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مراسم تودیع و معارفه روساى قدیم و جدید سازمان تبلیغات اسالمى 
آقایان حجت االســالم سیدمهدى خاموشى و حجت االسالم محمد قمى 
با حضور و ســخنرانى آیت اهللا على اکبر رشــاد موسس و رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى روز سه شنبه مورخ 6 

شهریورماه جارى در محل حوزه هنرى برگزار شد.   متن سخنرانى آیت اهللا رشاد در پیوند مربوط به این خبر آمده است.

مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان تبلیغات اسالمىمراسم تودیع و معارفه رییس سازمان تبلیغات اسالمى

سازمان تبلیغات نیازمند یک تئورى تبلیغ است
ششم شهریورماه، حوزه هنری

 سخنرانى

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

در ادامه گفت وگو با مدیران گروه هاى علمى، خدمت دکتر حســین 
احمدى مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعى 
پژوهشــگاه رسیدیم تا از جدیدترین فعالیت ها و دستاوردهاى علمى این گروه موفق و با سابقه ى پژوهشگاه باخبر شویم. در 

پیوند مربوط به این مطلب مى توانید از جزئیات این گفت وگو باخبر شوید.

 جناب آقاى دکتر حسین احمدى جناب آقاى دکتر حسین احمدى جناب آقاى دکتر حسین احمدى

فعالیت هاى گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه تشریح شد
دهم شهریورماه،  پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

به مناســبت روز بانکدارى بــدون ربا در تقویم کشــور عزیزمان، 
بســته پیشنهادى مطالعاتى از ســوى مرکز پژوهش هاى جوان وابسته به 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى خدمتتان معرفى مى گردد. در پیوند مربوط به این مطلب مى توانید چکیده کوتاهى از 

این آثار ارزشمند را مطالعه نمایید.

بسته پیشنهادى مطالعاتى مرکز پژوهش هاى جوانبسته پیشنهادى مطالعاتى مرکز پژوهش هاى جوانبسته پیشنهادى مطالعاتى مرکز پژوهش هاى جوان

بسته پیشنهادى مرکزبه مناسبت روز بانکدارى بدون ربا

دهم شهریورماه،  پژوهشگاه تهران

 معرفى آثار

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

فعالیت های انجام شده
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حجت االسالم والمســلمین دکتر سیدکاظم سیدباقرى عضو هیأت 
علمى گروه سیاســت پژوهشکده نظام هاى اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمى در گفت و گویى با محوریت تشکیل حکومت و دولت اسالمى با خبرگزارى مفتاح پرداخته  است که متن این 

گفت وگو، در پیوند مربوط به این مطلب خدمتتان ارائه خواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرى

گفت و گوى دکتر باقرى با مفتاح نیوز درخصوص وضع حکومت اسالمى

دوازدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مفتاح

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

آنچــه در پیونــد مربوط به این مطلــب  از منظر شــریفتان عبور 
خواهد کرد؛ یادداشــتى از آقاى مهدى جمشیدى عضو هیات علمى گروه 
فرهنگ پژوهى پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى است که درباره ى اعتراِض 

استاد رحیم پور ازغدى به سکوالریسِم حوزوى به نگارش درآمده است.

جناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدى

توّلِد سکوالریسم از حوزه ى غیِر انقالبى
یازدهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

رمان«درد دل هاى دردسرآمیز» ســومین داستان بلند محمدحسن 
شــاهنگى مدیر گــروه ادب و هنر مرکز پژوهش هاى جوان پژوهشــگاه 
محسوب مى شود. «درد دل هاى دردسرآمیز» مراحل انتهایى نگارش خود را طى مى کند و به زودى منتشر خواهد شد. از این 
رو گفت وگویى با ایشان ترتیب دادیم تا از کم و کیف این رمان خواندنى باخبر شویم. پیوند مربوط به این مطلب را بخوانید.

جناب آقاى محمدحسن شاهنگىجناب آقاى محمدحسن شاهنگىجناب آقاى محمدحسن شاهنگى

درد دل هاى درد سرآمیز؛ رمانى متفاوت براى نسل چهارم انقالب

دوازدهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده
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دکتر محمد محمدرضایى سردبیر فصلنامه علمى- پژوهشى قبسات 
پژوهشگاه و رئیس کارگروه فلسفه دین و کالم جدید شوراى تحول علوم 
انسانى در مجمع عالى حکمت اسالمى مشهد در جمع اساتید کالم و عقاید و دانش پژوهان در مورد آسیب هاى دین پژوهى 

معاصر سخنانى ایراد کرد. متن کامل سخنان ایشان در پیوند مربوط به این خبر آمده است.

جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایىجناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى

تفسیر به رأى از آفات دین پژوهى است
سیزدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

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

آیت اهللا ابوالقاسم علیدوســت عضو هیأت علمى گروه فقه و حقوق 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى چندى پیش نظر خود را در زمینه 
مهجوریت نهج البالغه در حوزه هاى علمیه بیان کرد. در پیوند مربوط به این خبر بخشى از اظهارات این عضو هیأت علمى 

پژوهشگاه درباره جایگاه نهج البالغه در حوزه آمده است.

آیت اهللا ابوالقاسم علیدوستآیت اهللا ابوالقاسم علیدوستآیت اهللا ابوالقاسم علیدوست

مهجوریت نهج البالغه در حوزه را تصدیق نمى کنم
سیزدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده

دهمین نشســت بصیرتى قبل از محرم ویژه اســاتید، سخنرانان و 
مداحان در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد. در این نشست، دکتر محمدرضا 
سنگرى مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به موضوع بایدهاى مدیریت هیات در گذر زمان در راستاى فرهنگ مهدویت 

اشاره کرد که متن سخنان ایشان در پیوند مربوطه موجود است. 

 جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى

نماز، قرائت قرآن، دعا و استغفار چهار محبوب امام حسین(ع)

سیزدهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 سخنرانى

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

حجت االســالم والمســلمین دکتر سیدحســین میرمعزى رئیس 
پژوهشکده نظام هاى اسالمى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در 
نوشــتارى به تشریح عدالت اقتصادى، از شــاخه هاى عدالت اجتماعى پرداخته است که توصیه مى شود براى باخبرى از این 

نوشتار خواندنى به پیوند مربوط به این خبر مراجعه نمایید. 

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزىحجت االسالم و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزىحجت االسالم و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزى

سازو کارهاى رسیدن به عدالت اجتماعى از منظر تعالیم اسالمى

چهاردهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

دانشنامه قرآن شناسى، گسترده نگاشته اى است ساختار موضوعى، 
در بیش از بیست مجلد و مشتمل بر متجاوز از هشتصد مدخل کالن، که 
در دو محور عمده الف)مباحث پیرامون قرآن (علوم قرآنى؛ بخش اول) و ب) مباحث درون قرآنى (معارف قرآن؛ بخش دوم، 

سوم و چهارم) در پژوهشگاه تالیف مى شود و ناظر به نقد دایره المعارف قرآنى الیدن است.

حجت االسالم والمسلمین سعید داودىحجت االسالم والمسلمین سعید داودى

دانشنامه قرآن شناسى منبعى متقن و چشمه اى جوشان براى محققان
چهاردهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

نشســت فرایند تبدیل گونه پیشین ادبیات داستانى دفاع مقدس به 
گونه پسین عصر روز چهارشنبه مورخ 14 شهریورماه جارى با حضور دکتر 
احمد شــاکرى عضو هیات علمى گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــگاه و آقاى دکتر محمد حنیف در سالن جلسات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمى برگزار شد. 

نشست گروه ادبیات اندیشه برگزار شدنشست گروه ادبیات اندیشه برگزار شد

فرایند تبدیل گونه پیشین ادبیات داستانى دفاع مقدس به گونه پسین

چهاردهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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دکتر رمضــان على تبار عضو هیأت علمى گــروه منطق فهم دین 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى در سومین نشست اساتید منتخب 
علوم انســانى اســالمى با عنوان فلسفه اســالمى و علوم انسانى اسالمى که روز پنجشنبه 15 شــهریورماه در محل بنیاد 

پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد، به موضوع فلسفه انسان و منطق علوم انسانى اسالمى اشاره کرد.

جناب آقاى دکتر رمضان على تبارجناب آقاى دکتر رمضان على تبارجناب آقاى دکتر رمضان على تبار

غایت علوم انسانى اسالمى زمینه سازى براى تحقق جامعه متعالى

پانزدهم شهریورماه، آستان قدس رضوی

 سخنرانى

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

فعالیت های انجام شده

همایش مبلغان و پاسخ به شبهات والیت صبح روز چهارشنبه مورخ  
14 شــهریورماه جارى در پژوهشکده باقرالعلوم در محل سازمان تبلیغات 
اســالمى برگزار شــد. در این نشست حجت االســالم دکتر محمدحســین قدردان قراملکى عضو هیأت علمى گروه کالم 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى به سخنرانى پرداخت.

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدحسین قدردان قراملکى

مشروعیت و مقبولیت دو روى سکه حکومت است
چهاردهم شهریورماه، پژوهشکده باقرالعلوم

 سخنرانى

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

حجت االســالم دکتر قاسم ترخان مدیر گروه تفسیر تخصصى علوم 
انســانى قرآنى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســالمى در نشست فلسفه 
اسالمى و علوم انسانى اسالمى که 15 شهریورماه در بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد، به موضوع 

ماهیت علوم انسانى و گزاره هاى کالمى اشاره کرد. 

حجت االسالم دکتر قاسم ترخانحجت االسالم دکتر قاسم ترخانحجت االسالم دکتر قاسم ترخان

علم شدگى هر علمى تابع اعتبار خبرگان و نخبگان آن فن است

پانزدهم شهریورماه، آستان قدس رضوی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االســالم والمسلمین عبدالکریم بهجت  پور عضو هیأت علمى 
پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزارى شفقنا با اشــاره به آیه: المؤمنون و 
المؤمنات بعضهم اولیاء بعض؛ (بعضى از مومنین و مومنات، ولى و سرپرست گروه دیگر هستند) در خصوص آثار قرآن و دین 

به گفت وگو پرداختند که گزارش کامل آن در پیوند مربوطه موجود است. 

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بهجت پور

تضعیف مرجعیت، مجموعه ى تشیع را تضعیف مى کند
شانزدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شفقنا

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

فعالیت های انجام شده

حجت االســالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ســاجدى، مدیر قطب 
علمى فلسفه دین در نشست فلسفه اسالمى و علوم انسانى اسالمى که به 
همت دبیرخانه دائمى کنگره بین المللى علوم انسانى اسالمى پنجشنبه 15 شهریورماه در بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان 

قدس رضوى برگزار شد، به دیدگاه اندیشمندان مسلمان در خصوص مناسبات علم و عمل، اشاره کرد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدىحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدىحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدى

ادراك حقیقى به تنهایى نمى تواند به پیدایش عمل منجر شود
پانزدهم شهریورماه، آستان قدس رضوی

 سخنرانى

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

دکتر ابراهیم دادجو عضو هیأت علمى گروه معرفت شناسى پژوهشگاه 
در نشست فلسفه اســالمى و علوم انسانى اسالمى که به همت دبیرخانه 
دائمى کنگره بین المللى علوم انســانى اسالمى در بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد، به ارائه مقاله 

خود با موضوع «مسیر بازسازى فلسفه اسالمى و استلزامات فلسفه علمى» پرداخت.

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

مسیر بازسازى فلسفه اسالمى و استلزامات فلسفه علمى

پانزدهم شهریورماه، آستان قدس رضوی

 سخنرانى

http://www.iict.ac.ir/...
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نشست نقد و بررسى فیلم «راه رفتن روى سیم» به کارگردانى دکتر 
احمدرضا معتمدى عضو هیأت علمى گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه در 
ادامه سلسله نشست هاى نقد وبررسى فیلم-فلسفه روز یکشنبه مورخ 18 شهریورماه جارى و با همکارى گروه ادبیات اندیشه 

پژوهشگاه و موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران در محل این موسسه برگزار شد.

نشست نقد و بررسى فیلم راه رفتن روى سیمنشست نقد و بررسى فیلم راه رفتن روى سیمنشست نقد و بررسى فیلم راه رفتن روى سیم

فیلم راه رفتن روى سیم بررسى شد
هجدهم شهریورماه، موسسه حکمت و فلسفه ایران

 نشست

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

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم والمســلمین غالمحسن محرمى عضو هیأت علمى 
گروه تاریخ و تمدن پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در گفت وگو با 
خبرگزارى رسا، با اشاره به ویژگى هاى اسالم کامل اظهار داشت: اسالم کامل، اسالمى است که اهل بیت طاهرین(ع) ارائه 

مى کنند، اسالمى که از این طریق گرفته مى شود، اسالم کامل و حداکثرى است.

حجت االسالم و المسلمین غالمحسن محرمىحجت االسالم و المسلمین غالمحسن محرمىحجت االسالم و المسلمین غالمحسن محرمى

محرمى: ایرانیان محب اهل بیت طاهرین
هفدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى رسا

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

نشست علمى «انقالب اسالمى و کرامت و حقوق بشر» به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقالب اســالمى و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمى روز شنبه مورخ 17 شهریور برگزار شد. دکتر محمود حکمت نیا عضو هیأت علمى گروه فقه و حقوق اسالمى و رئیس 

مرکز رشد علوم انسانى اسالمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در این نشست حضور داشت.

جناب آقاى دکتر محمود حکمت نیاجناب آقاى دکتر محمود حکمت نیا

ضعف جدى در تولید ادبیات کرامت و حقوق بشر داریم
هفدهم شهریورماه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ

 نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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دکتر عبدالوهاب فراتى عضو هیأت علمى گروه سیاســت پژوهشگاه 
در گفت وگو با خبرگزارى حوزه با بیان این که بحران سوریه به نقاط پایانى 
خود رسیده است، اظهار داشت: اگر دولت سوریه بتواند ادلب را بگیرد، به جریان برانداز دولت بشار اسد خاتمه داده و از این 

پس مرحله جدیدى در تاریخ کشور سوریه آغاز مى شود.

 جناب آقاى عبدالوهاب فراتى جناب آقاى عبدالوهاب فراتى جناب آقاى عبدالوهاب فراتى جناب آقاى عبدالوهاب فراتى

بحران سوریه به نقطه پایانى خود رسیده است
هجدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى حوزه

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

در پیوند مربوط به این مطلب،  یادداشــتى از  دکتر محســن ردادى 
عضو هیأت علمى گروه انقالب اســالمى پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى که در شــماره 547 روزنامه صبح نو منتشر شده است، وجود دارد و توصیه 

مى شود تا خواندن این نوشتار مناسب با اوضاع فعلى حاکم بر جامعه را از دست ندهید.

جناب آقاى دکتر محسن ردادىجناب آقاى دکتر محسن ردادى

امام صادق(ع) در زمان گرانى اجناس چه مى کردند؟
نوزدهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

فعالیت های انجام شده

 مجموعه  دانشنامه هاى قرآن شناســى، گسترده نگاشته اى است با 
ســاختار موضوعى، مشتمل بر متجاوز از هشتصد مدخل، که در دو محور 
عمده 1) مباحث پیرامون قرآن 2) مباحث درون قرآنى در پژوهشــگاه تالیف مى شــود و ناظر به نقد از جمله دایره المعارف 
قرآنى الیدن است. در این خصوص با حجت االسالم اسدى نسب به گفت وگو نشستیم که در پیوند مربوطه خواهید خواند.

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

دانشنامه قرآن شناسى داراى ارزش علمى خاصى است               

هجدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیأت 
علمى گروه فلســفه پژوهشــگاه، در گفت وگویى با خبرگزارى اجتهاد به 
تشــریح دیدگاه هاى خود درباره «فقه اجتماعى» و برخى مسائل روز جامعه پرداخت. او معتقد است فقه باید و حتمًا با توجه 

به مسائلى که مبتال به جامعه است ساختارمند شود. متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوطه قرار دارد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناهحجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناهحجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

با بهره از میراث فقهى، نظام اجتماعى ساخته و تدوین شود

نوزدهم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى اجتهاد

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

فرا رسیدن ماه محرم حسینى و سیاهپوش شدن چهره شهر فرصتى 
را فراهم آورد که با حجت االسالم قاسم ترخان، عضو هیأت علمى و مدیر 
گروه تفســیر تخصصى علوم انسانى قرآنى پژوهشگاه درباره فلسفه سیاهپوشــى در عزاى ساالر شهیدان(ع) و اوج داشتن 

عزادارى ها در دهه اول محرم حسینى به گفت وگو بپردازیم که مشروح آن در پیوند مربوطه به حضورتان تقدیم مى شود.

حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم ترخانحجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم ترخانحجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم ترخان

فلسفه سیاه پوشى در عزاى سیدالشهداء(ع)
نوزدهم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه

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

آئیــن رونمایى و معرفى کتاب «دربــاره مانایى و میرایى» اثر احمد 
شــاکرى، عضو هیات علمى گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمى،  ظهر روز سه شنبه مورخ 20 شهریورماه در فروشگاه کتاب اندیشه این پژوهشگاه و با حضور دکتر محمدرضا 

سنگرى و سرکارخانم راضیه تجار برگزار شد.

نشست رونمایى، معرفى و نقد کتاب درباره مانایى ومیرایىنشست رونمایى، معرفى و نقد کتاب درباره مانایى ومیرایى

کتاب درباره مانایى و میرایى رونمایى شد
بیستم شهریورماه، فروشگاه کتاب اندیشه

 رونمایى اثر

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

فعالیت های انجام شده
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هفتمین نشســت از سلسله نشســت هاى چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمى با موضوع «انقالب اسالمى و توسعه فقه سیاسى» و با ارائه بحث 
توسط حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در محل 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم و المسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم و المسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى

انقالب اسالمى و توسعه فقه سیاسى
بیستم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 نشست

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

فعالیت های انجام شده

استاد سید ناصر هاشــم زاده با حضور در جلسه 151 شوراى علمى 
گروه ادب و هنر مرکز پژوهش هاى جوان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمى گفت: امروز در سینماى ما برخى به این نتیجه رسیده اند که سود در تولید است. اینکه بودجه دولتى در اختیار بگیریم 

و فقط فیلم بسازیم و فکر نمایش آن هم نباشیم، این همان رانت خوارى و بحران در سینما است.

جناب آقاى ناصر هاشم زادهجناب آقاى ناصر هاشم زادهجناب آقاى ناصر هاشم زاده

سینما باید پاسخ نیاز جامعه را بدهد
بیستم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 جلسات علمى

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

جلسات 476 تا 492 شوراى علمى دانشنامه قرآن شناسى در مشهد 
مقدس برگزار شــد.   این جلســات علمى در صحن هدایت، دانشگاه علوم 
اســالمى رضوى با حضور حضرت آیت اهللا على اکبر رشــاد و حجج اسالم آقایان احمد قدســى، عبدالرحیم سلیمانى، سعید 

داودى، ابوالقاسم مقیمى حاجى، اکبر زراعتیان و احمد مهدى زاده برگزار گردید.

جلسات علمى دانشنامه قرآن شناسىجلسات علمى دانشنامه قرآن شناسىجلسات علمى دانشنامه قرآن شناسى

جلسات شوراى علمى دانشنامه قرآن شناسى در مشهد برگزار شد

بیستم شهریورماه، آستان قدس رضوی

 جلسات علمى

http://www.iict.ac.ir/...
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خبرگزارى تســنیم در گفت وگویى که با دکتر محمدرضا ســنگرى 
مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه انجام داده، ابعاد گوناگونى از واقعه 
کربال را بررســى کرده است. مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه تأکید نموده است: «ضرورت دارد ماجراى عاشورا را براى 

جهان مطرح کنیم. چرا که عاشورا پیام هاى روشنى براى انسان در جهان امروز دارد.

 جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى

کربال موزه نیست، آموزه است
بیست و یکم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى تسنیم

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

حجت االســالم محمد ملک زاده عضو هیأت علمى گروه سیاســت 
پژوهشگاه در گفت وگویى با خبرگزارى مفتاح با تاکید بر این که وضعیت 
نامطلوب کنونى اقتصاد از منظر کارشناســان، لزوم ایجاد تحوالتى اساسى در نظام اقتصادى ایران را مضاعف کرده، اظهار 
داشت: یکى از معضالت اساسى که مقام معظم رهبرى نیز بارها بر آن تاکید داشته اند، وابستگى اقتصاد ایران به نفت است.

حجت االسالم و المسلمین محمد ملک زادهحجت االسالم و المسلمین محمد ملک زادهحجت االسالم و المسلمین محمد ملک زاده

رهایى از اقتصاد نفتى با برقراى نظام عادالنه مالیاتى

بیست و چهارم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مفتاح

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

فعالیت های انجام شده

فضاى اجتماعى امروز با مســایل گوناگونى مانند «دالر و موسیقى 
پاپیوالر»، «حضور زنان در ورزشگاه و ضعف برنامه ریزى درسى دانشگاه»، 
«فرجام برجام» و... مواجه است. درباره فضاى حباب آلوِد حاکم بر کشور و راهکار برون رفت از این آسیب ها با«حسین بابایى 

مجرد» عضو هیات علمى گروه مدیریت اسالمى پژوهشگاه به گفت وگو نشستیم که در پیوند مربوطه مى خوانید.

جناب آقاى دکتر حسین بابایى مجردجناب آقاى دکتر حسین بابایى مجرد

مشکل فضاى علمى کشور عدم پیوند میان ساحت نظر و عمل است

بیست و یکم شهریورماه،  پژوهشگاه تهران

 یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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مقام معظم رهبرى در مورد اهمیت علوم انسانى تعبیرى دارند و آن 
هم این است که علوم انسانى روح دانش است. به همین جهت خبرگزارى 
مفتاح گفت وگویى تفصیلى با دکتر محمد محمدرضایى ســردبیر فصلنامه علمى- پژوهشــى قبسات پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمى صورت داده که در پیوند مربوط به این مطلب خواهیم خواند.

جناب آقاى دکتر محمد محمدرضایىجناب آقاى دکتر محمد محمدرضایىجناب آقاى دکتر محمد محمدرضایى

اسالمى سازى علوم انسانى در خأل حاصل نمى شود
بیست و چهارم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مفتاح

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

حجت االسالم دکتر سیدسجاد ایزدهى مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، 
درباره فلسفه سیاسى قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا گفت: با توجه به 
اینکه قیام امام حسین(ع) در سرزمین اسالمى صورت گرفت و کسانى که در این قیام شرکت کردند از جمله مخالفانى بودند 

که به ظاهر مسلمان محسوب مى شدند، هدف اساسى از این قیام، عبادات و نماز و روزه و ظواهر مسلمانان نبود.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهىحجت االسالم والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهى

مسأله اصلى قیام عاشورا نه ظواهر دین بلکه روح اسالم بود  
بیست و چهارم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى طلیعه

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

آیت اهللا علیدوســت عضو هیأت علمى گروه فقه و حقوق پژوهشگاه 
در گفت وگویــى با خبرگزارى مفتاح، پیرامون جایگاه مرجعیت شــیعه در 
جامعه و صیانت از آن بیان داشــت: پاســدارى از مرجعیت شــیعه به دلیل کارکردى است که مرجعیت در نظام فقهى شیعه 

داشت؛ چون مراجع در طول تاریخ مرجع دینى مردم بوده اند؛ به این معنى که مردم، شریعت و احکام را از او مى گرفتند.

آیت اهللا ابوالقاسم علیدوستآیت اهللا ابوالقاسم علیدوستآیت اهللا ابوالقاسم علیدوست

تضعیف مرجعیت تضعیف دین مردم را به دنبال دارد
بیست و چهارم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى مفتاح

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

فعالیت های انجام شده
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فعالیت های انجام شده

دکتر حسین بابایى مجرد عضو هیات علمى گروه مدیریت اسالمى  
پژوهشــکده نظام هاى اسالمى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در 
یادداشــتى اختصاصى که در اختیار خبرگزارى شبســتان قرار داده بود، به موضوع «مســاله محورى» پرداخته که در پیوند 

مربوط به این خبر قابل دسترسى است.

جناب آقاى دکتر حسین بابایى مجردجناب آقاى دکتر حسین بابایى مجردجناب آقاى دکتر حسین بابایى مجرد

نخبگان به کار مى آیند اگر ...
بیست و ششم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

همزمان با ایام ســوگوارى سیدالشــهدا اباعبداهللا الحسین(ع)، دکتر 
ســید حســین فخر زارع عضو هیأت علمى مرکز قرآن پژوهى پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمى در یادداشتى به این ایام سوگوارى اشاره داشــته است که نوشتار ایشان در پیوند مربوط به این 

مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد.

جناب آقاى دکتر سیدحسین فخر زارعجناب آقاى دکتر سیدحسین فخر زارعجناب آقاى دکتر سیدحسین فخر زارع

هیئت هاى عزادارى یک نهاد موثر اجتماعى هستند
بیست و ششم شهریورماه، پژوهشگاه قم

 یادداشت

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

در پیوند مربوط به این مطلب، یادداشــتى از آقاى مهدى جمشیدى 
عضو هیات علمى گروه فرهنگ پژوهى پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات 
دزده»  اجتماعى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى در خصوص منطق استاد مصباح درباره نسبِت «انقالب» با «جهاِن تجدُّ

با عنوان «تنهایِى سازنده» یا «تعامِل ویران گر»؟! از منظرتان عبور خواهد کرد.

جناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدىجناب آقاى مهدى جمشیدى

دزده» منطِق استاد مصباح دربارة نسبِت «انقالب» با «جهاِن تجدُّ

بیست و هفتم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

دکتر حســین احمدى مدیر گروه تاریخ تمدن پژوهشکده فرهنگ و 
مطالعات اجتماعى پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى، از سال 1390 
همکارى خود را با این مجموعه آغاز نموده اســت. در پیوند مربوط به این مطلب، یادداشــتى از ایشان با عنوان درآمدى بر 

تاریخ فرهنگى عاشورا از منظرتان عبور خواهد کرد.

یادداشت تاریخ فرهنگى عاشورایادداشت تاریخ فرهنگى عاشورایادداشت تاریخ فرهنگى عاشورا

درآمدى بر تاریخ فرهنگى عاشورا
بیست و هفتم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 یادداشت

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

حجت االسالم سیدکاظم سیدباقرى عضو هیأت علمى گروه سیاست 
پژوهشگاه پیرامون ضرورت بازگشت فلسفه عاشورا در منابر و مجالس در 
گفت وگو با خبرگزارى شفقنا اظهار داشت: هر تحلیل، جایگاه و هدفى که براى هر قیام و مکتبى، تعریف مى  شود، برخاسته 

از واژگان و کلماتى است که رهبر آن قیام بیان کرده است و مهم، مورد توجه قرار گرفتن چرایى قیام است.

حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرىحجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقرى

قیام امام حسین(ع) را سیاست زده تحلیل نکنیم
سی ام شهریورماه، پژوهشگاه قم

 مصاحبه با خبرگزارى شفقنا

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

براى آشــنایى با یکى از چهره هاى خاکسترى و ابهام آمیز در واقعه 
کربال، خبرگزارى تســنیم با دکتر محمدرضا سنگرى، مدیر گروه ادبیات 
اندیشه پژوهشگاه، به گفت وگویى پرداخته تا مطالب کمتر گفته شده درباره این شخصیت چند وجهى در تاریخ صدر اسالم 

را مرور کرده باشد. در پیوند مربوطه متن کامل این گفت وگوى خواندنى آمده است.

جناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرىجناب آقاى دکتر محمدرضا سنگرى

سرانجام رزمنده اى که امام حسین(ع) را یارى نکرد
سی  و یکم شهریورماه، پژوهشگاه تهران

 مصاحبه با خبرگزارى تسنیم

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

جناب آقاى دکتر سیدحســین فخرزارع به عنوان مدیر پشــتیبانى و خدمات پژوهشى و آموزشى در  9

تاریخ 97/6/13

جناب آقاى دکتر محســن ردادى به عنوان مدیر برنامه ریزى و ارزشــیابى پژوهشــى و آموزشى در  9

تاریخ 97/6/13

احکام شهریورماه:


