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آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9رئیس9و9مؤسس9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اسالمی9پیش9از9درس9خارج9اصول9که9در9حوزه9علمیه9امام9رضا(ع)9برگزار9
شــد،9با9اشــاره9به9بیانات9امیرمومنان9امام9علی(ع)9در9نهج9البالغه9درباره9ارزش9انسان؛9اظهار9داشت:9هرکس9ارزش9و9اهمیت9

وجودی9خود9را9نشناسد9هالك9می9شود.9متن9کامل9سخنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9قابل9دسترسی9خواهد9بود.

آیت اهللا على اکبر رشادآیت اهللا على اکبر رشاد

قیام امام حسین(ع) در طول تاریخ به نماد ارزش ها تبدیل شد

یکم مهرماه، مدرسه امام رضا)ع(

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده

حجت9االســالم9سیدســجاد9ایزدهی9مدیر9گروه9سیاست9پژوهشگاه9
در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9شبســتان9با9اشــاره9به9کاربرد9عنوان9«آموزش9و9
پرورش»9برای9نظام9آموزشی9کشور،9گفت:9این9عنوان9بیانگر9حضور9توامان9تعلیم9و9تربیت9در9مسیر9انسان9سازی9است.9غرض9

از9آموزش9در9این9میان9تعلیم9صرف9نیست9بلکه9رسیدن9به9اهداف9است9که9محور9سیستم9آموزشی9قرار9می9گیرد.

...دفاع مقدس...دفاع مقدس

دفاع مقدس؛ صحنه همدلى علم و اخالق
یکم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

با9عــرض9تبریک9به9مناســبت9فرا9رســیدن9هفته9دفــاع9مقدس9
و9گرامیداشــت9یاد9و9خاطره9ی9امام9راحل9و9شــهدای9عظیم9الشــأن9جنگ9
تحمیلی،9فرصتی9دست9داد9تا9ضمن9تورق9کارنامه9پژوهشگاه9در9حوزه9آثار9مرتبط9با9موضوع9دفاع9مقدس9به9معرفی9برخی9از9

این9آثار9ارزشمند9بپردازیم.9معرفی9آثار9مذکور9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9قابل9دسترسی9است.

بسته مطالعاتى پیشنهاى هفته دفاع مقدسبسته مطالعاتى پیشنهاى هفته دفاع مقدس

بسته مطالعاتى پیشنهادى به مناسبت هفته دفاع مقدس
یکم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 معرفى آثار

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االسالم9ابوالفضل9ساجدی9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9شبستان9
از9همکاری9قطب9علمی9فلسفه9دین9پژوهشگاه9با9موسسه9الدلیل9لدراسات9
والبحوث9العقدیه،9خبر9داد9و9گفت:9این9موسســه9به9عنوان9نهادی9علمی9و9وابسته9به9عتبه9حسینی9در9قم9فعال9است9و9درباره9

نیازهای9فرهنگی9کشور9عراق9فعالیت9های9مختلفی9انجام9می9دهد.9ادامه9این9گفت9وگو9در9پیوند9مربوطه9موجود9است.

نشست9مشترك9قطب9علمی9فلسفه9دین9و9عتبه9حسینینشست9مشترك9قطب9علمی9فلسفه9دین9و9عتبه9حسینی

همکارى قطب علمى فلسفه دین با عتبه حسینى
دوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

فعالیت های انجام شده

آنچه9در9پیوند9مربوطه9از9منظر9شریفتان9عبور9خواهد9کرد؛9یادداشتی9از9
آقای9مهدی9جمشیدی9عضو9هیات9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشکده9
فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی9اســت9که9درباره9ی9نغزگویی9های9رهبر9معظم9انقالب99

آیت9اهللا9خامنه9ای9در9تفسیِر9سورة9برائت9در9ساِل9پنجاه9و9یک9به9نگارش9درآمده9است.

جناب9آقای9مهدی9جمشیدیجناب9آقای9مهدی9جمشیدی

شاهدى بر «عمق» و «ثباِت» بنیان هاى فکرِى آیت اهللا خامنه اى
دوم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

آقای9سیدحســین9فخر9زارع9عضو9هیأت9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9
پژوهشــگاه9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9ایســنا9در9توصیف9جامعه9گفت:9به9
لحاظ9جامعه9شــناختی،9جامعه9عبارت9اســت9از9کنش9ها9و9واکنش9ها9یا9فعل9و9انفعاالتی9که9از9طریق9ساختارها9و9افراد9بر9یک9

دیگر9اعمال9می9شود.9شما9می9توانید9ادامه9این9گفت9وگو9را9در9پیوند9مربوطه9مطالعه9نمایید.

جناب9آقای9دکتر9سیدحسین9فخر9زارعجناب9آقای9دکتر9سیدحسین9فخر9زارع

ترس از فقر، مردم را به فقر مى کشاند
دوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایسنا

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

در9راســتای9مصاحبه9با9مدیران9گروه9های9علمی9پژوهشگاه،9این9بار9
به9سراغ9گروه9مطالعات9انقالب9اســالمی9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9
اجتماعی9رفتیم.9دکتر9محمود9مهام9مدیر9گروه9مطالعات9انقالب9اسالمی9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشگاه،9

پیشینه،9فعالیت9ها9و9دستاوردهای9این9گروه9علمی9را9به9شرحی9که9در9پیوند9این9مطلب9آمده9تبیین9کرده9است.

جناب آقاى دکتر محمود مهامجناب آقاى دکتر محمود مهام

فعالیت هاى گروه مطالعات انقالب اسالمى تبیین شد
سوم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

هشــتمین9نشست9از9سلســله9نشســت9های9کتاب9خوان9تخصصی9
مطالعات9فضای9مجازی9با9عنوان9«اقتصاد9ســایبر»،9با9همکاری9مشترك9
مرکز9مطالعات9فضای9مجازِی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9و9نهاد9کتابخانه9های9عمومی9کشور9با9حضور9آقایان9

محمدصادق9مفتح9و9سید9مسعود9شریفی،9در9محل9کانون9اندیشه9جوان9برگزار9شد.

نشست اقتصاد سایبرنشست اقتصاد سایبرنشست اقتصاد سایبر

صنعت سایبر سومین صنعت قرن بیست و یکم
سوم مهرماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

همایش9ملی9فلســفه9کالم9نکوداشت9آیت9اهللا9ســبحانی9و9بررسی9
اندیشه9های9ایشان،9از9برنامه9های9پیش9روی9پژوهشگاه9بوده9که9به9مناسبت9
روز9جهانی9فلسفه9در9آبان9ماه9سال9جاری9برگزار9خواهد9شد.9در9همین9راستا9گفت9وگویی9با9استاد9آیت9اهللا9علی9ربانی9گلپایگانی9

انجام9دادیم.9آنچه9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9آمده،9چکیده9ا9ی9از9این9گفت9وگو9است.

آیت اهللا على ربانى گلپایگانىآیت اهللا على ربانى گلپایگانى

آیت اهللا سبحانى الگویى مناسب براى جامعه علمى و حوزوى
سوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب؛9یادداشــتی9از9دکتر9محســن9ردادی9
عضو9هیأت9علمی9گروه9مطالعات9انقالب9اســالمی9پژوهشکده9فرهنگ9و9
مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی9قرار9دارد9که9در9شماره95619روزنامه9صبح9نو9نیز9به9چاپ9رسیده9و9

خواندن9آن،9خالی9از9لطف9نخواهد9بود.

جناب9آقای9دکتر9محسن9ردادیجناب9آقای9دکتر9محسن9ردادی

پیروزى در نیویورك، شکست در تهران
چهارم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

دکتر9محمدرضا9ســنگری9مدیر9گروه9ادبیات9اندیشــه9پژوهشــکده9
فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی9در9
گفت9و9گو9با9خبرگزاری9ایکنا9به9نکاتی9در9خصوص9ایام9محرم9و9خصوصًا9روز9عاشــورا9پرداخت9و9گفت:9اگر9امام9حســین(ع)9

اکنون9حضور9داشتند،9از9ما9چه9انتظاری9داشته9و9دوست9داشتند9چگونه9به9کربال9و9عاشورا9پرداخته9شود؟9(ادامه9در9پیوند)

جناب9آریاالی9دکتر9محمدرضا9سنگریجناب9آریاالی9دکتر9محمدرضا9سنگری

هدف امام حسین(ع) امروز چیست؟
هفتم مهرماه،  پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

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

مرکز9پژوهش9های9جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9با9رسالت9تعمیق9بنیه9
دینــی9و9معرفی9الگوی9های9رفتاری9برای9مخاطب9جوان9در9قالب9گفتمان9
انقالب9اســالمی9فعالیت9می9کند9و9تاکنون9با9همین9رویکرد9اقدام9به9انتشار9کتب9متعددی9در9زمینه9های9گوناگون9کرده9است.9

از9این9رو9با9آقای9محمدحسن9شاهنگی9مدیر9گروه9ادب9و9هنر9و9معاون9مرکز9پژوهش9های9جوان9به9گفت9وگو9نشستیم.

جناب9آقای9محمدحسن9شاهنگیجناب9آقای9محمدحسن9شاهنگی

نگاهى به آثار تولید شده در زمینه حجاب و عفاف
هشتم مهرماه،  پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

نهمین9نشست9از9سلسله9نشست9های9کتاب9خوان9تخصصی9مطالعات9
فضــای9مجازی9با9عنوان9«روان9شناســی9و9تربیت9ســایبر»،9با9همکاری9
مشــترك9مرکز9مطالعات9فضای9مجازِی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9و9نهاد9کتابخانه9های9عمومی9کشور9با9حضور9

دکتر9الهام9اکبری9و9دکتر9سید9مجید9امامی،9در9محل9کانون9اندیشه9جوان9برگزار9شد.

نشست روانشناسى و تربیت سایبرنشست روانشناسى و تربیت سایبر

عبور از آموزش از راه دور و حرکت به سمت آموزش آنالین
نهم مهرماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

درپی9پاســخ9موشــکی9سپاه9پاســداران9انقالب9اســالمی9به9حمله9
تروریســتی9و9کورکورانه9دشمنان،9آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9موسس9و9رییس9
پژوهشــگاه9و9رییس9شورای9حوزه9های9علمیه9استان9تهران،9صبح9روز9سه9شــنبه9109مهرماه9جاری9پیش9از9درس9خارج9فقه9
در9حوزه9علمیه9امام9رضا(ع)9به9ایراد9سخنرانی9پرداخت.9متن9کامل9سخنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9قرار9دارد.

آیت اهللا على اکبر رشادآیت اهللا على اکبر رشاد

موشک هاى سپاه مایه ى ارتقاء غرور و روحیه ملى شد
دهم مهرماه، مدرسه امام رضا)ع(

 سخنرانى

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

وقتی9سخن9از9احتکار؛9در9عین9نیازمندی9مردم9به9میان9می9آید،9بیش9
از9اقتصاد،9دور9شــدن9از9فرهنگ9اســالمی9ایرانی9که9سراسر9آموزه9هایش9
همنوع9دوســتی9است،9موجب9ناراحتی9می9شود.9از9این9رو9خبرگزاری9شبستان9به9منظور9بررسی9عوامل9زمینه9ساز9بروز9چنین9

رفتارهای9غیرارزشی9با9مهدی9جمشیدی،9عضو9هیأت9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشگاه9به9گفت9وگو9پرداخته9است.

جناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدى

پشت پرده هیجان هاى کور خرید و کمرنگ شدن همدلى در جامعه

دهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

کرســی9علمی9ترویجی9«مهندســی9حجاب9در9عصر9نبوی(ص)9از9
دیدگاه9قرآن»،9توســط9حلقه9تخصصی9مطالعات9خانواده9و9الگوی9اسالمی9
پیشرفت9مرکز9مطالعات9بینارشته9ای9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9با9حضور9حجج9االسالم9سید9محمدحسن9جواهری،9

علی9محمدی9جورکویه9و9سعید9داودی9روز9سه9شنبه9مورخ9109مهر9ماه9جاری،9در9پژوهشگاه9دفتر9قم9برگزار9شد.

کرسی9مهندسی9حجاب9در9عصر9نبوی9از9دیدگاه9قرآنکرسی9مهندسی9حجاب9در9عصر9نبوی9از9دیدگاه9قرآن

بررسى آیات حجاب نشان از مهندسى بودن نزول آن ها دارد
دهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 کرسى

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

کتاب9«انســان9در9رمان»9جدیدترین9پژوهش9اتمام9یافته9گروه9ادب9
و9هنر9مرکز9پژوهش9های9جوان9وابسته9به9پژوهشگاه9بوده9که9توسط9آقای9
محمدقائم9خانی9به9رشــته9تحریر9درآمده9و9در9صف9انتشــار9است.9از9این9رو9فرصت9را9غنیمت9دانسته9و9به9سراغ9این9محقق9
برجسته9کشور9رفتیم9تا9بیشتر9با9«انسان9در9رمان»9آشنا9شویم.9متن9کامل9این9گفت9وگو9در9پیوند9مربوطه9قابل9مشاهده9است.

جناب9آقای9محمدقائم9خانیجناب9آقای9محمدقائم9خانی

رفتن به سمت ابعاد اخالقى انسان با کتاب انسان در رمان
یازدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

حجت9االسالم9دکتر9عبدالحسین9خسروپناه9عضو9هیأت9علمی9گروه9
فلســفه9پژوهشگاه9به9تشــریح9دیدگاه9های9خود9درباره9«فقه9اجتماعی»9و9
برخی9مسائل9روز9جامعه9پرداخت9و9گفت:9امروزه9علوم9انسانی9در9جامعه9ما9رشد9کرده،9پس9باید9فقه9اقتصاد،9فقه9تربیت،9فقه9

سیاست،9فقه9امنیت،9فقه9دفاع9و9...9را9داشته9باشیم9و9با9همین9میراث9فقهی9یک9نظام9اجتماعی9ساخته9و9تدوین9شود.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9عبدالحسین9خسروپناهحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9عبدالحسین9خسروپناه

فقها براى اجرایى کردن نظریات فقهى، ساختار ارائه دهند
یازدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 سخنرانى

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

آبان9ماه9ســال9جاری9همایش9ملی9فلسفه9کالم9از9سوی9گروه9کالم9
پژوهشگاه9با9همکاری9نهادهای9علمی9کشور9در9قم9و9برخی9مراکز9استان9ها9
برگزار9خواهد9شد.9از9این9رو9در9گفت9وگو9با9حجت9االسالم9دکتر9محمد9عرب9صالحی9رییس9پژوهشکده9حکمت9و9دین9پژوهی9

و9عضو9شورای9علمی9همایش9فلسفه9کالم9ابعاد9گوناگون9این9همایش9علمی9مورد9بررسی9قرار9گرفت.

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد عرب صالحىحجت االسالم والمسلمین دکتر محمد عرب صالحى

همایش فلسفه کالم در راستاى تولید فلسفه هاى مضاف برگزار مى شود 

دوازدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

طرح9تخصص9گرایی9پژوهش9در9علوم9انســانی9توسط9معاونت9امور9
پژوهشی9و9آموزش9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9مطرح9شده9است.9
فرصتی9دست9داد9تا9ضمن9گفت9وگو9با9دکتر9مهدی9عباس9زاده9معاون9امور9پژوهشی9و9آموزش9پژوهشگاه9از9جزئیات9این9طرح9

اطالعاتی9کسب9کنیم.9متن9کامل9این9گفت9وگوی9علمی9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9قابل9دسترسی9خواهد9بود.

جناب آقاى دکتر مهدى عباس زادهجناب آقاى دکتر مهدى عباس زاده

طرح تخصص گرایى به دنبال مدیریت فرآیند اجراى پژوهش است

دوازدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

حجت9االسالم9عبدالحسین9خسروپناه9عضو9هیأت9علمی9گروه9فلسفه9
پژوهشگاه9در9سومین9همایش9هیأت9های9فعال9در9اربعین،9با9اشاره9به9سابقه9
و9تقدس9حرکت9اربعین9اظهار9داشــت:9اصل9حرکت9اربعین9یک9حرکت9قدسی9اســت9که9از9آموزه9های9دینی9فراگرفته99شده9
است.9خود9اهل9بیت(ع)9در9نخستین9اربعین9امام9حسین(ع)9حضور9یافته،9بر9مزار9ایشان9روضه9خوانده9و9عرض9ادب9کردند.

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناهحجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

اربعین نماد گفتمان انقالب اسالمى است
دوازدهم مهرماه، مسجد مقدس جمکران

 سخنرانى

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

9حجت9االسالم9والمسلیمن9حســین9روحانی9نژاد،9عضو9هیأت9علمی9
گروه9عرفان9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9
ایکنا،9با9بیان9اینکه9برخی9با9تعبیر9عرفان9اسالمی9موافق9نیستند9و9برخی9مسائل9را9برنمی9تابند،9گفت:9در9برابر9این9گروه9عده9ای9
هم9هستند9که9از9عرفان9های9غرب9گرای9سکوالر،9صوفیانه9و9سنتی9گالیه9دارند.9متن9کامل9این9مصاحبه9را9در9پیوند9بخوانید.

حجت9االسالم9والمسلمین9حسین9روحانی9نژادحجت9االسالم9والمسلمین9حسین9روحانی9نژاد

تمایزهاى عرفان اهل بیت(ع) با عرفان سکوالر
سیزدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى ایکنا

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

همایش9ملی9«المیزان9و9علوم9انســانی»9اواخــر9آبان9ماه9جاری9به9
میزبانی9اســتان9های9مختلف9برگزار9می9شــود.9با9توجه9به9آنکه9تا9برگزاری9
این9همایش9زمانی9باقی9نمانده9اســت،9بر9آن9شدیم9با9حجت9االســالم9محمدعلی9اسدی9نسب9عضو9هیات9علمی9پژوهشگاه9
و9دبیر9علمی9همایش9«المیزان9و9علوم9انسانی»9گفت9وگویی9ترتیب9دهیم9که9مشروح9آن9در9پیوند9مربوطه9تقدیم9می9شود.

حجت9االسالم9والمسلمین9محمدعلی9اسدی9نسبحجت9االسالم9والمسلمین9محمدعلی9اسدی9نسب

همایش ملى المیزان و علوم انسانى برگزار مى شود
سیزدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9رئیس9و9مؤسس9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اسالمی9روز9شــنبه9مورخ9149مهرماه9جاری9پیش9از9آغاز9درس9خارج9فقه9
خود9در9حوزه9علمیه9امام9رضا(ع)9گفت:9امام9علی(ع)9فرمودند؛9مانند9کســی9مباش9که9امید9به9آخرت9دارد9اما9این9امید9را9به9

آخرت9پیوند9نمی9زند.9شما9می9توانید9برای9بهره9مندی9از9سخنان9ایشان9به9پیوند9این9مطلب9مراجعه9نمایید.9

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشادآیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد

عبد صالح سالمت و بیمارى را نعمت الهى مى بیند
چهاردهم مهرماه، مدرسه امام رضا)ع(

 سخنرانى

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

9نشســت9علمی9جریان9شناســی9الحاد9مدرن،9روز9شنبه9مورخ9149
مهرماه9جاری9توسط9قطب9علمی9فلسفه9دین9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اسالمی9و9با9حضور9دکتر9میثم9توکلی9بینا،9اساتید9حوزه9و9دانشگاه،9دانشجویان9و9دانش9پژوهان9به9صورت9ویدئو9کنفرانس9در9

پژوهشگاه9دفتر9قم9و9تهران9برگزار9شد.

 نشست جریان شناسى الحاد مدرن نشست جریان شناسى الحاد مدرن نشست جریان شناسى الحاد مدرن نشست جریان شناسى الحاد مدرن

نشست علمى جریان شناسى الحاد مدرن برگزار شد
چهاردهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 نشست

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

نشست9تخصصی9«ویژگی9های9ادبیات9داستانی9دفاع9مقدس9با9تکیه9
بر9زاویه9دید»9توســط9گروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9
اجتماعی9پژوهشگاه،9عصر9روز9دوشنبه9مورخ9169مهرماه9جاری9با9حضور9دکتر9محمدرضا9سنگری،9دکتر9احمد9شاکری،9دکتر9

محمد9میرکاظمی9و9حجت9االسالم99مهدی9جهان9در9ساختمان9مرکزی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.

نشست علمى گروه ادبیات اندیشهنشست علمى گروه ادبیات اندیشه

ربع آثار نوشته شده دفاع مقدس، خاطره است
چهاردهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

حجت9االسالم99والمســلمین9احمدعلی9یوســفی9مدیر9گروه9اقتصاد9
اسالمی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9روز9شنبه9مورخ9149مهرماه9
جاری9در9گردهمایی9با9عنوان9«خود9تحریمی9ممنوع»9که9در9قم9برگزار9شد،9گفت:9رهبر9معظم9انقالب،9مراجع9عظام9تقلید9و9
بزرگان9حوزه9علمیه9نسبت9به9موضوع9FATF9اظهار9نگرانی9کرده9اند.9متن9کامل9سخنان9ایشان9در9پیوند9مربوطه9قرار9دارد.9

حجت االسالم والمسلمین احمدعلى یوسفىحجت االسالم والمسلمین احمدعلى یوسفى

نظرات فقهى مراجع مبنى بر ضررهاى FATF قرآنى است
چهاردهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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آخرین9نشست9از9سلسله9نشست9های9کتاب9خوان9تخصصی9مطالعات9
فضــای9مجازی9با9عنــوان9«آینده9پژوهی»،9با9همکاری9مشــترك9مرکز9
مطالعات9فضای9مجازِی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9و9نهاد9کتابخانه9های9عمومی9کشور9با9حضور9دکتر9احسان9

کیانخواه،9دکتر9مهدی9اسالمی9و9آقای9کمیل9خجسته،9در9کانون9اندیشه9جوان9برگزار9شد.

نشست9علمی9آینده9پژوهینشست9علمی9آینده9پژوهی

ارتباط بدون حد و مرز در دنیاى مسطح
پانزدهم مهرماه، کانون اندیشه جوان

 نشست

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

پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9راستای9پاسداشت9چهلمین9
ســالگرد9پیروزی9انقالب9اســالمی؛9اقدام9به9برگزاری9همایشی9با9موضوع9
چهل9ســالگی9انقالب9در9آذرماه9ســال9جاری9خواهد9نمود.9فرصتی9دست9داد9تا9ضمن9گفت9وگو9با9دکتر9محسن9ردادی9عضو9
هیأت9علمی9گروه9مطالعات9انقالب9اسالمی9از9چند9و9چون9برنامه9های9این9گروه9برای9چهلمین9سالگرد9انقالب9مطلع9شویم.

جناب9آقای9دکتر9محسن9ردادیجناب9آقای9دکتر9محسن9ردادی

فعالیت هاى گروه مطالعات انقالب اسالمى در راستاى چهل سالگى انقالب

پانزدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

حجت9االسالم9فرج9اهللا9هدایت9نیا9عضو9هیأت9علمی9گروه9فقه9و9حقوق9
پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9با9طرح9بحث9در9زمینه9«همدلی9در9
خانواده9بین9همســران9و9راهکار9هایی9برای9تقویت9آن»9در9برنامه9زنده9آفتاب9شــرقی9از9شبکه9اول9سیما9حضور9یافت.9برای9

دسترسی9به9سخنان9ایشان9در9این9برنامه9می9توانید9از9پیوند9مربوطه9استفاده9نمایید.9

حجت9االسالم9والمسلمین9فرج9اهللا9هدایت9نیاحجت9االسالم9والمسلمین9فرج9اهللا9هدایت9نیا

راهکار معنوى و کاربردى براى تقویت همدلى در خانواده
شانزدهم مهرماه، صدا و سیما

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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اولین9نشســت9تخصصی9با9موضوع9«ضرورت9اسالمی9سازی9علوم9
انســانی9از9منظر9قرآن»9در9راستای9برگزاری9همایش9ملی9المیزان9و9علوم9
انســانی،9روز9سه9شــنبه9مورخ9179مهرماه9جاری9توســط9گروه9علوم9انسانی9قرآنی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9با9

همکاری9مرکز9تخصصی9تفسیر9و9علوم9قرآن9و9با9حضور9اساتید9و9صاحبنظران9این9حوزه9در9شهر9مقدس9قم9برگزار9شد.

نخستین نشست همایش ملى المیزان و علوم انسانىنخستین نشست همایش ملى المیزان و علوم انسانى

نخستین نشست تخصصى همایش ملى المیزان و علوم انسانى
هفدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 نشست

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

همزمان9با9چهلمین9ســالگرد9پیروزی9انقالب9اســالمی،9نخســتین9
پیش9نشســت9علمی9در9راستای9همایش9نقش9انقالب9اسالمی9در9تأسیس9
و9توســعه9علوم9انسانی،9با9موضوع9«فلسفه9سیاسی9در9ســاحت9انقالب9اسالمی»9توسط9گروه9سیاست9پژوهشکده9نظام9های9

اسالمی9پژوهشگاه،9روز9سه9شنبه9مورخ9179مهرماه9جاری9در9پژوهشگاه9دفتر9قم9برگزار9شد.

نشست فلسفه سیاسى در ساحت انقالب اسالمىنشست فلسفه سیاسى در ساحت انقالب اسالمى

نشست فلسفه سیاسى در ساحت انقالب اسالمى برگزار شد
هفدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 نشست

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

در9یادداشت9مهدی9جمشیدی9عضو9هیات9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9
پژوهشــگاه،9به9تفسیر9و9تبییِن9بخش9هایی9از9نکات9و9لطایِف9مطرح9شده9از9
سوی9رهبِر9انقالب9در9دیداِر9باشکوِه9اخیرشان9با9نیروهای9بسیجی9می9پردازیم9و9پاره9هایی9از9الیه9های9آن9را9که9بیشتر،9درخوِر9
تأّمل9و9تدقیق9هستند9از9نظر9می9گذرانیم9تا9ارتباط9و9اتّصاِل9معرفتِی9عمیق9تری9با9اندیشه9ها9و9مطالباِت9رهبِر9انقالب9بیابیم.

جناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدى

افق ُگشایى رهبر انقالب براى جوانان انقالبى
هفدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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



خربنامه مهــرماه ١٣٩7   

15

فعالیت های انجام شده

یکی9از9امضاکنندگان9«بیانیه9جمعی9از9اندیشــمندان،9صاحب9نظران9
و9دانشگاهیان9پیرامون9مســائل9جاری9کشور»،9نجفقلی9حبیبی9پژوهشگر9
فلســفه9اسالمی9اســت.9به9همین9منظور9حجت9االســالم9والمســلمین9علی9ذوعلم9عضو9هیأت9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9
پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9یادداشتی9را9خطاب9به9ایشان9به9رشته9تحریر9درآورده9که9در9پیوند9مربوط9موجود9است.

حجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلمحجت9االسالم9والمسلمین9علی9ذوعلم

مى شد از فتنه 88 جلوگیرى کرد
هفدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

دکتر9احمد9شاکری9عضو9هیأت9علمی9گروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشگاه99
فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9فارس،9درباره9حضور9
هنرمندان9و9نویســندگان9در9پیاده9روی9اربعین9به9نکاتی9اشاره9کرد.9او9نیز9از9جمله9اهالی9قلمی9است9که9در9این9حرکت9بزرگ9

و9جهانی9شرکت9داشته9و9در9این9گفت9وگو9به9آن9اشاره9کرده9است.9ادامه9این9مطلب9را9در9پیوند9مربوطه9بخوانید.

جناب9آقای9دکتر9احمد9شاکریجناب9آقای9دکتر9احمد9شاکری

زمانى دفاع مقدس را بهتر مى فهمیم که به اربعین رجوع کنیم
هجدهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى فارس

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

حجت9االسالم9سیدسجاد9ایزدهی9مدیر9گروه9سیاست9پژوهشگاه9در9
گفت9وگو9با9خبرگزاری9شــفقنا9اظهار9داشت:9اصوال9دو9نوع9تلقی9از9اسالم9
وجود9دارد9که9براســاس9یک9نگاه،9صرف9مراجعه9به9آیات9و9روایات9و9مبانی9کفایت9نمی9کند،9بلکه9باید9این9اســتناد9براساس9

روش9اجتهادی9مصطلح9بین9فقها9انجام9شود.9با9مراجعه9به9پیوند9مربوطه9ادامه9این9گفت9وگو9را9بخوانید.

حجت9االسالم9والمسلمین9سیدسجاد9ایزدهیحجت9االسالم9والمسلمین9سیدسجاد9ایزدهی

عده اى مغرضانه فهم اسالم اصیل را برنمى تابند
نوزدهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شفقنا

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االسالم9والمسلمین9علی9فضلی9عضو9هیأت9علمی9گروه9عرفان9
پژوهشکده9حکمت9و9دین9پژوهی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9
یادداشتی9به9تقدیر9و9نقش9انسان9در9آن9پرداخته9است.9شما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9از9محتوای9این9

یادداشت9ارزشمند9بهره9مند9شوید.

حجت االسالم والمسلمین على فضلىحجت االسالم والمسلمین على فضلى

جایگاه ما در پیدایش سرنوشت چیست؟
بیستم مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

دکتر9مهدی9عبــاس9زاده9عضو9هیأت9علمی9گروه9معرفت9شناســی9
پژوهشــگاه9چندی9است9در9خصوص9نظام9معرفت9شناسی9در9فلسفه9فارابی9
به9تحقیق9و9بررســی9می9پردازد.9به9اعتقاد9او،9اکثر9محققانی9که9در9داخل9و9خارج9کشــور9به9فارابی9توجه9کرده9اند،9توجه9شان9

معطوف9به9مباحث9فلسفه9سیاسی9فارابی9بوده9است.9ادامه9مصاحبه9ایشان9را9در9پیوند9این9مطلب9بخوانید.

جناب آقاى دکتر مهدى عباس زادهجناب آقاى دکتر مهدى عباس زاده

فلسفه یونانى با فارابى اسالمى شد
بیستم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى مهر

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

حجت9االســالم9محمد9ملک9زاده9عضو9هیأت9علمی9گروه9سیاســت9
پژوهشــگاه9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9حوزه9با9اشــاره9به9این9که9در9طول9
چهار9دهه9از9عمر9انقالب9اســالمی،9نظام9و9کشور9با9مســایل9و9فراز9و9نشیب9های9مختلفی9روبرو9بوده9است،9گفت:9به9عقیده9
بنده،9مهمترین9تجربه9تاریخ9انقالب9اسالمی9در9این9مدت،9چگونگی9مواجهه9با9تهدیدات9دشمنان9و9تبدیل9آن9به9فرصت9است.

حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زادهحجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده

الزمه خنثى کردن تحریم، انجام اصالحات اقتصادى در کشور است

بیستم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى حوزه

http://www.iict.ac.ir/...
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فعالیت9هــای9علمی9و9فرهنگی9امــام9باقر(ع)9و9تعالیم9گســترده9و9
ارزشمند9ایشان9در9علوم9مختلف9اسالمی9ازجمله9کالم،9فقه،9حدیث،9تفسیر9
و9...9سبب9شد9به9مرور9بستر9و9موقعیت9مناسب9تری9برای9فعالیت9های9علمی9و9فرهنگی9امام9صادق(ع)9فراهم9شود9و9شیعیان،9

چارچوب9های9فکری9و9مبانی9مشخص9خود9را9یافته9و9به9عنوان9مذهبی9مستقل9با9نام9شیعه9جعفری9شناخته9شدند.

(ع)کتاب9شکافنده9دانش9امام9محمد9باقر(ع)کتاب9شکافنده9دانش9امام9محمد9باقر

نقش تاثیرگذار باقرالعلوم(ع) در گسترش معارف اسالم
بیست و یکم مهرماه، خبرگزاری ایبنا

 معرفى آثار

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

جلســه91539شــورای9علمی9گروه9ادب9و9هنــر9مرکز9پژوهش9های9
جوان9وابســته9به9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی،9روز9شنبه9مورخ9
921مهرماه9جاری9در9سالن9جلسات9ساختمان9مرکزی9پژوهشگاه9برگزار9شد.9استاد9مصطفی9فعله9گری9با9حضور9در9این9جلسه9
گفت:9متاسفانه9باید9اعتراف9کنیم9بسیاری9از9نویسندگان9و9رمان9نویسان9حال9حاضر9در9ایران،9کاسب9هستند9و9نه9هنرمند.

جناب9آقای9مصطفی9فعله9گریجناب9آقای9مصطفی9فعله9گری

هنوز یک تولستوى شیعه در ادبیات خودمان نداریم
بیست و یکم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 جلسات علمى

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

متنی9که9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9آمده،9ویراسته9و9افزوده9شده9ی9
سخناِن9انتقادِی9مهدی9جمشیدی،9عضِو9هیأِت9علمِی9گروه9فرهنگ9پژوهی9
پژوهشگاِه9فرهنگ9و9اندیشه99اسالمی،9در9نشسِت9«نخبگاِن9جواِن9علوِم9انسانِی9اسالمی»9است9که9از9سوی9«مرکِز9نوآوری9و9

ایده9پردازِی9علوِم9انسانِی9اسالمی»،9در9مهرماه9جاری9در9دانشگاِه9امام9صادق9علیه9السالم9برگزار9گردید.

جناب9آقای9مهدی9جمشیدیجناب9آقای9مهدی9جمشیدی

معضله ى عدم  ترجمه  «فلسفه ى اسالمى» به زبان «فلسفه  علم اجتماعى اسالمى»

بیست و یکم مهرماه،  پژوهشگاه تهران

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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مراسم9رونمایی9از9کتاب9«اربعین9مرثیه»9شامل9برترین9سروده9های9
هزار9ســال9شعر9عاشورایی9فارسی،9عصر9روز9شنبه9مورخ9219مهرماه9جاری9
با9حضور9شــاعران9و9مداحان9اهل9بیت(ع)9در9بنیاد9دعبل9خزاعی9برگزار9شد.9در9این9مراسم9دکتر9محمدرضا9سنگری9به9ایراد9

سخنرانی9پرداخت9که9گزارشی9از9سخنان9ایشان9در9پیوند9مربوط9به9این9خبر9قابل9دسترسی9است.

آقاى دکتر محمدرضا سنگرىآقاى دکتر محمدرضا سنگرى

کیفیت قابل قبول و ارتقاى کمى آثار عاشورایى بعد از انقالب

بیست ویکم مهرماه، بنیاد دعبل خزایی

 سخنرانى

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

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9ابوالفضل9ساجدی9مدیر9قطب9علمی9
فلسفه9دین9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9
شبستان9درباره9برنامه9های9در9دست9انجاِم9قطب9علمی9فلسفه9دین،9گفت:9رایزنی9با9دانشگاه9های9آزاد9اسالمی،9خواجه9نصیر9

و9صنعتی9شریف9برای9برگزاری9نشست9ها9و9گفت9وگوهای9علمی9ازجمله9این9برنامه9ها9خواهد9بود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدىحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدى

رایزنى قطب علمى فلسفه دین پژوهشگاه با دانشگاه ها
بیست و دوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شبستان

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

میزگرد9علمی9مدرسه9هفتم9«مشق9اجتهاد»9(طرح9ملی9روشمندسازی9
علوم9اســالمی)،9با9حضور9دکتر9محمود9حکمت9نیا9عضو9هیأت99علمی9گروه9
فقه9و9حقوق9و9مدیر9مرکز9رشــد9علوم9انسانی9اســالمی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.9دکتر9حکمت9نیا9در9
این9میزگرد9ابراز9کرد:9موضوع9بحث9مان9روش9شناسی9فقهی9و9حقوقی9پدیده9های9دنیای9معاصر9است.9(ادامه9مطلب9در9پیوند)

آقاى دکتر محمود حکمت نیاآقاى دکتر محمود حکمت نیا

مالکیت فکرى بحث بسیار بزرگى است
بیست و دوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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عدالت9اجتماعی9از9موضوعات9جدی9و9چالشی9تحقیقات9پژوهشگران9
است.9حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9سیدکاظم9سیدباقری9در9جدیدترین9
یادداشــت9خود9با9عنوان9«عدالت،9راهبر9قانون»9به9این9مقوله9پرداخته9است.9شما9می9توانید9با9مراجعه9به9پیوند9مربوط9به9این9

مطلب9از9کم9و9کیف9این9یادداشت9علمی9باخبر9شوید.

حجت9االسالم9والمسلمین9سیدکاظم9سیدباقریحجت9االسالم9والمسلمین9سیدکاظم9سیدباقری

عدالت، راهبر قانون است
بیست و دوم مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

پنجمین9جلسه9از9سلسله9جلسات9به9مناسبت9چهلمین9سال9پیروزی9
انقالب9اســالمی9با9موضوع9کلی9((انقالب9اسالمی9و9چالش9های9تعامالت9
جهانی))9در9قالب9نشست9علمی9با9عنوان9«شاکله9تعامالت9جهانی9در9دنیای9کنونی»،9(معرفی9و9نقد9کتاب9نیکوکاران9بدطینت:9
اسراری9از9گناهکاری9ملل9ثروتمند9و9تهدید9برای9خوشبختی9جهانی)،9در9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9برگزار9شد.

نشست9شاکله9ی9تعامالت9جهانی9در9دنیای9کنونینشست9شاکله9ی9تعامالت9جهانی9در9دنیای9کنونی

نشست شاکله تعامالت جهانى در دنیاى کنونى برگزار شد
بیست و سوم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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

کرسی9علمی9ترویجی9«پیشنهاد9معیارها9و9اصول9عدالت9اقتصادی9با9
رویکرد9اسالمی»9توسط9حلقه9تخصصی9عدالت9و9الگوی9اسالمی9پیشرفت9
مرکز9مطالعات9بینارشته9ای9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی،9با9حضور9دکتر9احسان9خاندوزی،9حجت9االسالم9والمسلمین9

سیدمهدی9معلمی9و9دکتر9سیروس9امیدوار9عصر9روز9دوشنبه9مورخ9239مهرماه9جاری9برگزار9شد.

کرسی9پیشنهاد9معیارها9و9اصول9عدالت9اقتصادیکرسی9پیشنهاد9معیارها9و9اصول9عدالت9اقتصادی

کرسى پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادى برگزار شد
بیست و سوم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 کرسى

http://www.iict.ac.ir/...
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در9آستانه9شــهادت9جانسوز9ســومین9اختر9تابناك9آسمان9امامت9و9
والیت9حضرت9امام9حســن9مجتبی9علیه9السالم9بررسی9رویکرد9قرانی9آن9
امام9همام9را9در9یادداشتی9از9حجت9االسالم9والمسلمین9محمد9عابدی9عضو9هیات9علمی9گروه9قرآن9پژوهی9پژوهشکده9حکمت9

و9دین9پژوهی9پژوهشگاه9(در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب)9تقدیم9نگاه9شریفتان9خواهیم9کرد.

حجت االسالم والمسلمین محمد عابدىحجت االسالم والمسلمین محمد عابدى

قرآن در نگاه امام حسن مجتبى علیه السالم
بیست و چهارم مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

آیین9رونمایی9از9کتاب9«شب99ِدنیا»9با9حضور9نویسنده9کتاب9(کامران9
پارســی9نژاد)9و9نقد9آقایان9دکتر9محمد9حنیف9و9قاســمعلی9فراست9توسط9
پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9با9همکاری9موزه9انقالب9اسالمی9و9دفاع9مقدس،9روز9سه9شنبه9مورخ9249مهرماه9جاری9

در9سالن9قصر9شیرین9موزه9انقالب9اسالمی9و9دفاع9مقدس9برگزار9شد.

آیین رونمایى از کتاب شب دنیاآیین رونمایى از کتاب شب دنیا

کتاب شِب دنیا اثر کامران پارسى نژاد رونمایى شد
بیست و چهارم مهرماه، باغ موزه دفاع مقدس

 رونمایى آثار

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

 نشست سیر تحول فقه سیاسى و اخالق سیاسى پس از انقالب نشست سیر تحول فقه سیاسى و اخالق سیاسى پس از انقالب نشست سیر تحول فقه سیاسى و اخالق سیاسى پس از انقالب نشست سیر تحول فقه سیاسى و اخالق سیاسى پس از انقالب

نشست سیر تحول فقه و اخالق سیاسى پس از انقالب برگزار شد 

بیست و چهارم مهرماه، پژوهشگاه قم

 نشست

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

همزمــان9با9چهلمین9ســالگرد9پیــروزی9انقالب9اســالمی9دومین9
پیش9نشســت9علمی9با9موضوع9«سیر9تحول9فقه9سیاسی9و9اخالق9سیاسی9
پس9از9انقالب9اســالمی»9در9راستای9همایش9«نقش9انقالب9اسالمی9در9تأسیس9و9توسعه9علوم9انسانی»9روز9سه9شنبه9مورخ9

924مهرماه9جاری9در9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9دفتر9قم9برگزار9شد.
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در9بیســت9و9هشتمین9جلســه9شــورای9علمی9گروه9قرآن9و9شیعه9
دانشــنامه9قرآن9شناسی،9مقاله9تفســیر9راهنما9اثر9سیدعلی9سادات9فخر9به9
تصویب9رسید.9در9پیوند9مربوط9به9مطلب9مذکور،9نگاه9کوتاهی9به9این9مقاله9که9مستخرج9از9تفسیر9مرحوم9هاشمی9رفسنجانی9

به9نام9«تفسیر9راهنما،9روشی9نو9در9ارائه9مفاهیم9و9موضوعات9قرآنی»9است،9خواهیم9داشت.

دانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشکده9دانشنامه9نگاری9دینیدانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشکده9دانشنامه9نگاری9دینی

مقاله تفسیر راهنما در شوراى علمى گروه قرآن و شیعه به تصویب رسید

پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی

 جلسات علمى

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

دومین9نشســت9تخصصی9با9عنوان9«ویژگی9های9پارادایمی9موضوع9
علوم9انسانی9از9منظر9عالمه9طباطبایی(ره)»9در9راستای9برگزاری9همایش9
ملی9المیزان9و9علوم9انســانی،9روز9پنج9شــنبه9مورخ9269مهرماه9جاری9توســط9گروه9علوم9انسانی9قرآنی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9

اندیشه9اسالمی9و9همکاری9مجمع9عالی9حکمت9اسالمی9در9شهر9مقدس9قم9برگزار9شد.

دومین9نشست9تخصصی9همایش9ملی9المیزان9و9علوم9انسانیدومین9نشست9تخصصی9همایش9ملی9المیزان9و9علوم9انسانی

دومین نشست تخصصى همایش ملى المیزان و علوم انسانى برگزار شد
بیست و ششم مهرماه، مجمع عالی حکمت اسالمی

 نشست

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

حجت9االسالم9والمسلمین9محمد9ملک9زاده9عضو9هیأت9علمی9گروه9
سیاســت9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9درباره9نحوه9سیاست9ورزی9
پیشــوایان9معصوم9در9گفت9وگویی9با9خبرگزاری9مهر9گفت:9تعریفی9که9امام9حسن(ع)9از9سیاست9ارائه9فرموده9اند9این9است9که9

سیاست9یعنی9رعایت9حقوق9خداوند،9حقوق9زندگان9و9حقوق9مردگان.9ادامه9این9مطلب9در9پیوند9مربوطه9آمده9است.

حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زادهحجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده

امامان معصوم چگونه سیاست ورزى مى کردند؟
بیست و پنجم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مهر

http://www.iict.ac.ir/...
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نشســت9علمی9عرفان9اجتماعی9(ماهیت9و9مولفه9ها)9توســط9گروه9
عرفان9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9با9همکاری9دانشگاه9ادیان9
و9مذاهب9و9با9حضور9حجج9االســالم9دکتر9محمدجواد9رودگر9مدیر9گروه9عرفان9پژوهشــگاه،9دکتــر9رضا9الهی9منش9و9دکتر9

محمدرضا9مصطفی9پور9و9همچنین9دیگر9اساتید9و9صاحبنظران9این9حوزه9در9شهر9مقدس9قم9برگزار9شد.

نشست علمى عرفان اجتماعىنشست علمى عرفان اجتماعى

نشست علمى عرفان اجتماعى (ماهیت و مولفه ها) برگزار شد
بیست و ششم مهرماه، دانشگاه ادیان و مذاهب

 نشست

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

دانشنامه9قرآن9شناسی،9گسترده9نگاشته9ای9است9با9ساختار9موضوعی،9
در9بیش9از9بیست9مجلد9و9مشتمل9بر9متجاوز9از9هشتصد9مدخل9کالن.9درپی9
شــناخت9این9دانشنامه،9با9حجت9االسالم9غالمحســن9محرمی9مدیر9گروه9تاریخ9دانشنامه9و9عضو9هیأت9علمی9گروه9تاریخ9و9
تمدن9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشگاه9گفت9وگویی9داشتیم9که9در9پیوند9این9مطلب9قابل9مشاهده9است.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمىحجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمى

پژوهشکده دانشنامه نگارى پیشرو در نگارش دانشنامه هاى دینى

بیست و هفتم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

دکتر9مســعود9پورفرد9عضو9هیات9علمی9گروه9سیاســت9پژوهشکده9
نظام9های9اســالمی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشــه9اسالمی9در9جدیدترین9
یادداشت9خود9به9موضوع9«همزیستی9مسالمت9آمیز9بین9ادیان9الهی»9پرداخته9است.9شما9می9توانید9با9مراجعه9به9پیوند9مربوط9

به9این9مطلب9از9کم9و9کیف9این9یادداشت9خواندنی9و9علمی9مطلع9شوید.

جناب آقاى دکتر مسعود پورفردجناب آقاى دکتر مسعود پورفرد

همزیستى مسالمت آمیز بین ادیان الهى
بیست و هفتم مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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9حجت9االســالم9والمســلمین9دکتر9حمیدرضا9شاکرین9عضو9هیات9
علمی9پژوهشــگاه9در9گفت9وگو9با9خبرگزاری9مهر9از9انتشار9جدیدترین9اثر9
خود9در9آینده9نزدیک9خبر9داد9و9گفت:9عنوان9این9کتاب9«برهان9نظم9و9الحاد9مدرن»9اســت؛9بخشــی9از9این9کتاب9مربوط9به9
مباحث9برهان9نظم9است9که9سعی9شده9جدیدترین9تقریرهای9این9برهان9بر9مبنای9تازه9ترین9دریافت9های9علمی9ارائه9شود.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9حمیدرضا9شاکرینحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9حمیدرضا9شاکرین

کتاب برهان نظم و الحاد مدرن در راه انتشار
بیست و هشتم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مهر

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

درپی9فراخوان9مقام9معظم9رهبری9برای9تکمیل9و9ارتقای9الگوی9پایه99
اســالمی9ایرانی9پیشرفت9در9مهرماه9ســال9جاری،9آقای9مهدی9جمشیدی9
عضو9هیات9علمی9گروه9فرهنگ9پژوهی9پژوهشــکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9پژوهشــگاه9در9یادداشــتی9به9این9مهم9

پرداخت.9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب،9متن9کامل9یادداشت9ایشان9تقدیم9منظر9شریفتان9خواهد9شد.

الگوی9اسالمی9ایرانی9پیشرفتالگوی9اسالمی9ایرانی9پیشرفت

دى» در چهل سالگى انقالب وداع با «توسعه ى تجدُّ
بیست و هشتم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

حجت9االسالم9والمسلمین9دکترعلیرضا9قائمی9نیا9عضو9هیأت9علمی9
گروه9معرفت9شناسی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9روز9شنبه9مورخ9
928مهرماه9جاری9در9روز9نخســت9همایش9«پرســش9از9امر9دینی9در9جهان9معاصر»9در9پژوهشگاه9علوم9انسانی9و9مطالعات9

فرهنگی9به9سخنرانی9با9موضوع99«محدودیت9های9دین9شناسی9تاریخی9نگر»9پرداخت.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9علیرضا9قائمی9نیاحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9علیرضا9قائمی9نیا

تئولوژى به معناى مثبت اجتناب پذیر است
بیست و هشتم مهرماه، پژوهشگاه علوم انسانی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت9االسالم9والمسلمین9محمد9ملک9زاده9عضو9هیأت9علمی9گروه9
سیاست9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9با9اشاره9به9اهمیت9صدور9
سند9الگوی9پیشرفت9ایران9در9پنجاه9سال9آینده9و9فراخوان9مقام9معظم9رهبری9برای9تکمیل9و9ارتقای9الگوی9اسالمی9ایرانی9

پیشرفت9با9خبرگزاری9حوزه9به9گفت9وگو9پرداخت9که9متن9این9گفت9وگو9در9پیوند9مربوطه9قابل9دسترسی9است.

 الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت

 سند الگوى 50 ساله ایران، بهترین نقشه راه براى دولت هاى آینده

بیست و نهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى حوزه

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

حجت9االسالم9والمسلمین9محمدرضا9جباران9عضو9هیات9علمی9گروه9
اخالق9پژوهشکده9نظام9های9اسالمی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9
در9جدیدترین9یادداشــت9خود9به9موضوع9«اخالق9پژوهش»9پرداخته9است.9شــما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9این9

مطلب9از9کم9و9کیف9یادداشت9ایشان9باخبر9شوید.

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جبارانحجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران

ادبیات اسالمى در اخالق پژوهش
بیست و نهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

گروه9قرآن9پژوهی9از9گروه9های9با9سابقه9و9فعال9پژوهشکده9حکمت9و9
دین9پژوهی9است9که9در9سال9های9ابتدایی9تاسیس9پژوهشگاه،9فعالیت9خود9
را9آغاز9نموده9اســت.9فرصتی9دســت9داد9تا9پس9از9تصدی9مدیریت9جدید9این9گروه9توســط9حجت9االسالم9دکتر9محمدحسن9

جواهری9ضمن9گفت9وگو9با9ایشان9از9برنامه9های9جدید9این9گروه9علمی9باخبر9شویم.

حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهرىحجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهرى

فعالیت هاى گروه قرآن پژوهى تبیین شد
بیست و نهم مهرماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده
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دکتر9محمدرضا9ســنگری9مدیر9گروه9ادبیات9اندیشــه9پژوهشــگاه9
فرهنگ9و9اندیشه9اســالمی9و9صاحب9آثاری9همچون9«قلم9های9قدبلند»،9
«غروب9بود9و9تو9بودی»،9«آیینه9در9کربال»،9«عاشــورایی9ها»،9«ســوگ9سرخ»9و9...9یادداشــتی9اختصاصی9درباره9اربعین9به9

نگارش9درآورده9که9در9پیوند9مربوط9به9این9مطلب9از9منظر9شریفتان9عبور9خواهد9کرد.

جناب9آقای9دکتر9محمدرضا9سنگریجناب9آقای9دکتر9محمدرضا9سنگری

اربعین؛ استمرار شمشیرهاى بیرون آمده از نیام ایمان
بیست و نهم مهرماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

9در9صد9و9بیســت9و9پنجمین9جلســه9شــورای9علمی9گروه9اخالق9
دانشــنامه9قرآن9شناسی،9مقاله9«صدق»9اثر9آقای9مهدی9نجیبی9به9تصویب9
رســید.9در9پیوند9این9مطلب،9نگاه9کوتاهی9به9این9مقاله9که9پس9از9ارزیابی9های9ســخت9و9نفس9گیر9از9سوی9شوراهای9علمی9

پژوهشکده9دانشنامه9نگاری9برای9ثبت9در9این9دائره9المعارف9ارزشمند9دینی9انتخاب9شده،9خواهیم9داشت.

دانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشکده9دانشنامه9نگاری9دینیدانشنامه9علوم9قرآنی9-9پژوهشکده9دانشنامه9نگاری9دینی

تصویب مقاله صدق در شوراى علمى گروه اخالق دانشنامه قرآن شناسى
پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی

 جلسات علمى

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

حجت9االســالم9دکتر9عبدالحسین9خسروپناه9عضو9هیأت9علمی9گروه9
فلســفه9پژوهشگاه9در9دومین9روز9از9همایش9«پرسش9از9امر9دینی9در9عصر9
حاضــر9(بازخوانی9روایــت9بیژن9عبدالکریمی9از9امر9دینی)»9گفت:9نقد9های9بســیاری9به9این9متن9وجود9دارد.9کتاب9بیشــتر9
روشنفکرانه9و9تاریخی9نوشته9شده9و9نه9فلسفی؛9از9این99رو9ارجاعی9برای9مباحث9وجود9ندارد.9ادامه9مطلب9را9در9پیوند9بخوانید.

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9عبدالحسین9خسروپناهحجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9عبدالحسین9خسروپناه

خسروپناه: سوبژکتیویسم دینى ممکن است
بیست و نهم مهرماه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده
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در9ادامه9گفت9وگو9با9مدیران9پژوهشــگاه،9این9بار9به9سراغ9جناب9آقای9
ســیدغالمرضا9حسینی9مدیر9عامل9سازمان9انتشارات9پژوهشگاه9فرهنگ9و9
اندیشــه9اســالمی9رفتیم9تا9از9کم9و9کیف9فعالیت9های9این9سازمان9در9حوزه9نشر9و9توزیع9کتب9پژوهشگاه9و9موسسات9وابسته9

باخبر9شویم.9شما9می9توانید9با9مراجعه9به9پیوند9مربوطه،9متن9کامل9این9مصاحبه9را9مطالعه9نمایید.

جناب آقاى سیدغالمرضا حسینىجناب آقاى سیدغالمرضا حسینى

افزایش نرخ ارز دلیل کاهش سرمایه موسسات انتشاراتى
سی ام مهرماه،  پژوهشگاه تهران 

 مصاحبه

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

طرح9تدوین9اســتانداردهای9پژوهــش9در9علوم9انســانی،9از9جمله9
طرح9های9کالنی9اســت9که9برای9بهبود9اوضاع9تحقیق9و9پژوهش9در9کشور9
در9قیاس9با9اســتانداردهای9جهانی9از9سوی9وزارت9علوم،9تحقیقات9و9فناوری9به9پژوهشگاه9محول9شده9است.9فرصتی9دست9

داد9تا9ضمن9گفت9و9گو9با9دکتر9حسین9بابایی9مجرد9از9چند9و9چون9تدوین9این9طرح9مطلع9شویم.

جناب آقاى دکتر حسین بابایى مجردجناب آقاى دکتر حسین بابایى مجرد

تقویت حوزه عمومى؛ گامى مؤثر به سوى توفیق اسالمى سازى علوم انسانى

سی ام مهرماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9رئیس9و9مؤسس9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اسالمی9روز9یکشنبه9مورخ9299مهرماه9جاری،9پیش9از9آغاز9درس9خارج9فقه9
خود9که9در9حوزه9علمیه9امام9رضا(ع)9برگزار9می9شود؛9با9اشاره9به9حکمت91579نهج9البالغه9گفت:9امیر9مومنان9علی(ع)9در9این9

فراز9مومنان9را9از9داشتن9برخی9صفات9نهی9کردند9و9فرمودند9مانند9کسانی9که9این9صفات9را9دارند9نباش.

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشادآیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد

اعتدال و میانه روى از ویژگى هاى مسلمانان است
بیست و نهم مهرماه، مدرسه امام رضا )ع(

 سخنرانى

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



خربنامه مهــرماه ١٣٩7   

27

حجت9االسالم9والمسلمین9دکتر9محمدباقر9پورامینی9مدیر9گروه9کالم9
پژوهشــکده9حکمت9ودین9پژوهی9پژوهشــگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی99
یادداشــتی9در9خصوص9حماسه9اربعین9در9اختیار9سایت9پژوهشگاه9قرار9داده9است.9شما9می9توانید9با9استفاده9از9پیوند9مربوط9به9

این9مطلب9از9کم9و9کیف9این9نوشتار9مطلع9شوید.9

(اربعین)حماسه9حسینی9(اربعین)حماسه9حسینی9

قدرت عشق به حسین(ع) در حماسه زیارت اربعین
سی ام مهرماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد9رئیس9و9مؤسس9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9
اســالمی9روز9دوشــنبه9309مهرماه9جاری9پیش9از9آغاز9درس9خارج9فقه9در9
حوزه9علمیه9امام9رضا(ع)9گفت:9حضرت9علی(ع)9می9فرمایند:9مانند9کسی9نباش9که9اگر9شرایطی9برای9اشباع9و9اقناع9شهوت9و9
خواهش9های9نفسانی9پیش9آید9حتی9اگر9آن9خواهش9مباح9نباشد9هوای9نفس9را9پیش9می9اندازد9و9معصیت9را9مرتکب9می9شود.

آیت9اهللا9علی9اکبر9رشادآیت9اهللا9علی9اکبر9رشاد

مشکالت و سختى ها نباید سبب غفلت انسان از خدا شود
سی ام مهرماه، مدرسه امام رضا )ع(

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده

به9همت9گروه9ادبیات9اندیشه9پژوهشکده9فرهنگ9و9مطالعات9اجتماعی9
پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9و9مشارکت9دبیرخانه9هجدهمین9دوره9
انتخاب9بهترین9کتاب9دفاع9مقدس،9نشست9علمی9با9عنوان9«چیستی،9ضرورت9و9مراتب9گذار9خاطره9به9داستان»،9روز9دوشنبه9

مورخ9309مهرماه9جاری9با9حضور9دکتر9محمدرضا9سنگری،9دکتر9محسن9پرویز9و9آقای9مهدی9کاموس9برگزار9شد.

نشست چیستى، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستاننشست چیستى، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان

نشست چیستى، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان برگزار شد

سی ام مهرماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

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





تازههای
نشــــــر

هفتادمین9شماره9از9فصلنامه9علمی9پژوهشی9اقتصاد9اسالمی99
تجدید9چاپ9کتاب9مبانی9حقوق9بشر9برای9بیست9و9ششمین9بار999
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 تازه های نرش

فصلنامه9علمی9پژوهشــی9اقتصاد9اسالمی،9شــماره9709ویژه9تابستان9سال913979
منتشــر9شد.9این9فصلنامه9با9صاحب9امتیازی9پژوهشگاه9فرهنگ9و9اندیشه9اسالمی9و9سردبیری9جناب9آقای9عباس9عرب9مازار9
به9شــماره9هفتادم9خود9رســید.9در9این9شماره9از9فصلنامه9اقتصاد9اسالمی9مقاالتی9چون:9ضرورت9مصرف9کاالهای9داخلی9در9
پرتو9اندیشــه9های9مقام9معظم9رهبری،99نقد9و9بررســی9قانون9زکات9و9ارائه9راهکارهای9اصالحی،9تأثیر9تأمین9مالی9اسالمی9بر9

بازار9کشورهای9منتخب9خاورمیانه،9...9وجود9دارد.

فصلنامه9علمی9پژوهشی9اقتصاد9اسالمی

فصلنامه اقتصاد اسالمى شماره 70 منتشر شد

 چاپ اول

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

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومى و اطالع  رسانى

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 

کتاب9مبانی9حقوق9بشــر9از9دیدگاه9اســالم9و9دیگر9مکاتب،9اثر9مشــترك9آقایان9
ســیدعلی9میرموســوی9و9سید9صادق9حقیقت9برای9بیست9و9ششمین9بار9تجدید9چاپ9شــد.9این9کتاب9در9گروه9فقه9و9حقوق9
اسالمی9پژوهشکده9نظام9های9اسالمی9پژوهشگاه9سامان9یافته9و9تا9کنون9تعداد9425509نسخه9از9این9اثر9ارزشمند9چاپ9شده9
اســت.9عالقمندان9جهت9کســب9اطالعات9تکمیلی9و9تهیه9کتاب9می9توانند9به99وبگاه9سازمان9انتشارات9پژوهشگاه9فرهنگ9و9

اندیشه9اسالمی9مراجعه9نمایند.

کتاب9مبانی9حقوق9بشر

کتاب مبانى حقوق بشر به چاپ بیست و ششم رسید

 تجدید چاپ

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





اخبـارکوتـاه

احکام .................... 7حکم 9
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اخبار کـوتاه

  97/7/2 جناب آقاى مهدى رمضانى چابک به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت امناى پژوهشگاه در تاریخ

  97/7/17 آیت اهللا ابوالقاسم علیدوست به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى در تاریخ

  97/7/17 جناب آقاى دکتر مهدى عباس زاده به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى در تاریخ

 97/7/17 جناب آقاى دکتر مسعود فیاضى به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى در تاریخ

  97/7/17 جناب آقاى دکتر حسین بابایى مجرد به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى در تاریخ

  حجت االسالم والمسلمین آقاى سیدعباس موسویان به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى

در تاریخ 97/7/17

  حجت االسالم والمسلمین آقاى احمدعلى یوسفى  به عنوان عضو شوراى مرکز رشد علوم انسانى اسالمى 

در تاریخ 97/7/17

احکام مهــرماه:


