تخصصی9شرایط9کنونی9
جامعه؛9عوامل9و9راهبردها9اســت.9وى9در9این9نشست،9کوشیده9است9از9چشم9انداز9راهبردى9و9اجتماعی،9حوادث9و9رویدادهاى9

یاد9شده9را9تحلیل9کند.9در9ادامه9و9در9پیوند9مربوطه9متن9سخنان9ایشان9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9مهدى9جمشیدىجناب9آقاى9مهدى9جمشیدىجناب9آقاى9مهدى9جمشیدى

رهاسازى معیشت مردم از چنگ دنباله هاى بومى تجدد
هفدهم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

جلسه91499شوراى9علمی9گروه9ادب9و9هنر9مرکز9پژوهش9هاى9جوان9
وابسته9به9پژوهشگاه9روز9شنبه9مورخ9209مرداد9ماه9جارى9با9حضور9اعضاى9
علمی9این9گروه9برگزار9شــد.9کوروش9علیانی9با9حضور9در9این9جلســه9علمی9نکاتی9را9در9خصوص9یهودیان9مطرح9نمود9که9

خواندن9آن9خالی9از9لطف9نیست.9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب،9سخنان9ایشان9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9کوروش9علیانیجناب9آقاى9کوروش9علیانی

یهودیان توان فرهنگى روایت گرى باالیى دارند
بیستم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده
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یادداشــتی9از9دکتر9محمدرضا9ســنگرى9مدیر9گروه9ادبیات9اندیشه9
پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اســالمی9و9نویســنده9کتاب9قلم9هاى9قدبلند9با9محوریت9ادبیات9انقالب9اسالمی9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9از9منظرتان9عبور9

خواهد9کرد9که9خواندن9این9یادداشت9به9عالقمندان9ادبیات9توصیه9می9شود.

جناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرىجناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرى

 ادبیات انقالب اسالمى و داورى هاى ناروا
بیستم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

فعالیت های انجام شده

تجمع9بزرگ9اساتید9و9طالب9بسیجی9استان9تهران9در9راستاى9حمایت9
از9مطالبات9اقتصادى9و9معیشــتی9مردم9با9شعار9«روحانیت9صداى9مردم»،9
روز9شنبه92099مردادماه9جارى9در9محل9مدرسه9علمیه9مروى9برگزار9شد.9آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9رئیس9شوراى9حوزه9هاى9علمیه9
استان9تهران9با9حضور9در9این9تجمع9به9ایراد9سخنرانی9پرداخت.9متن9سخنان9ایشان9در9پیوند9این9خبر9قابل9دسترسی9است.

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشادآیت9اهللا9علی9اکبر9رشادآیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد

عدم کارآیى افراد را به حساب ناکارآمدى نظام نگذاریم
بیستم مردادماه، مدرسه مروی

 سخنرانى

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

929ذیقعده9ســالروز9شــهادت9امام9جواد(ع)9است؛9امامی9که9در9سن9
99ســالگی9به9امامت9رسید9و9همین9کمی9سن9شــبهاتی9را9براى9برخی9از9
افراد9کم9ایمان9در9دوره9ایشــان9ایجاد9کرد.9حجت9االسالم9محمدتقی9سهرابی9فر،9عضو9هیأت9علمی9گروه9کالم9پژوهشگاه9در9
گفت9وگو9با9خبرنگار9ایکنا9به9این9شبهات9پاسخ9می9دهد.9متن9کامل9این9گفت9وگو9را9می9توانید9در9پیوند9این9مطلب9بخوانید.9

حجت9االسالم9و9المسلمین9محمدتقی9سهرابی9فرحجت9االسالم9و9المسلمین9محمدتقی9سهرابی9فرحجت9االسالم9و9المسلمین9محمدتقی9سهرابی9فر

تحلیل امامت امام جواد(ع) در 9 سالگى بر اساس قرآن
بیستم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االســالم9امیر9غنوى9عضو9هیأت9علمی9پژوهشــگاه9در9جمع9
دانشــجویان9چهارمین9دوره9طرح9ملی9گفتمان9نخبگان9علوم9انســانی9در9
مورد9«ظرفیت9معارف9اسالمی»9به9ایراد9سخنرانی9پرداخت.9وى9در9ابتداى9سخنان9خود9مقدمه9اى9از9ضرورت9توجه9به9ظرفیت9

معارف9اسالمی9براى9تمدن9سازى9و9نظام9سازى9گفت9که9می9توانید9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9از9آن9مطلع9شوید.

حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9امیر9غنوىحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9امیر9غنوىحجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9امیر9غنوى

درك عمیق از سواالت موجود مقدمه نظام سازى دینى است

بیست و یکم مردادماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

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

مراســم9دیدار9معاون9دانشگاه9آزاد9اسالمی9و9هیات9همراه9با9ریاست9
و9مدیران9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9صبح9روز9دوشنبه9مورخ9
922مرداد9ماه9جارى9با9حضور9آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9موسس9و9رییس9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9معاونین9و9دیگر9

مدیران9پژوهشگاه9و9همچنین9معاون9و9مدیرکل9فرهنگی9دانشگاه9آزاد9برگزار9شد.9

9دیدار9معاون9دانشگاه9آزاد9و9آیت9اهللا9رشاد9دیدار9معاون9دانشگاه9آزاد9و9آیت9اهللا9رشاد9دیدار9معاون9دانشگاه9آزاد9و9آیت9اهللا9رشاد

پیشرفت و تمدن سازى در گرو حل مساله علوم انسانى است

بیست و دوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 دیدار

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

فعالیت های انجام شده

به9همت9پژوهشــکده9نظام9هاى9اســالمی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9
اندیشه9اسالمی،99میزگرد9علمی9با9موضوع9چالش9هاى9پیش9روى9(سیاسی9
-9اقتصادى)9جمهورى9اســالمی9ایران9و9راه9هاى9برون9رفت9آن،9روز9یکشــنبه9219مردادماه9جارى9توسط9گروه9سیاست9و9با9
همکارى9گروه9اقتصاد9اسالمی9پژوهشگاه9برگزار9شد.9متن9کامل9این9میزگرد9علمی9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9آمده9است.

میزگرد9چالش9هاى9پیش9روى9جمهورى9اسالمی9ایرانمیزگرد9چالش9هاى9پیش9روى9جمهورى9اسالمی9ایرانمیزگرد9چالش9هاى9پیش9روى9جمهورى9اسالمی9ایران

میزگرد چالش هاى پیش روى جمهورى اسالمى ایران برگزار شد 

بیست و یکم مردادماه، پژوهشگاه قم

 میزگرد

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9قاســم9ترخان،9عضو9هیأت9علمی9
گروه9کالم9پژوهشگاه9به9مناسبت9شــهادت9امام9جواد(ع)9در9دفتر9آیت9اهللا9
هادوى9تهرانی9در9مورد9شــاخص99پیشرفت9اسالمی9در9کالم9امام9جواد(ع)9به9سخنرانی9پرداخت9که9متن9کامل9این9سخنرانی9

در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب،9قابل9دسترسی9است.9

9حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخان9حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخان9حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخان9حجت9االسالم9و9المسلمین9دکتر9قاسم9ترخان

شاخص  پیشرفت اسالمى در کالم امام جواد(ع)
بیست و دوم مردادماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

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

به9مناســبت9روز9مقاومت9در9تقویم9کشــور9عزیزمان9هم9صحبت9با9
آقاى9محمدحسن9شاهنگی9مدیر9گروه9ادب9و9هنر9مرکز9پژوهش9هاى9جوان9
وابســته9به9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9شــدیم9تا9از9فعالیت9هاى9این9گروه9علمی9در9راستاى9ادبیات9مقاومت9باخبر9

شویم.9با9مراجعه9به9پیوند9مربوط9به9این9مطلب،9متن9کامل9این9مصاحبه9را9بخوانید.

جناب9آقاى9محمدحسن9شاهنگیجناب9آقاى9محمدحسن9شاهنگیجناب9آقاى9محمدحسن9شاهنگی

معرفى آثار تولید شده در زمینه ادبیات مقاومت
بیست و دوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

به9مناســبت9فرارسیدن9ســالروز9ازدواج9حضرت9علی(ع)9و9حضرت9
فاطمه9الزهــرا(س)9و9نامگذارى9این9روز9با9عنــوان9روز9ازدواج9و9خانواده،9
بسته9پیشنهادى9مطالعاتی9از9سوى9مرکز9پژوهش9هاى9جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9حضورتان9معرفی9می9گردد.9در9پیوند9مربوط9

به9این9خبر،9معرفی9کوتاهی9از9این9آثار9ارزشمند9براى9مطالعه9شما9عزیزان9قرار9گرفته9است.

بسته9پیشنهادى9مطالعاتی9مرکز9پژوهش9هاى9جوانبسته9پیشنهادى9مطالعاتی9مرکز9پژوهش9هاى9جوان

بسته مطالعاتى مرکز پژوهش هاى جوان به مناسبت روز ازدواج

بیست و دوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 معرفى آثار

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

ششمین9نشســت9از9سلســله9نشســت9هاى9کتاب9خوان9تخصصی9
مطالعات9فضاى9مجازى9با9عنوان9«امنیت9ســایبر»،9با9همکارى9مشترك9
مرکز9مطالعات9فضاى9مجازِى9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اســالمی9و9نهاد9کتابخانه9هاى9عمومی9کشور9با9حضور9دکتر9

سیروس9احمدى،9و9دکتر9محمدرضا9کریمی9قهرودى،9برگزار9شد.

نشست9امنیت9سایبرنشست9امنیت9سایبر

جنگ رسانه هاى مجازى؛ مبحثى نوین در حوزه سایبر
بیست و سوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

نشست9نقد9و9بررســی9فیلم9زشت9و9زیبا9توسط9گروه9ادبیات9اندیشه9
پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9عصر9روز9سه9شنبه9
مورخ9239مردادماه9با9حضور9دکتر9حمیدرضا9آیت9الهی،9حجت9االســالم9و9المســلمین9دکتر9علیرضــا9قائمی9نیا،9دکتر9مهدى9

عباس9زاده9و9دکتر9احمدرضا9معتمدى9کارگردان9سینما،9در9سالن9جلسات9پژوهشگاه9برگزار9شد.

9نشست9نقد9و9بررسی9فیلم9زشت9و9زیبا9نشست9نقد9و9بررسی9فیلم9زشت9و9زیبا9نشست9نقد9و9بررسی9فیلم9زشت9و9زیبا

نشست نقد و بررسى فیلم زشت و زیبا برگزار شد
بیست و سوم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

همایش9ملی9«المیزان9و9علوم9انسانی»9در9اواخر9مهرماه13979برگزار9
خواهد9شد.9براى9آشنایی9با9روند9علمی9و9اجرایی9این9همایش9با9حجت9االسالم9
محمدعلی9اسدى9نسب9عضو9هیات9علمی9گروه9قرآن9پژوهی9پژوهشگاه9و9دبیر9علمی9این9همایش9به9گفت9وگو9نشستیم9تا9از9

اهداف9و9ضرورت9برگزارى9این9همایش9باخبر9شویم.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسب

همایش ملى المیزان رویکردى قرآنى - اجتهادى دارد

بیست و سوم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

9در9راســتاى9مصاحبه9با9مدیران9گروه9هاى9علمی9پژوهشگاه،9این9بار9
به9ســراغ9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9
رفتیم.9علی9رمضانی9مدیر9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه،9پیشینه،9فعالیت9ها9و9

دستاوردهاى9این9گروه9علمی9را9به9شرحی9که9در9پیوند9این9مطلب9آمده،9تبیین9کرده9است.

جناب9آقاى9علی9رمضانیجناب9آقاى9علی9رمضانیجناب9آقاى9علی9رمضانی

فرهنگ پژوهى؛ یک دهه تالش با اولویت تولید مبانى
بیست و چهارم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

کرســی9ترویجی9مبانــی9تاریخمندى9قرآن9و9تحلیــل9و9نقد9مبناى9
وحی9شناختی9آن،9روز9چهارشــنبه9مورخ9249مرداد9ماه9جارى9توسط9قطب9
علمی9فلســفه9دین9با9همکارى9گروه9منطق9فهم9دین9پژوهشــکده9حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشــگاه9و9با9حضور9اســاتید9و9

صاحبنظران9این9حوزه9در9قم9برگزار9شد.

کرسی9مبانی9تاریخمندى9قرآن9و9تحلیل9و9نقد9مبانی9کرسی9مبانی9تاریخمندى9قرآن9و9تحلیل9و9نقد9مبانی9وحی9شناختی9آنوحی9شناختی9آنوحی9شناختی9آن

 پذیرش ماهیت دیالکتیکى قرآن، لزومًا به معناى تاریخمندى نیست

بیست و چهارم مردادماه، پژوهشگاه قم

 کرسى

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

حجت9االسالم9دکتر9ابوالفضل9ساجدى9مدیر9قطب9علمی9فلسفه9دین9
پژوهشگاه9در9اولین9سمینار9دومین9کنفرانس9قرآن9پژوهی9پیشرفت9در9مرکز9
تحقیقات9استراتژیک9توسعه9(رشد)9گفت:9برخی9از9حاضران9کنفرانس9گفتند9باید9در9کتاب9مقدس9بازنگرى9کنیم؛9زیرا9در9دوره9

مدرن،9سنت9کارآیی9ندارد؛9ادامه9این9مطلب9را9در9پیوند9این9خبر9دنبال9کنید.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9ابوالفضل9ساجدىحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9ابوالفضل9ساجدىحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9ابوالفضل9ساجدى

زبان دین معنادار، واقع نما و شبکه اى است
بیست و پنجم مردادماه، مرکز رشد

 سخنرانى

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

در9پیوند9مربــوط9به9این9خبر،9متن9گفت9وگــوى9روزنامه9صبح9نو9با9
حجت9االســالم9والمســلمین9علی9ذوعلم،9رئیس9پژوهشــکده9فرهنگ9و9
مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9با9محوریت9راز9ماندگارى9و9عدم9فروپاشی9انقالب9وجود9دارد9که9

توصیه9می9کنیم9این9مصاحبه9خواندنی9را9از9دست9ندهید.

حجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلمحجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلمحجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلم

فروپاشى صرفا یک ایده ى ژورنالیستى براى فضاسازى تبلیغاتى است

بیست و پنجم مردادماه،، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با روزنامه صبح نو

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

دکتر9رمضــان9علی9تبار9عضو9هیأت9علمی9گــروه9منطق9فهم9دین9
پژوهشــگاه9در9اولین9ســمینار9دومین9کنفرانس9قرآن9پژوهی9پیشرفت9در9
مرکز9تحقیقات9اســتراتژیک9توسعه9(رشد)9با9اشاره9به9طرح9بحث9شیفت9پارادایمی9و9اینکه9متون9مقدس9در9دوره9کنونی9قادر9
به9ایجاد9این9شیفت9نیستند9گفت:9آیا9قرآن9در9هزار9و9چهارصد9سال9قبل،9شیفت9پارادایمی9ایجاد9نکرد.9ادامه9خبر9در9پیوند.9

9جناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبار9جناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبار9جناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبار9جناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبار

بسیارى از مفاهیم قرآن مى تواند مولد یک رشته علمى باشد

بیست و پنجم مردادماه، مرکز رشد

 سخنرانى

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

حجت9االســالم9محمدعلی9اسدى9نســب9عضو9هیــأت9علمی9گروه9
قرآن99پژوهی9پژوهشــکده9حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشگاه9در9گفت9وگو9با9
خبرگزارى9رسا9با9اشاره9به9آغاز9سال9تحصیلی9حوزه9هاى9علمیه9از9دهم9شهریور،9طالب9علوم9دینی9را9به9درس9خواندن9صحیح9

همراه9تعمق9و9تأمل9در9متون9درسی9توصیه9کرد9که9متن9این9مصاحبه9در9پیوند9مربوط9موجود9است.9

حجت9االسالم9والمسلمین9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9والمسلمین9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9والمسلمین9محمدعلی9اسدى9نسب

طالب باید با برنامه ریزى مناسب ملزم به شرکت در مباحثه شوند

بیست و ششم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

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

«مادر9ترزا»9می9گوید9من9در9تظاهرات9«ضد9جنگ»9شرکت9نمی9کنم،9
اما9اگر9روزى9در9دنیا9تظاهرات9«صلح9خواهانه»9برپا9شود،9حتمًا9حضور9پیدا9
خواهم9کرد.9این9جمالت،9قســمتی9از9یادداشــت9دکتر9محســن9ردادى9عضو9هیات9علمی9گروه9مطالعات9انقالب9اســالمی9

پژوهشگاه9است9که9توصیه9می9شود9براى9خواندن9ادامه9این9مطلب9به9پیوند9مربوط9به9این9خبر9مراجعه9نمایید.9

جناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادى

عشق به صلح یا ترس از جنگ؟
بیست و ششم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

یکصد9و9بیست9و9دومین9نشست9شــوراى9علمی9قطب9فلسفه9دین9
با9حضور9آیت9اهللا9رشــاد،9رییس9و9موسس9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اســالمی9و9دیگر9اعضاى9این9قطب9علمی9و9همچنین9رئیس9و9برخی9از9اعضاى9موسســه9«الدلیل»9به9بررســی9زمینه9هاى9

همکارى9اختصاص9یافت.

نشست9شوراى9علمی9قطب9فلسفه9دین

یکصد و بیست و دومین نشست شوراى علمى قطب فلسفه دین

بیست و هفتم مردادماه،، پژوهشگاه قم

 جلسات علمى

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

کتاب9«تاریک،9روشــن»9(تصویر9خانواده9در9سینماى9ایران)9به9قلم9
اســتاد9نادر9طالب9زاده9در9گروه9ادب9و9هنر9مرکز9پژوهش9هاى9جوان9وابسته9
به9این9پژوهشگاه9سامان9یافته9و9به9زودى9منتشر9خواهد9شد.9در9همین9خصوص9جهت9بررسی9مضامین9کتاب،9گفت9و9گویی9

با9نویسنده9این9اثر9ترتیب9دادیم9که9متن9کامل9آن9را9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9می9خوانید.

استاد9نادر9طالب9زادهاستاد9نادر9طالب9زاده

بازنمایى تصویر خانواده در سینماى ایران با کتاب تاریک، روشن

بیست و هفتم مردادماه،، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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متن9موجود9در9پیوند9این9خبر،9یادداشــتی9از9دکتر9مهدى9عباس9زاده9
عضو9هیأت9علمی9گروه9معرفت9شناســی9و9معاون9امور9آموزشی9و9پژوهش9
پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی9درباره9فیلم9«زشــت9و9زیبا»9ســاخته9احمدرضا9معتمدى9است9که9جهت9دسترسی9

عالقمندان9قرار9گرفته9است.9

دکتر9مهدى9عباس9زادهدکتر9مهدى9عباس9زادهدکتر9مهدى9عباس9زاده

سه گانه اگزیستانس، اشراق و عرفان / زشت و زیبا
بیست و هفتم مردادماه،، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

در9ســالروز9شــهادت9مظلومانه9امام9محمد9باقر(ع)9بــه9معرفی9اثر9
ارزشــمند9"شکافنده9دانش"9نوشته9رسول9جزینی9خواهیم9پرداخت.9این9اثر9
دفترى9از9مجموعه9دفاتر9حیات9علمی9امامان9معصوم(ع)9است9که9در9گروه9مطالعات9فرهنگی9و9اجتماعی9مرکز9پژوهش9هاى9

جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9سامان9یافته9و9در9دسترس9عالقمندان9قرار9دارد.

((ع)امام9باقر)کتاب9شکافنده9دانش9(امام9باقر(ع))کتاب9شکافنده9دانش9(امام9باقر(ع))کتاب9شکافنده9دانش9

معرفى اثر ارزشمند شکافنده دانش «امام محمد باقر(ع)»

بیست و هشتم مردادماه، پژوهشگاه تهران

 معرفى آثار

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

9همایش9ملی9المیزان9و9علوم9انســانی9اسالمی9به9همت9پژوهشکده9
حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشــگاه،9مهرماه9جــارى9در9تهران9و9قم9برگزار9
خواهد9شــد.9در9راستاى9برگزارى9این9همایش9به9مصاحبه9با9اعضاى9هیأت9علمی9پژوهشگاه9با9محوریت9مبانی9علوم9انسانی9
اسالمی9پرداخته9ایم.9پیوند9مربوط9به9این9خبر،9متن9کامل9گفت9وگو9با9حجت9االسالم9اسدى9نسب9را9در9خود9جاى9داده9است.99

حجت9االسالم9و9المسمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9و9المسمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسبحجت9االسالم9و9المسمین9دکتر9محمدعلی9اسدى9نسب

اسالمى سازى علوم انسانى تاکید رهبر معظم انقالب است

بیست و هشتم مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده
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به9گزارش9خبرنگار9پایگاه9خبــرى9تحلیلی9قم9نیوز،9متن9موجود9در9
پیوند9این9خبر9گفت9وگوى9دکتر9ســید9حسین9فخر9زارع9عضو9هیأت9علمی9
پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9راســتاى9مهم9ترین9الزامات9و9بایسته9هاى9توفیق9در9امر9تبلیغ9دین9در9زمانه9کنونی9

است9که9خواندن9این9مصاحبه9جذاب9به9عالقمندان9این9حوزه9توصیه9می9شود.

جناب9آقاى9دکتر9سیدحسین9فخر9زارعجناب9آقاى9دکتر9سیدحسین9فخر9زارعجناب9آقاى9دکتر9سیدحسین9فخر9زارع

ارتقاى سواد رسانه اى رمز توفیق حوزویان در فعالیت هاى تبلیغى

بیست و نهم مردادماه،، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با قم نیوز

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

هفتمین9نشســت9از9سلســله9نشســت9هاى9کتاب9خوان9تخصصی9
مطالعات9فضاى9مجازى9با9عنوان9«مدیریت9سایبر»،9با9همکارى9مشترك9
مرکز9مطالعات9فضاى9مجازِى9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9و9نهاد9کتابخانه9هاى9عمومی9کشور،9صبح9روز9دوشنبه9

مورخ9299مردادماه9جارى9در9محل9کانون9اندیشه9جوان9وابسته9به9این9پژوهشگاه9برگزار9شد.

نشست9مدیریت9سایبرنشست9مدیریت9سایبر

نشست مدیریت سایبر برگزار شد
بیست و نهم مردادماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

به9مناسبت9فرارسیدن9عید9قربان9و9همچنین9روز9عرفه،9حجت9االسالم9
مهدى9جهان9عضو9شوراى9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشکده9فرهنگ9
و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9یادداشــتی9به9این9روز9پرفیض9و9فضیلت9اشاره9داشته9که9در9

پیوند9مربوط9به9این9خبر9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

حجت9االسالم9والمسلمین9مهدى9جهانحجت9االسالم9والمسلمین9مهدى9جهانحجت9االسالم9والمسلمین9مهدى9جهان

بررسى نسبت بین معرفت نفس و حیات فردى و اجتماعى انسان
سی ام مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

فعالیت های انجام شده
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همایش9ملی9فلســفه9کالم9نکوداشت9آیت9اهللا9ســبحانی9و9بررسی9
اندیشه9هاى9ایشان9از9برنامه9هاى9پیش9روى9پژوهشگاه9که9به9مناسبت9روز9
جهانی9فلسفه9در9آبان9ماه9سال9جارى9برگزار9می9شود.9در9همین9راستا9از9سوى9دبیرخانه9همایش،9مصاحبه9اى9با9استاد9آیت9اهللا9

غالمرضا9فیاضی9انجام9شده9است.9آنچه9در9پیوند9این9خبر9خواهید9خواند9چکیده9این9مصاحبه9می9باشد.

آیت9اهللا9غالمرضا9فیاضیآیت9اهللا9غالمرضا9فیاضیآیت9اهللا9غالمرضا9فیاضی

تجلیل از مشایخ، شخصیت ها و استادان امرى الزم و ضرورى است

سی ام مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

همایش9ملی9المیزان9و9علوم9انســانی9اسالمی9به9همت9پژوهشکده9
حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشــگاه،9مهرماه9جــارى9در9تهران9و9قم9برگزار9
خواهد9شــد.9از9این9رو9با9دکتر9رمضان9علی9تبار9عضو9هیأت9علمی9گروه9منطق9فهم9دین9پژوهشــگاه9درخصوص9مبانی9علوم9

انسانی9اسالمی9گفت9وگو9کردیم9که9در9ادامه9متن9کامل9این9گفت9وگو9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبارجناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبارجناب9آقاى9دکتر9رمضان9علی9تبار

على تبار: علم دینى، علم کشف واقع
سی ام مردادماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

دکتر9محمدرضا9ســنگرى،9مدیر9گروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشگاه9در9
گفت9وگــو9با9ایکنا،9دربــاره9دعاى9عرفه9و9جایــگاه9آموزه9هاى9این9دعا9در9
حرکت9حضرت9سیدالشــهدا(ع)9گفت:9نیایش9عرفه9یا9دعاى9عرفه9حضرت9اباعبداهللا9الحسین(ع)9حداقل9باید9دو9سال9قبل9از9

حرکت9اباعبداهللا9الحسین(ع)9اتفاق9افتاده9باشد.9متن9سخنان9دکتر9سنگرى9را9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9بخوانید.

جناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرىجناب9آقاى9دکتر9محمدرضا9سنگرى

دعاى عرفه؛ شناخت نامه خدا و شناسنامه انسان
سی ام مردادماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با ایکنا

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

به9مناســبت9روز9جهانی9مسجد9برآن9شدیم9تا9به9معرفی9اثر9ارزشمند9
مســجد9از9منظر9پیامبر(ص)،9بپردازیم.9این9کتاب9دهمین9دفتر9از9مجموعه9
بیســت9و9ســه9جلدى9از9نگاه9نبوى9اســت9که9به9قلم9دکتر9عباس9بشــیرى9در9گروه9مطالعات9فرهنگی9و9اجتماعی9مرکز9

پژوهش9هاى9جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9سامان9یافته9است.9معرفی9این9اثر9را9می9توانید9در9پیوند9مربوطه9بخوانید.

دفتر9نهم9مجموعه9از9نگاه9نبوىدفتر9نهم9مجموعه9از9نگاه9نبوىدفتر9نهم9مجموعه9از9نگاه9نبوى

معرفى کتاب «مسجد از منظر پیامبر(ص)»
سی ام مردادماه، پژوهشگاه تهران

 معرفى آثار

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

در9پیوند9مربوط9به9این9خبر،9یادداشــت9دکتر9محســن9ردادى9عضو9
هیأت9علمی9گروه9انقالب9اسالمی9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9
پژوهشگاه9که9در9شماره95369روزنامه9صبح9نو9روز9سه9شنبه9مورخ9309مرداد9به9چاپ9رسیده9است،9از9منظرتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادىجناب9آقاى9دکتر9محسن9ردادى

ردادى: چه کسانى باید بروند؟
سی ام مردادماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومى و اطالع  رسانى

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 





تازههای
نشــــــر

کتاب9عدالت9سیاسی9از9منظر9قرآن9کریم999
چاپ9نوزدهم9کتاب9جریان9شناسی9سیاسی9در9ایران999
چاپ9پنجم9کتاب9حقوق9زن9و9خانواده9999
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 تازه های نرش

چهل9و9پنجمین9کتاب9گروه9سیاســت9پژوهشکده9نظام9هاى9اسالمی9پژوهشگاه9با9
عنوان9"عدالت9سیاسی9در9قرآن9کریم"9به9قلم9حجت9االسالم9و9المسلمین9سیدکاظم9سیدباقرى9منتشر9شد.9این9کتاب9داراى9

پنج9فصل9از9قبیل:9مفاهیم9و9تمهیدهاى9نظرى،9نسبت9سنجی9عدالت9با9مفاهیم9مرتبط،9مبانی9عدالت9سیاسی9و9...9است.

کتاب9عدالت9سیاسی9در9قرآن9کریم

کتاب عدالت سیاسى در قرآن کریم منتشر شد

 چاپ اول

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

کتاب9"جریان9شناســی99سیاسی9در9ایران"9بار9دیگر9تجدید9چاپ9شده9و9به9نوبت9
چاپ9نوزدهم9رســیده9است.9در9این9کتاب9که9به9قلم9دکتر9علی9دارابی9تدوین9گردیده9است9تالش9می9شود9تا9درك9صحیحی9

از9تحوالت9سیاسی9-9اجتماعی9ایران9بخصوص9در9سال9هاى9پس9از9پیروزى9انقالب9اسالمی9به9نسل9امروز9منتقل9گردد.

کتاب9جریان9شناسی9سیاسی9در9ایران

چاپ نوزدهم کتاب جریان شناسى سیاسى در ایران منتشر شد

 تجدید چاپ

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

ســی9و9دومین9کتاب9گروه9فقه9و9حقوق9پژوهشکده9نظام9هاى9اسالمی9پژوهشگاه9
با9عنوان9"حقوق9زن9و9خانواده"9به9قلم9دکتر9محمود9حکمت9نیا9براى9پنجمین9بار9متوالی9به9چاپ9رســید.9این9کتاب9از9چهار9

بخش9سامان9یافته9و9در9آن،9مفاهیم،9ماهیت،9ویژگی9ها9وکارکردهاى9خانواده9بررسی9می9شود.99

کتاب9حقوق9زن9و9خانوادهکتاب9حقوق9زن9و9خانواده

چاپ پنجم کتاب حقوق زن و خانواده منتشر شد

 تجدید چاپ

http://www.iict.ac.ir/...
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شادباش





اخبـارکوتـاه

مصوبات ....................17 مصوبه 9

احکام .................... 2 حکم 9
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اخبار کـوتاه

99مقاله9«بررسی9تطبیقی9معناشناسی9در9اصول9فقه9و9هرمنوتیک9فلسفی»9اثر9مسعود9فیاضی9در9شوراى9علمی

گروه9منطق9فهم9دین9

99مقاله9«گفتمان9عرفان9و9فلسفه9متعالیه9به9مثابه9یک9الگو9براى9گفتمان9ایران9و9جهان9عرب»9اثر9بهرام9دلیر9در

شوراى9علمی9گروه9عرفان

99مقاله9«ماخذشناسی9توصیفی9آثار9عرفان9شیعی9در9حوزه9اسرار9عبادات»9اثر9بهرام9دلیر9در9شوراى9علمی9گروه

عرفان

99مقاله9«شهادت9کذب»9اثر9محمد9حسنی9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

9مقاله9«اهداف9مجازات»9اثر9غالمرضا9پیوندى9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«اصل9تناسب9جرم9و9مجازات»9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«دیه»9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«سرقت»9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«لعان»9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9جزاى9دانشنامه9قرآن9شناسی

9مقاله9«قاعده9قرعه»9اثر9حجت9اهللا9فتحی9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9خصوصی9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«عدل9و9انصاف»9در9شوراى9علمی9گروه9حقوق9خصوصی9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«تفکر»9در9شوراى9علمی9گروه9اخالق9دانشنامه9قرآن9شناسی

9مقاله9«تسلیم»9در9شوراى9علمی9گروه9اخالق9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«تفاسیر9شیعه»9در9شوراى9علمی9گروه9قرآن9و9شیعه9دانشنامه9قرآن9شناسی

99مقاله9«دعوت9پیامبر(ص)»9در9شوراى9علمی9گروه9تاریخ9دانشنامه9قرآن9شناسی

99تحقیق9«نخبگان9ساکت9در9خروش9عاشورا»9اثر9محمدباقر9پورامینی9در9شوراى9علمی9گروه9مطالعات9فرهنگی

و9اجتماعی9مرکز9پژوهش9هاى9جوان9

9طرح9نامه9«شیشه9کبود»9اثر9کوروش9علیانی9در9شوراى9علمی9گروه9ادب9و9هنر9مرکز9پژوهش9هاى9جوان

مصوبات مردادماه:
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اخبار کـوتاه

آقاى9علی9رمضانی9به9عنوان9رئیس9هیات9مدیره9ســازمان9انتشارات9در9تاریخ9997/5/109

آقاى9ســیدغالمرضا9حسینی9به9عنوان9مدیرعامل9سازمان9انتشارات9(تمدید)در9تاریخ9997/5/109

احکام مردادماه:




