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کرســی علمی ترویجی »گفتمان انقالبی از منظر آیت اهلل خامنه ای 
با تاکید بر بررســی عوامل شکل گیری، بقاء و تاثیرات گفتمانی در گستره 
جهانی«، با ارائه حجت االســالم و المســلمین دکتر محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام های 

اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در قم برگزار شد.

ÓÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓمنظرÓازÓانقالبیÓگفتمانÓکرسی

قرآن، انقالب را به عنوان یکی از اهداف مهم انبیاء برشمرده است

دوم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

فعالیت های انجام شده

کرسی علمی ترویجی »ذات گرایی جدید« توسط گروه معرفت شناسی 
پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، با 
ارائه دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه معرفت شناســی، روز یکشــنبه مورخ 2 دی ماه جاری در ساختمان مرکزی 

پژوهشگاه در تهران برگزار شد.

ÓÓدادجوÓابراهیمÓدکترÓآقایÓجناب

کرسی علمی ترویجی »ذات گرایی جدید« برگزار شد
دوم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

نشست »نقش انقالب اسالمی در تحول فقه« توسط گروه سیاست 
پژوهشکده نظام های اسالمی با همکاری پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« صبح 

روز دوشنبه مورخ 3 دی ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی در قم برگزار شد.

ÓÓمقیمیÓابوالقاسمÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فقه حکومتی پس از انقالب، رشد و گسترش چشم گیری پیدا کرد

سوم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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کرســی ترویجــی »نقــد الهیات اگزیســتانس« به همــت گروه 
معرفت شناسی و با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه، با حضور  
و ارائه دکتر مهدی عباس زاده، و نقد آقایان دکتر حمیدرضا آیت اللهی و حجت االســالم والمســلمین دکتر علیرضا قائمی نیا 

صبح روز دوشنبه مورخ 3 دی ماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓزادهÓعباسÓمهدیÓدکترÓآقایÓجناب

روزآمدی، مهمترین ویژگی الهیات اگزیستانس است
سوم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

فعالیت های انجام شده

یادداشــتی که در پیوند مربوطه از منظرتــان عبور می کند، صورِت 
ویراسته و افزودۀ سخنان مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ  و  اندیشــه  اسالمی اســت که در مناظرۀ وی با دکتر بیژن عبدالکریمی ایراد شده است. این مناظره به هّمت بسیج 

دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

کامیابی انقالب در برچیدن شکاف میاِن حوزه و دانشگاه
سوم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

نشســت »نقش دین شناسی تطبیقی در چهل سال گذشته در ایران 
و افق های پیش رو« توســط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی 
و با همکاری گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در 

تأسیس و توسعه علوم انسانی« روز سه شنبه مورخ 4 دی ماه جاری در قم برگزار شد.

ÓÓÓزادهÓکاشیÓمحمدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست نقش دین شناسی تطبیقی در چهل سال گذشته در ایران برگزار شد

چهارم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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



پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

6

فعالیت های انجام شده

نشست علمی »فراز و فرودهای سلفی پژوهی« توسط گروه سیاست 
پژوهشــکده نظام های اســالمی و با همکاری گروه کالم و دین پژوهی 
پژوهشگاه، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« روز سه شنبه مورخ 4 دی ماه جاری 

با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر پورامینی در قم برگزار شد.

ÓÓپورامینیÓمحمدباقرÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست علمی فراز و فرودهای سلفی پژوهی برگزار شد
چهارم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

کتاب »درباره مانایی و میرایی« با حضور دکتر احمد شــاکری عضو 
هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی  
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و نویســنده این اثر، دکتر محمد حنیف و حجت االسالم مهدی جهان، روز سه شنبه 

مورخ 4 دی ماه جاری در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقد شد.

ÓÓمیراییÓوÓماناییÓدربارهÓکتابÓنقدÓنشست

نقد کتاب درباره مانایی و میرایی اثر احمد شاکری برگزار شد

چهارم دیماه، باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

Ó نشست

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

کرســی علمی ترویجی »منطق عرفان نظری« توسط گروه عرفان 
پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
با همکاری دانشــگاه ادیان و مذاهب و همچنین با ارائه حجت االســالم والمســلمین دکتر علی فضلی عضو هیات علمی 

پژوهشگاه،  روز چهارشنبه مورخ 5 دی ماه جاری در قم برگزار شد.

ÓÓنظریÓعرفانÓمنطقÓکرسی

دانش عرفان نظری، دارای منطقی استوار بر عقل و دین است

پنجم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

حجت االسالم والمســلمین دکتر غالمرضا پیوندی، مدیر گروه فقه 
و حقوق پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پیرامون شخصیت آیت اهلل 
هاشــمی شــاهرودی به خبرنگار مهر گفت: ایشان جزو شاگردان برجســته  و درجه اول سه تن از علمای بزرگ شیعه یعنی 
مرحوم شهید صدر، حضرت امام)ره( و مرحوم آیت اهلل العظمی خویی بودند. ادامه این گفت وگو در پیوند مربوطه آمده است.

ÓÓپیوندیÓغالمرضاÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

آیت اهلل هاشمی شاهرودی از یک جامعیت علمی برخوردار بود

ششم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری مهر

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

همزمان با فرارسیدن گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی، جدیدترین 
یادداشــت جناب آقای محمدحسن شــاهنگی معاون مرکز پژوهش های 
جوان و مدیر گروه ادب و هنر این مرز وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در پیوند مربوط به این مطلب از 

منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓشاهنگیÓمحمدحسنÓآقایÓجناب

به مناسبت چهل سالگی یک انقالب غیر ُقالبی!
هفتم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

همزمان با فرارســیدن گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی، فرصت را 
غنیمت دانســته و به معرفی دو اثر ارزشمند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی با عناوین »انقالب اسالمی در بوته آزمون: جنگ نرم بیست ساله و فتنه 88« و »موج فتنه: از جمل تا جنگ نرم« 

در این باره می پردازیم. شما می توانید با استفاده از پیوند مربوط به این مطلب،  معرفی این آثار را مطالعه نمایید.

ÓÓاسالمیÓاندیشهÓوÓفرهنگÓپژوهشگاهÓمطالعاتیÓبسته

بسته مطالعاتی به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی
هشتم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó معرفی آثار

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

آیت اهلل علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و تولیت حوزه علمیه امام رضا)ع(، روز یکشنبه مورخ 9 دی ماه 
جاری پیش از آغاز درس خارج فقه خود که در همین مدرسه علمیه برگزار شد، گفت: امام علی)ع( می فرمایند: گناه نکردن 

بسی آسان تر از طلب توبه و مغفرت است.

ÓÓرشادÓاکبرÓعلیÓاهللÓآیت

آیت اهلل رشاد: گناه نتیجه غفلت از خداوند است
نهم دیماه، حوزه علمیه امام رضا)ع(

Ó سخنرانی

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

در ادامه گفت وگوهای علمی با روســای پژوهشکده ها و گروه های 
علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی، فرصتی دست داد تا ضمن 
مصاحبت با حجت االســالم والمسلمین دکتر محمد عرب صالحی رییس پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی، از چند و چون 

فعالیت های صورت گرفته در این پژوهشکده و آخرین فعالیت های علمی در دست اقدام مطلع شویم.

ÓÓصالحیÓعربÓمحمدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فعالیت های پژوهشکده حکمت و دین پژوهی تبیین شد
دهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

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

نشســت تخصصی »معنای زندگی در افکار و آثار پائولوکوئیلو« به 
همت گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان وابســته به پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی، روز  شــنبه مورخ 8 دی ماه جاری با حضور اعضای شورای علمی گروه ادب و هنر در ساختمان 

مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓپائولوکوئیلوÓآثارÓوÓافکارÓدرÓزندگیÓمعنایÓنشست

نجات جهان از طریق خدای خفته در درون!
هشتم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات علمی

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



خربنامه دی مــاه 1397   

9

فعالیت های انجام شده

 بیســت و یکمین پیش نشست همایش ملی نقش انقالب اسالمی 
در تاسیس و توسعه علوم انســانی با موضوع »سیر تحول اخالق خانواده 
پس از انقالب اسالمی« با ارائه حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی، روز سه شنبه مورخ 11 دی ماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓÓجبارانÓمحمدرضاÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست سیر تحول اخالق خانواده پس از انقالب اسالمی برگزار شد
یازدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

کرسی علمی ترویجی با عنوان »نظریه تکامل و خداناباوری« توسط 
گروه کالم و دین پژوهی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی و با همکاری قطب علمی فلسفه دین این پژوهشگاه، با ارائه دکتر قاسم اخوان نبوی عضو هیات 

علمی گروه کالم و دین پژوهی، روز سه شنبه مورخ 11 دی ماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓنبویÓاخوانÓقاسمÓآقایÓجناب

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری برگزار شد
یازدهم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

دومین نشســت از سلسه نشست های علمی با موضوع »فقه نظام« 
)چیســتی و رویکردها( در راســتای بازخوانی فقه و امــکان ارائه دیدگاه 
نظام واره به مباحث فقهی و رویکردهای متفاوت در این مســأله با ارائه حجت االســالم ابوالقاسم مقیمی، رئیس پژوهشکده 

دانشنامه نگاری پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ 11 دی ماه جاری در مرکز پژوهش های مسجد جمکران برگزار شد.

ÓÓÓمقیمیÓابوالقاسمÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فقه نظام به معنای مکتب وارگی اسالم است
یازدهم دیماه، مرکز پژوهش های مسجد جمکران

Ó نشست

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

نشســت »نقش انقالب اســالمی در احیای حقوق زن در خانواده« 
توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی و با همکاری گروه فقه 
و حقوق پژوهشگاه، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« روز چهارشنبه مورخ 12 

دی ماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓنیاÓهدایتÓاهللÓفرجÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در سایه انقالب اسالمی
دوازدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

حجت االســالم محمد ملک زاده عضو هیأت علمی گروه سیاســت 
پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه، با بیان این که ســیاه نمایی 
از وضع موجود یکی از مهم ترین شــگردها و ترفندهای بدخواهان نظام جمهوری اســالمی ایران است، اظهار داشت: هدف 

دشمنان در این ترفند، ارائه چهره ای منفی و سیاه از دستاوردهای مثبت انقالب و بی ارزش نشان دادن آنهاست.

ÓÓزادهÓملکÓمحمدÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

پررنگ نشان دادن نقاط ضعف کشور، شگرد جنگ روانی دشمن است

سیزدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری حوزه

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

در ادامــه سلســله گفت وگوهــای علمی بــا مدیــران گروه های 
پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، این بار به 
سراغ حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد جداری عالی مدیر گروه اخالق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه رفتیم. 

متن کامل مصاحبه با ایشان در پیوند مربوط به این مطلب قرار گرفته است.

ÓÓعالیÓجداریÓمحمدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فعالیت های گروه اخالق پژوهشگاه تبیین شد
چهاردهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت مشــترک پژوهشــگاه با معهدالمعارف الحکمیه لبنان با 
هدف تعامالت علمی دو نهاد در قم برگزار شــد. در این نشست صمیمی 
حجت االســالم محمد عرب صالحی رییس پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی، حجت االسالم ابوالفصل ساجدی مدیر قطب 

علمی فلسفه دین و آقای حمید امیرچقماقی معاون قطب از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  حضور داشتند.

ÓÓلبنانÓالحکمیهÓمعهدالمعارفÓوÓپژوهشگاهÓنشست

نشست مشترک پژوهشگاه و معهدالمعارف الحکمیه لبنان
پانزدهم دیماه، شهر مقدس قم

Ó نشست

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

اخیــراً طــرح نامه ای از دکتر ســفرچی در بــاب پیامدهای حضور 
نئولیبرالیســم در ایــران در گــروه مطالعات فرهنگــی و اجتماعی مرکز 
پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه به تصویب رسیده است. در این خصوص طی هماهنگی با نویسنده این اثر یادداشتی 

از ایشان برای شناخت بیشتر این جریان فکری دریافت نمودیم؛ که در پیوند مربوط به این مطلب قابل مشاهده است. 

ÓÓسفرچیÓمحمدÓدکترÓآقایÓجناب

راه نجات ایرانیان؛ زندگی آسایش محور یا آرامش محور؟!
شانزدهم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات علمی

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

کرســی علمی ترویجــی »برهان وجودشناســی« توســط گروه 
معرفت شناســی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و همکاری قطب علمی 
فلســفه دین پژوهشــگاه، روز دوشــنبه مورخ 17 دی ماه جاری با ارائــه دکتر مهدی عباس زاده عضــو هیات علمی گروه 

معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار  شد.

ÓÓوجودشناسیÓبرهانÓترویجیÓعلمیÓکرسی

عالوه بر وجود خداوند، وحدت خدا نیز با برهان قابل اثبات است
هفدهم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

فعالیت های انجام شده
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دومین نشســت علمی »نسبت فلســفه و انقالب اسالمی با تاکید 
بر آینده انقالب اســالمی«، هشتمین جلســه از سلسله جلسات چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با موضوع کلی »انقالب و فلسفه« توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی با همکاری گروه 

معرفت شناسی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ 17 دی ماه جاری در سازمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓانقالبÓآیندهÓبرÓتاکیدÓباÓاسالمیÓانقالبÓوÓفلسفهÓنشست

نشست نسبت فلسفه و انقالب اسالمی با تأکید بر آینده انقالب اسالمی

هفدهم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

نشست تخصصی »ماهیت نظام در اندیشه فقهی« به بهانه مباحث 
مطرح شــده توســط حجت االســالم فاضل لنکرانی، روز دو شنبه مورخ 
17دی ماه جاری با حضور اعضای شــورای علمی گروه نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های جوان وابسته 

به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در قم برگزار شد.

ÓÓفقهیÓاندیشهÓدرÓنظامÓماهیتÓنشست

پاسخ به احکام در چارچوب اصول و قواعد است
هفدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

کرســی علمی ترویجی »مقاصد اخالق خانــواده«، به همت حلقه 
تخصصی مطالعات خانواده و الگوی اســالمی پیشــرفت مرکز مطالعات 
بینارشــته ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، روز سه شــنبه مورخ 18 دی  ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین 

محمدرضا جباران در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓجبارانÓمحمدرضاÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

اخالق، تضمین کننده سعادت خانواده است
هجدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

http://www.iict.ac.ir/...
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کرسی علمی ترویجی »تفاوت انسان ها در انسان شناسی دینی« به 
همت گروه کالم و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی، روز سه شنبه مورخ 18 دی  ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین محمدتقی سهرابی فر در 

سالن فرهنگ پژوهشگاه در قم برگزار  شد.

ÓÓدینیÓشناسیÓانسانÓدرÓهاÓانسانÓتفاوتÓکرسی

کرسی علمی تفاوت انسان ها در انسان شناسی دینی برگزار شد
هجدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

کرســی علمی ترویجی »مولفه و شــاخص های ارتباط معنویت و 
عدالت در الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت« به همــت حلقه تخصصی 
الگوی پایه اســالمی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، روز سه شنبه مورخ 18 دی 

ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر در قم برگزار شد.

ÓÓÓعدالتÓوÓمعنویتÓارتباطÓهایÓشاخصÓوÓهاÓمولفهÓکرسی

انسان بر اساس سرشت الهی و فطرت توحیدی تشنه معنویت و عدالت است

هجدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

نشســت علمی با موضوع »نقد و بررســی کتاب حقوق کیفری در 
قــرآن« به همت گروه قرآن پژوهی پژوهشــکده حکمــت  و دین پژوهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی، روز چهارشنبه مورخ 19 دی ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر سعید 

داودی در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓداوودیÓسعیدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست نقد و بررسی کتاب حقوق کیفری در قرآن
نوزدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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کرســی علمی ترویجی »گام های پسین در فلسفه برین« به همت 
گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب، روز چهارشــنبه مورخ 19 دی ماه جاری، با ارائه حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسین عشاقی عضو هیات علمی این پژوهشگاه در قم برگزار شد.

ÓÓبرینÓفلسفهÓدرÓپسینÓهایÓگامÓترویجیÓکرسی

گام های پسین در فلسفه برین به اصول کلی فلسفه  نوین می پردازد

نوزدهم دیماه، شهر مقدس قم

Ó کرسی

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

حجت االســالم والمسلمین احمدعلی یوســفی مدیر و عضو هیات 
علمی گروه اقتصاد پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی، مســئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و از اســاتید حوزه و دانشگاه در گفت وگویی با 

هفته نامه افق حوزه، موضوع »چیستی و حقیقت فقه نظام ساز« را مورد بحث و بررسی قرار داد.

ÓÓیوسفیÓاحمدعلیÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

چیستی و حقیقت فقه نظام ساز در سخنان حجت االسالم یوسفی

نوزدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با هفته نامه افق حوزه

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

چندی پیش در شــبکه های اجتماعی نقلی از مالصدرا در مورد زنان 
منتشر شــد که واکنش های مختلفی را درپی داشت. در پیوند این مطلب، 
یادداشــتی از حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالحســن غفاری مدیر و عضو هیأت علمی گروه معرفت شناسی پژوهشکده 

حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه در همین خصوص قابل دسترسی خواهد بود. 

ÓÓغفاریÓابوالحسنÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

غفاری: باید خطای این فیلسوف را پذیرفت
نوزدهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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آییــن تکریم و معارفه ریاســت پژوهشــکده نظام های اســالمی 
پژوهشگاه عصر روز پنج شنبه 20 دی ماه جاری با حضور آیت اهلل علی اکبر 
رشــاد در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شــد. آیت اهلل علی اکبر رشاد در این مراسم با اشاره به خدمات ارزشمند علمی و اجرایی 

حجت االسالم دکتر میرمعزی گفت: ایشان بیش از 20 سال است که در پژوهشگاه حضور دارند. )ادامه مطلب در پیوند(

ÓÓاسالمیÓهایÓنظامÓپژوهشکدهÓریاستÓمعارفهÓآیین

آیین تکریم و معارفه ریاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه 

بیستم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó معارفه

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

نهمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی با حضور آیت اهلل علی اکبر رشاد در قم برگزار شد. در 
این هم اندیشی که با دستور بررسی و نقد برنامه توسعه پایدار 2030 برگزار شد، آیت اهلل رشاد نقش نخبگان علمی کشور را 
در بررسی اسناد ملی و فراملی بی بدیل و اثرگذار دانست و گفت: این سند را از سه زاویه می توان نقد کرد. )ادامه در پیوند(

ÓÓپژوهشگاهÓعلمیÓهیاتÓاعضایÓاندیشیÓهمÓنهمین

نهمین هم اندیشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه برگزار شد
بیستم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó هم اندیشی

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

یکصد و پنجاه و هشــتمین جلسه شــورای علمی گروه ادب و هنر 
مرکز پژوهش های جوان وابســته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
روز شــنبه مورخ 22 دی ماه جاری با حضور و سخنرانی دکتر رضا رسولی محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات در سالن جلسات 

ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓرسولیÓرضاÓدکترÓآقایÓجناب

هنری مثل داستان به موضوعاتی همچون نماز بدهکار است
بیست و دوم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات علمی

http://www.iict.ac.ir/...
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 نشست مشترک اعضای شورای قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســالمی و اعضای گروه کالم و فلسفه دین موسسه 
آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، با موضوع »آینده پژوهی فلسفه دین در ایران«، روز شنبه مورخ 22 دی ماه جاری در 

دفتر قم پژوهشگاه برگزار شد. برای اطالع از کم و کیف این نشست به پیوند مربوط مراجعه نمایید.

ÓÓایرانÓدرÓدینÓفلسفهÓپژوهیÓآیندهÓنشست

نشست آینده پژوهی فلسفه دین در ایران برگزار شد
بیست و دوم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

در ادامه گفت وگو با مدیران گروه های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی،  به ســراغ دکتر حمیدرضا مقصودی مدیر گروه نظام ها و 
مطالعات انقالب اسالمی مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه رفتیم تا مروری بر مهم ترین فعالیت های گذشته و 

جاری این گروه علمی داشته باشیم. متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوط به این خبر قابل دسترسی خواهد بود.

ÓÓمقصودیÓحمیدرضاÓدکترÓآقایÓجناب

فعالیت های گروه نظام ها و مطالعات انقالب اسالمی تبیین شد

بیست و سوم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

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

نشست »اقتصاد مقاومتی تنها الگوی عملیاتی در فرآیند چهل سالگی 
انقالب بر اساس مبانی اسالمی« توسط گروه سیاست و با همکاری گروه 
اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در راستای همایش »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم 

انسانی«، روز دوشنبه مورخ 24 دی ماه جاری در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓیوسفیÓاحمدعلیÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

اقتصاد مقاومتی؛ تنها الگوی عملیاتی در حل بحران اقتصادی
بیست و چهارم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

کرســی علمی ترویجی »مبانی فکری سیاســی روشنفکری دینی 
متجدد« به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه  
فرهنگ و اندیشــه اسالمی، صبح روز سه شنبه مورخ 25 دی ماه جاری و با ارائه آقای دکتر مسعود پورفرد در سالن فرهنگ 

پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد. متن کامل این خبر در پیوند مربوطه قابل مشاهده است.

ÓÓمتجددÓدینیÓروشنفکریÓسیاسیÓمبانیÓعلمیÓکرسی

مبانی روشنفکران دینی متجدد بر مدرنیته و پلورالیسم استوار است

بیست و پنجم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

کرســی علمی ترویجی »الگوریتم اجتهــاد« به همت گروه منطق 
فهم دین پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی، با ارائه حجت االسالم 
والمســلمین دکتر عبدالحمید واسطی و نقد حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی و دکتر مسعود فیاضی، روز سه شنبه 

مورخ 25 دی ماه جاری در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

ÓÓاجتهادÓالگوریتمÓعلمیÓکرسی

الگوریتم اجتهاد، مراحل دستیابی و چگونگی فرآیند استنباط؛ در بوته نقد

بیست و پنجم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó کرسی

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

کرسی علمی ترویجی با عنوان »هویت مادی روحی انسان از منظر 
قرآن و الزامات سیاســی پذیرش آن« توســط گروه علوم انسانی قرآنی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، روز سه شــنبه مورخ 25 دی ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد 

عابدی عضو هیات علمی پژوهشگاه، در محل حوزه علمیه امام رضا)ع( برگزار شد.

ÓÓعابدیÓمحمدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نظام سیاسی غرب پاسخگوی نیاز جامعه نیست
بیست و پنجم دیماه، حوزه امام رضا)ع(

Ó کرسی

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

متنــی که در پیونــد مربوط به این خبر می آید، صورت ویراســته و 
افزودۀ گفته های مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در نشست نقد و بررسی سند »دگرگون ساختن جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعۀ 

پایدار« است که چندی پیش در نهمین هم اندیشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه  ایراد گردید.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

انقالب در برابر دوگانۀ »توسعۀ سکوالر/ پیشرفت دینی«
بیست و پنجم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

کرسی علمی ترویجی »بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد 
عاملیت گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش درآمدی بر طرح نظریه 
سازمان نوین« توسط گروه مدیریت اسالمی پژوهشکده نظام های اسالمی با مشارکت انجمن علمی مدیریت اسالمی حوزه 

علمیه قم، روز چهارشنبه مورخ 26 دی ماه جاری با ارائه آقای حسین بابایی مجرد در پژوهشگاه برگزار  شد.

ÓÓمجردÓباباییÓحسینÓدکترÓآقایÓجناب

همراستاسازی اراده کارکنان با اهداف، مقوم بنیان های هر سازمان است

بیست و ششم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

یســت  و  چهارمین پیش نشســت علمی در راستای همایش »نقش 
انقالب اســالمی در تأسیس و توسعه علوم انســانی« با موضوع »نقش 
انقالب اســالمی در آسیب شناسی و توسعه تفسیر سیاسی« توســط گروه سیاست با همکاری گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی و با ارائه حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد عابدی در قم برگزار شد.

ÓÓعابدیÓمحمدÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

نشست نقش انقالب اسالمی در آسیب شناسی و توسعه تفسیر سیاسی

بیست و ششم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

حجت االســالم سیدســجاد ایزدهی رئیس پژوهشــکده نظام های 
اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری شبستان درباره اهداف برگزاری همایش 
ملی »نقش انقالب اسالمی در تأسیس و توسعه علوم انسانی« اظهار داشت: پژوهشگاه درصدد برآمده تا به مناسبت چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی دستاوردهای علمی انقالب و نیز فعالیت های خود را بازخوانی کند.

ÓÓایزدهیÓسیدسجادÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

همایش نقش انقالب اسالمی در تاسیس علوم انسانی بعد از دهه فجر

بیست و ششم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

جلسات 493 الی 501 شــورای علمی دانشنامه قرآن شناسی 27 و 
28 دی ماه برگزار شــد. در این جلسات که با حضور آیت اهلل علی اکبر رشاد 
و حجج اســالم عبدالکریم بهجت پور، احمد قدسی، محمد عرب صالحی، ابوالقاسم مقیمی،  عبدالرحیم سلیمانی، سعید داودی 

و اکبر زراعتیان برگزار شد مقاالتی از گروه های مختلف پژوهشکده دانشنامه نگاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

ÓÓشناسیÓقرآنÓÓدانشنامهÓعلمیÓعالیÓشورای

شورای عالی علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد
بیست و هفتم و بیست و هشتم دیماه، اردوگاه خاوه

Ó جلسات علمی

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

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین سیدی ساروی عضو شورای 
علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان وابسته 
به پژوهشــگاه در جلسه اخیر شــورای علمی این گروه که به مناسبت بررســی اثری با نام »توت فرهنگی« در پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد، ابراز داشت: کتاب یک کاال است که دو بخش محتوا و فرم دارد. )ادامه در پیوند(

ÓÓÓسارویÓسیدیÓحسینÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

خودروهای زیبا به فروش می رسند و خودروهای زشت می مانند
بیست و هشتم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات علمی

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

حجت االســالم والمســلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی گروه 
فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری مهر در مورد اهمیت 
نقش تعلیم و تربیت در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که رهبر معظم انقالب آن 

را در معرض یک فراخوان نخبگانی و اندیشه ای قرار دادند، بحث اساسی ما و جامعه ما در قرن آینده است.

ÓÓذوعلمÓعلیÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

 تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مستلزم توجه به تعلیم و تربیت است

بیست و هشتم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری مهر

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

در ادامه گفت وگو با مدیران گروه های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی،  به سراغ حجت االسالم مهدی عباسی آغوی مدیر گروه 
اخالق، تربیت و روانشناسی مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه رفتیم تا مروری بر مهم ترین فعالیت های گذشته 

و جاری این گروه علمی داشته باشیم. متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوط به این خبر قابل دسترسی خواهد بود.

ÓÓآغویÓعباسیÓمهدیÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فعالیت های گروه اخالق، تربیت و روانشناسی تبیین شد
بیست و هشتم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

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

نشســت تبیین فرایند تدوین و مزیت های نســبی سند الگوی پایه 
اســالمی ایرانی پیشرفت در سالن نشســت های انجمن های علمی حوزه 
علمیه قم برگزار شــد. حجت االســالم حمیدرضا شاکرین در این نشست با اشــاره به پیش زمینه های تدوین مبانی الگوی 

اسالمی ایرانی پیشرفت گفت: مسأله مهم آن است که این مبانی چطور به پیشرفت وصل می شوند. )ادامه در پیوند(

ÓÓشاکرینÓحمیدرضاÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

لزوم تکمیل و پاالیش سند پیشرفت از سوی جامعه نخبگانی کشور

بیست و هشتم دیماه، حوزه علمیه قم

Ó سخنرانی

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

حجت االســالم  والمسلمین محمدتقی سهرابی فر عضو هیأت علمی 
گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو 
با خبرگزاری ایکنا، با اشــاره به آیه 256 از ســوره مبارکه بقره گفت: آفرینش انسان به گونه  ای است که می تواند هر کدام از 

کارهای خوب و بد را انتخاب کند، اهِل احسان و نیکوکاری باشد؛ همانگونه که می تواند دزد و یا قاتل باشد.

ÓÓفرÓسهرابیÓمحمدتقیÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

سهرابی فر: شک در اعتقادات، کفرآور نیست
بیست و نهم دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

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

به همت گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، نشســت »بررسی آثار 
داســتانی دفاع مقدس دهه شصت« روز شــنبه مورخ 29 دی ماه جاری با ارائه آقایان دکتر محمدرضا سنگری، دکتر احمد 

شاکری و حجت االسالم مهدی جهان در تهران و قم )ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.

ÓÓشصتÓدههÓمقدسÓدفاعÓداستانیÓآثارÓبررسیÓنشست

نشست بررسی آثار داستانی دفاع مقدس دهه شصت برگزار شد
بیست و نهم دیماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

در ادامه سلســله گفت وگوهای علمی با مدیــران گروه های علمی 
پژوهشــکده های پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی، به ســراغ 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر پورامینی مدیرگروه کالم و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه 
رفتیم تا از کم و کیف فعالیت های این گروه علمی باخبر شویم. متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوطه قابل مشاهده است.

ÓÓپورامینیÓمحمدباقرÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

فعالیت های گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه تبیین شد
سی ام دیماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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 کتــاب »احکام فقهی رفتارهــای حکومتی در قلمرو موضوعــات اخالقی« اثر 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد جهان بزرگی، توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد. 
این کتاب به مثابه نقشه راه رفتارهای حکومتی تلقی شده و در پاسخ به این پرسش که )احکام فقهی برخوردهای حکومتی 

در مؤثرترین موضوعات اخالقی کدامند(، نگاشته شده است.

ÓÓحکومتیÓرفتارهایÓفقهیÓاحکامÓکتاب

کتاب احکام فقهی رفتارهای حکومتی منتشر شد

Ó چاپ اول

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

تازه های نرش

کتاب »توحید ذاتی و وحدت وجود از نگاه کالم« اثر حجت االســالم محمدحسن 
قدردان قراملکی عضو هیات علمی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی، توســط سازمان انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی به زیور چاپ آراسته شــد. این کتاب بعد از تبیین و تحلیل مبانی و ادله دو دیدگاه 
متفاوت به تقریر و اثبات نظریه همسان انگاری به حقیقت وجود الوهی با جهان هستی )وحدت هستی و وجود( پرداخته است.

ÓÓوجودÓوحدتÓوÓذاتیÓتوحیدÓکتاب

کتاب توحید ذاتی و وحدت وجود منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب مبانی و قواعد تفســیر عرفانی نوشــته حجت االســالم والمســلمین دکتر 
محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
توســط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد. تفسیر عرفانی سطوح و ساحات معنایی آیات را از 

راه تدبر با عقل قویم و شهود از طریق قلب سلیم در معرض افکار و انظار اهالـی معرفت قرآنـی قـرار مـی دهـد. 

ÓÓعرفانیÓتفسیرÓقواعدÓوÓمبانیÓکتاب

کتاب مبانی و قواعد تفسیر عرفانی منتشر شد

Ó چاپ اول

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

حجت االســام والمسلمین آقای محمد حسین زاده به عنوان عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت  
و دین پژوهی در تاریخ 97/10/4

جناب آقای دکتر حمیدرضا مهدوی کوچک سرایی به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه در امور همکاری ها در تاریخ 97/10/4 
جناب آقای دکتر میرهادی قره ُسید رومیانی به عنوان مشاور ریاست پژوهشگاه در امور مجلس در تاریخ 97/10/4 
حجت االســالم والمسلمین آقای دکتر علیرضا قائمی نیا به عنوان عضو شورای علمی گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی  

پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در تاریخ 97/10/8
حجت االســالم والمسلمین آقای عبدالحمید واسطی به عنوان عضو شــورای علمی گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی  

پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در تاریخ 97/10/8
آیت اهلل رضا رمضانی به عنوان عضو شورای علمی گروه اخالق پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 97/10/19 
حجت االســالم والمســلمین آقای دکتر محمدجواد رودگر به عنوان عضو شورای علمی گروه اخالق پژوهشکده نظام های  

اسالمی در تاریخ 97/10/19
جناب آقای امین کمالوندی به عنوان معاون حقوقی و توسعه مدیریت و منابع در تاریخ 97/10/19 
حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان رییس پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 97/10/19 
حجت االســالم والمسلمین آقای دکتر سیدکاظم سیدباقری به عنوان مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی در  

تاریخ 97/10/29

احـکام دی مـاه:




