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اول خرداد مصادف است با روز بزرگداشت مالصدرا، مؤسس حکمت 
متعالیه، از این رو  خبرگزاری ایکنا در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین 
دکتر بهرام دلیر عضو هیأت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی به بررسی سیاست متعالیه و ظرفیت آن پرداخته 

است که در پیوند مربوط به این خبر قابل دسترسی و مشاهده خواهد بود. 

ÓÓدلیرÓبهرامÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

مکتب متعالیه با گزاره های قرآنی پیوند خورده است
یکم خرداد ماه، پژوهشگاه دفتر قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

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

کتاب »سیاست، سرمایه، سینما« به کوشش آقای سجاد مهرگان به 
زودی منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. نویسنده در این کتاب 
بــا معرفی »فضای ذهنی« به عنوان ابزاری برای هدایت ذهن مخاطــب در فیلم، به تبیین تاریخی و تحلیلی این موضوع 

پرداخته است که بخش هایی از معرفی این کتاب برای عالقه مندان در پیوند مربوط به این خبر قرار دارد. 

ÓÓمهرگانÓسجادÓآقایÓجناب

سیاست، سرمایه، سینما به قلم سجاد مهرگان
دوم خردادماه، پژوهشگاه دفتر تهران 

Ó معرفی آثار

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

ویژه برنامه تلویزیونی گستره شریعت با مشارکت قطب علمی فلسفه 
دین پژوهشــگاه و با حضور حجت االســالم و المسلمین عرب صالحی 
رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه با موضوع بررسی تاریخ مندی 
قرآن به روی آنتن سیما رفت. عالقمندان می توانند با مراجعه به پیوند مربوط به این خبر به مطالب ارائه شده دست پیدا کنند.

ÓÓصالحیÓعربÓمحمدÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

بررسی تاریخ مندی قرآن در ویژه برنامه گستره شریعت

پنجم خردادماه، شبکه چهارم سیما

Ó برنامه ی تلویزیونی

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

فعالیت های انجام شده
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کرســی علمی ترویجی مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسالمی 
ایران، دومین جلسه از سلسله جلســات چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی با موضوِع »انقالب اسالمی و هویت ملّی«، توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، صبح امروز دوشنبه مورخ ۷ خردادماه جاری در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓایرانÓاسالمیÓجمهوریÓدرÓقومیÓتنوعÓمدیریتÓکرسی

فرصت محوری نباید موجب تضعیف همبستگی ملی شود
هفتم  خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

دکتر محمدرضا ســنگری، مدیر گروه ادبیات اندیشــه پژوهشکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در 
مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری شبســتان از نقش کانون های فرهنگی-هنری مساجد در ترویج مطالعه و کتابخوانی در افراد 

مخصوصًا نوجوانان سخن گفت که پیشنهاد می شود تا با مراجعه به پیوند مربوطه، متن این گفت وگو را مطالعه نمایید.

ÓÓسنگریÓمحمدرضاÓدکترÓآقای

آموزش نویسندگی در مسجد،  نویسندگان به مساجد دعوت شوند
ششم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

حجت االسالم و المسلمین دکتر بهرام دلیر، عضو هیأت علمی گروه 
عرفان پژوهشگاه، درباره فلسفه روزه داری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  
طلیعه گفت: هدف از روزه داری به شــکل کالن در دو قسم تقسیم می شود: اول اهداف جوارحی که به جسم انسان خدمت 

می کند و دوم اهداف جوانحی که به دل انسان معنویت می دهد. متن کامل این گفتگو در پیوند مربوطه موجود است.

ÓÓدلیرÓبهرامÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

 اهداف جوانحی روزه با نخوردن و نیاشامیدن محقق نمی شود

هفتم خردادماه، پژوهشگاه دفتر قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری طلیعه

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

فعالیت های انجام شده
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دومین جلســه از کرسی ترویجی دشمن شناسی شکست در ادبیات 
داســتانی دفاع مقدس، به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی و با ارائه دکتر احمد شاکری و نقادی اســتاد علیرضا کمری و خانم فرانک جمشیدی روز دوشنبه مورخ ۷ 

خردادماه جاری در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓمقدسÓدفاعÓداستانیÓادبیاتÓدرÓشکستÓشناسیÓدشمنÓکرسی

کرسی دوم دشمن شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس 

هفتم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

 بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه، دومین جلسه از »سلسله بحث هایی در باب فلسفه 
فرهنگ«، با ارائه اســتاد آیت اهلل علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای 

حوزه های علمیه استان تهران صبح روز دوشنبه مورخ ۷ خردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓفرهنگÓفلسفهÓبابÓدرÓهاییÓبحثÓسلسلهÓازÓجلسهÓدومین

دومین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ
هفتم  خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

فعالیت های انجام شده

ویژه برنامه تلویزیونی گستره شریعت با مشارکت قطب علمی فلسفه 
دین پژوهشــگاه و با حضور حجت االســالم و المســلمین دکتر علیرضا 
قائمی نیا عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با موضوع وحی و تجربه دینی به روی 

آنتن سیما رفت. عالقمندان می توانند با مراجعه به پیوند مربوط به این خبر به مطالب ارائه شده دست پیدا کنند.

ÓÓنیاÓقائمیÓعلیرضاÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

سیر دین پژوهی مسیحی گویای حضور دو نگرش زبانی و تجربی

نهم خردادماه، شبکه چهارم سیما

Ó برنامه ی تلویزیونی

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االسالم و المسلمین عبدالرســول هاجری دبیر انجمن های 
علمی حوزه های علمیه سراســر کشــور، روز چهارشنبه مورخ 9 خردادماه 
جاری با حضور در پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با ریاست این پژوهشگاه، آیت اهلل علی اکبر رشاد دیدار و گفت وگو 

کردند. گزارشی از این دیدار را می توانید در پیوند مربوط به همین مطلب مطالعه نمایید. 

ÓÓرشادÓاهللÓآیتÓباÓحوزهÓعلمیÓهایÓانجمنÓدبیرÓدیدار

دیدار دبیر انجمن های علمی حوزه های علمیه با آیت اهلل رشاد

نهم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó دیدار

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

فعالیت های انجام شده

ویژه برنامه تلویزیونی گستره شریعت با مشارکت قطب علمی فلسفه 
دین پژوهشــگاه و با حضور حجت االســالم و المسلمین دکتر ابوالفضل 
ســاجدی مدیر قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با موضوع زبان قرآن به روی آنتن سیما رفت. 

عالقمندان می توانند با مراجعه به پیوند مربوط به این خبر به مطالب ارائه شده دست پیدا کنند.

ÓÓساجدیÓابوالفضلÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

زبان قرآن گامی فراسوی روش درست وحی شناسی

یازدهم خردادماه، شبکه چهارم سیما

Ó برنامه ی تلویزیونی

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

دکتر مسعود معینی پور مدیر شبکه چهارم سیما همراه با مشاور این 
شــبکه تلویزیونی، عصر روز شنبه مورخ ۱۲ خردادماه جاری، با حضور در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با ریاست پژوهشگاه، آیت اهلل علی اکبر رشاد دیدار و گفت وگو کردند. گزارش مربوط به  

این دیدار را می توانید در پیوند مربوط به این مطلب مطالعه نمایید.

ÓÓرشادÓاهللÓآیتÓباÓپورÓمعینیÓدکترÓدیدار

دیدار مدیر شبکه چهار سیما با آیت اهلل علی اکبر رشاد
دوازدهم خردادماه، پژوهشگاه تهران 

Ó دیدار

http://www.iict.ac.ir/...
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دکتر مهــدی عباس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت شناســی 
پژوهشکده حکمت ودین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در 
جدیدترین یادداشــت خود، »فیلم فلســفی« را فیلمی می داند که برساخته از یک محتوای فلسفی است. در ادامه و در پیوند 

مربوط به این مطلب،  جزئیات کامل یادداشت ایشان در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

ÓÓزادهÓعباسÓمهدیÓدکترÓآقایÓجناب

از فیلم فلسفی تا فلسفه فیلم
نوزدهم خردادماه، پژوهشگاه تهران 

Ó یادداشت

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

مجموعه از چشــم انداز امام علی)ع( متشکل از چهل موضوع مهم 
و اساســی از منظر آن حضرت است. در تدوین این مجموعه کم نظیر که 
تاکنون برخی از دفاتر آن به چاپ های بیش از ده نوبت رسیده است، به اقتضائات مخاطب اصلی آن یعنی نوجوانان و جوانان 
توجه خاص شده است. در هر دفتر از این مجموعه به تنهایی بحث مستقلی مطرح و به پرسش های آن پاسخ داده شده است.

ÓÓ)علی)عÓامامÓاندازÓچشمÓازÓارزشمندÓمجموعه

چهل دفتر موضوعی از منظر امام علی علیه السالم
سیزدهم خردادماه، پژوهشگاه قم 

Ó معرفی آثار

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

فعالیت های انجام شده

دانشنامه امام علی)ع( دایره المعارفی موضوعی در زمینه شخصیت، 
سیره و اندیشــه  های امیرالمؤمنین)ع( و پدیده  های معاصر و پس از عصر 
آن حضرت که پیوندی وثیق با شخصیت و مکتب آن بزرگوار دارد و در شش هزار صفحه و دوازده جلد سامان یافته است. 
این اثر گرانبها برای چهارمین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تجدید چاپ گردیده است.

ÓÓ)ع(ÓعلیÓامامÓدانشنامه

دانشنامه امام علی)ع( شناخت نامه موضوعی امام)ع(

سیزدهم خردادماه، پژوهشگاه قم 

Ó معرفی آثار

http://www.iict.ac.ir/...
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محمدحسن شاهنگی مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان 
وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در جدیدترین یادداشت 
خود به جریان روشنفکری در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی پرداخته و این جریان تاریخی را تا دهه 9۰ بررسی می کند. 
وی همچنین اشاراتی به سینمای زیرزمینی دارد که خواندن این نوشتار در پیوند مربوط به این مطلب، خالی از لطف نیست.

ÓÓشاهنگیÓمحمدحسنÓآقایÓجناب

جریان روشنفکری در بدنه رسمی سینمای ایران نفوذ دارد
بیستم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

فعالیت های انجام شده

استاد سید عباس موسویان عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده 
نظام های اسالمی، در مراســم دیدار نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها و 
موسســات آموزشی کشــور با رهبر انقالب، به نمایندگی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، توفیق حضور و سخنرانی 
در این مراسم را داشت. چکیده مطالب ارائه شده ایشان در دیدار مذکور در پیوند مربوط به این مطلب قابل دسترسی است.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

چالش های بانکداری اسالمی بدون ربا در ایران
بیست و یکم خردادماه، حسینیه امام خمینی)ره(

Ó سخنرانی

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

 نخستین مراســم یادبود ارتحال حجت االسالم و المسلمین دکتر 
احمد احمدی عضو هیات امنای پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و 
رییس ســازمان سمت، از سوی آســتان مقدس حضرت معصومه)س( با مشارکت نهادهای حوزوی و دانشگاهی و با حضور 

چهره های مختلف علمی و فرهنگی کشور در شبستان امام خمینی)ره( حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد.

ÓÓاحمدیÓاحمدÓدکترÓیادبودÓمراسمÓنخستین

حجت االسالم احمدی از پرچم داران وحدت حوزه و دانشگاه بود

بیست و یکم خردادماه، حرم حضرت معصومه)س(

Ó بزرگداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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کرســی علمی ترویجی مدیریــت بحران در جمهوری اســالمی، 
سومین جلسه از سلسله جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با موضوع کلی ))انقالب اســالمی و بحران های اجتماعی و سیاســی(( توســط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۲۱ خردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓایرانÓاسالمیÓجمهوریÓدرÓبحرانÓمدیریتÓکرسی

کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسالمی ایران برگزار شد

بیست و یکم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó کرسی

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

دکتر حمیدرضا مقدم فر مشاور فرهنگی رییس هیات امنای دانشگاه 
آزاد اســالمی به همراه جمعــی از معاونین و مدیران این دانشــگاه، در 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با آیت اهلل علی اکبر رشــاد دیدار کردند. در این دیدار دکتر مهدی عباس زاده معاونت 

پژوهشی و آموزشی، مهدی رمضانی چابک رییس حوزه ریاست و برخی دیگر از مدیران پژوهشگاه نیز حضور داشتند. 

ÓÓرشادÓاهللÓآیتÓباÓاسالمیÓآزادÓدانشگاهÓمدیرانÓدیدار

دیدار مدیران دانشگاه آزاد اسالمی با ریاست پژوهشگاه 
بیست و دوم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó دیدار

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

به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه، سومین جلسه از »سلسله بحث هایی در باب فلسفه 
فرهنگ«، با ارائه اســتاد آیت اهلل علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای 

حوزه های علمیه استان تهران صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ خردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓفرهنگÓفلسفهÓحوزهÓدرÓهاییÓبحثÓسلسلهÓازÓجلسهÓسومین

سومین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ
بیست و یکم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

فعالیت های انجام شده
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به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، چهارمین جلسه از »سلسله بحث هایی در باب فلسفه 
فرهنگ«، با ارائه اســتاد آیت اهلل علی اکبر رشــاد موسس و رییس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رییس شورای 

حوزه های علمیه استان تهران صبح روز دوشنبه مورخ ۲8 خردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓفرهنگÓفلسفهÓحوزهÓدرÓهاییÓبحثÓسلسلهÓازÓجلسهÓچهارمین

چهارمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ
بیست و هشتم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

آیین بزرگداشت علمی و معرفتی استاد احمد احمدی، رئیس سازمان 
سمت، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو هیات امناء پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی، عصر روز دوشــنبه مورخ ۲8 خردادماه جاری با حضور آیت اهلل علی اکبر رشاد، حجت االسالم و 
المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، غالمرضا اعوانی،  غالمعلی حداد عادل،  نجفقلی حبیبی،  وحید احمدی و... برگزار شد.

ÓÓاحمدیÓاحمدÓاستادÓمرحومÓمعرفتیÓوÓعلمیÓمقامÓبزرگداشت

 استاد احمدی عالم، فاضل، زحمت کشیده و دارای قدرت اجتهاد بود
بیست و هشتم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó بزرگداشت

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

رمان »غار آبی« به قلم استاد قاسمعلی فراست، نویسنده رمان هایی 
همچون »نیاز«، »عشق مانعی ندارد«، »گالب خانم«، »افطار«، »روزهای 
برفی«، »آوازهای ممنوع«، »بن بست«، »آن روزها«، »باغ سیب« و... به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های 
جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر خواهد شد. در پیوند مربوطه گفت وگو با این نویسنده را بخوانید.

ÓÓفراستÓقاسمعلیÓآقایÓجناب

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

فعالیت های انجام شده

غار آبی جدیدترین رمان گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان

بیست و هفتم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه
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آیین بزرگداشت علمی و معرفتی استاد احمد احمدی، رئیس سازمان 
سمت، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو هیات امناء پژوهشگاه، 
روز دوشنبه ۲8 خردادماه جاری برگزار شد. غالمعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم گفت: 
آشنایی بنده با آقای دکتر احمدی به سال 4۷ بازمی گردد. متن کامل سخنان ایشان در پیوند مربوط به این مطلب آمده است.

ÓÓاحمدیÓاستادÓمعرفتیÓوÓعلمیÓمقامÓبزرگداشتÓدرÓعادلÓحداد

 استراحت و تفریح در قاموس دکتر احمدی وجود نداشت

بیست و هشتم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó بزرگداشت

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

مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی، در 
جدیدترین یادداشت خود نسبت به شعار امسال یعنی حمایت از کاالی ایرانی، پیرامون اخالق مصرف و این شعار، نکاتی را 

به قلم نگاشته اند. متن کامل یادداشت ایشان در پیوند مربوط به این مطلب برای عالقه مندان قابل دسترسی است.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓدکترÓآقایÓجناب

منطِق فرهنگی و انقالب در عقالنّیِت مصرف
بیست و نهم خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

گروه عرفان اسالمی از گروه های با سابقه و فعال پژوهشکده حکمت 
و دین پژوهی است که در سال های ابتدایی تاسیس پژوهشگاه فعالیت خود 
را آغاز کرد. دکتر محمدجواد رودگر از پایه گذاران این گروه، از سوی ریاست محترم پژوهشگاه به سمت مدیر گروه عرفان 

منصوب شده اند. فرصتی دست داد تا ضمن گفت وگو با ایشان از برنامه های جدید این گروه علمی بیشتر بدانیم.

ÓÓرودگرÓمحمدجوادÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

فعالیت های گروه عرفان اسالمی پژوهشگاه تبیین شد
بیست و نهم خردادماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده
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حجت االســالم و المسلمین علی ذوعلم رئیس پژوهشکده فرهنگ 
و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در جدیدترین 
مصاحبه خود با خبرگزاری حوزه در خصوص تحول در علوم انسانی و مبانی آن به سخن پرداخته است که پیشنهاد می شود  

برای دسترسی به مصاحبه ایشان از پیوند مربوط به این مطلب استفاده نمایید.

ÓÓذوعلمÓعلیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

رسانه ها و نخبگان پیشراِن تحول در علوم انسانی هستند
سی ام خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری حوزه

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

فعالیت های انجام شده

نشست علمی تاریخ زندگی امامان معصوم)ع(، به همت گروه تاریخ 
و تمدن پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی، با ارائه حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمحسن محرمی و نقد دکتر حسین ایزدی و دکتر علیرضا عالمی  
و همچنین حضور دیگر اساتید و صاحبنظران این حوزه عصر روز چهارشنبه مورخ 3۰ خردادماه جاری در تهران برگزار شد.

ÓÓاولÓدفترÓ)معصوم)عÓامامانÓزندگیÓتاریخÓنشست

نشست تاریخ زندگی امامان معصوم)ع( برگزار شد
سی ام خردادماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومی و اطالع  رسانی

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 





تازههای
نشــــــر

چاپ اول کتاب قاعده حفظ نظام  9
چاپ اول کتاب مبانی عرفان وحیانی 9
چاپ اول کتاب وجوه سیاسی در اسماء حسنی 9
چاپ اول کتاب امامان شیـعه)ع( و علوم اسالمی  9
چاپ اول کتاب اعجاز و تحدی،  پاسخ به شبـهات 9
چاپ اول کتاب جامـعه شناسی روحانیت ایران معاصر 9
چاپ اول کتاب نهادینه سازی خالقیت در جامعه اسالمی   9
چاپ اول کتاب تاریخ اسالم در اندیشه محمـدعابد جابـری 9
چاپ سوم کتاب جمهوری اسالمی ایران و چالش های کارآمدی 9
9 ...
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 تازه های نرش

کتاب "مبانی عرفان وحیانی" عنوان بیست و سومین کتاب گروه عرفان پژوهشکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه است که توسط سازمان انتشارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و به قلم حجت 
االســالم والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر راهی بازار نشر شده است. عرفان وحیانی به معنای عرفان برساخته و برخاسته 

از متن کتاب و سنت، در مقام ثبوت از ظرفیت واالیی برخوردار است که الزم است در مقام اثبات نیز عیان و بیان شود.

ÓÓوحیانیÓعرفانÓمبانیÓکتاب

کتاب مبانی عرفان وحیانی منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "جامعه شناســی روحانیت ایران معاصر" بیســت و هفتمین کتاب گروه 
مطالعات انقالب اســالمی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، اثر آقای دکتر سلیمان خاکبان محقق این 
گروه علمی به چاپ رسید. هدف این کتـاب، پاسخ به چهـار پرسـش اساسـی درباره روحانیت اسـت و همگی پرسـش هـا 

از منظـر کـالن و جامعـه شناختـی مطـرح شده است.

ÓÓمعاصرÓایرانÓروحانیتÓشناسیÓجامعهÓکتاب

کتاب جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "امامان شــیعه)ع( و علوم اسالمی" عنوان ســی امین کتاب گروه تاریخ و 
تمدن پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و به قلم حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمحسن محرمی منتشــر شد. امامان معصوم)ع( عالوه بر جانشینی 

پیامبر و رهبری دینی و سیاسی جامعه شیعه، به عنوان مهم ترین استادان علم در جامعه اسالمی به شمار می آمدند. 

ÓÓانسانیÓعلومÓوÓ)شیعه)عÓامامانÓکتاب

کتاب امامان شیعه)ع( و علوم اسالمی منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...
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 تازه های نرش

کتاب "اعجاز و تحدی" پاســخ به شبهات، بیست و یکمین کتاب گروه مطالعات 
قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، به قلم حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمحمدحسن جواهری 
به چاپ رسید. در این کتاب مباحث کلیـــدی اعجـــاز و تحدی دنبال می شـــود و به مهم ترین شبهات این دو حوزه پاسخ 

می گوید. ساختار این نوشتار با غلبه مباحث مرتبط با اعجاز قرآن کریم سامـان یافته است.

ÓÓشبهاتÓبهÓپاسخÓتحدیÓوÓاعجازÓکتاب

کتاب اعجاز و تحدی، پاسخ به شبهات منتشر شد

Ó چاپ اول

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

 کتاب "تاریخ اسالم در اندیشه محمدعابد جابری" عنوان بیست و نهمین کتاب 
گروه تاریخ و تمدن پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است که به قلم آقای سیدمحمدعلی نوری منتشر 
شد. محمدعابد الجابری استاد فلسفه و تفکر اسالمی در دانشکـــده ادبیـــات رباط، یکـی از پرکارترین اندیشمندان معاصر 

عرب است. وی در پروژه ای به نام »نقد العقل العربی« فرهنگ و تمدن اسالمی را در چهار جلد به نقد کشید.

ÓÓجابریÓمحمدعابدÓÓاندیشهÓدرÓتاریخÓکتاب

کتاب تاریخ اسالم در اندیشه محمدعابد جابری منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "نهادینه ســازی خالقیت در جامعه اســالمی" عنوان چهارمین کتاب گروه 
مدیریت اسالمی پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی و به قلم آقایان حســین پرکان و جواد محمدصالحی منتشر شد. پیشرفت امروز جوامع غیراسالمی بیش از هرچیز 

مدیون ابداعات، اختراعات و نوآوری های ایشان است که همگی ریشه در »خالقیت« های ایشان دارد.

ÓÓاسالمیÓجامعهÓدرÓخالقیتÓسازیÓنهادینهÓکتاب

کتاب نهادینه سازی خالقیت در جامعه اسالمی منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...
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کتاب "قاعده حفظ نظام" عنوان شصت و دومین کتاب گروه فقه و حقوق اسالمی 
پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و به قلم 
حجت االســالم والمسلمین دکتر محســن ملک افضلی اردکانی به زیور چاپ آراسته شده است. در کتاب قاعدۀ حفظ نظام 

تالش شده است به سؤاالتی پاسخ داده شود که این پرسش ها در پیوند مربوط به این مطلب قابل مشاهده است. 

ÓÓنظامÓحفظÓقاعدهÓکتاب

کتاب قاعده حفظ نظام منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "بررســی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف" دومین کتاب حلقه 
مطالعات زن و خانواده مرکز فرارشــته ای و بینارشــته ای وابسته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، توسط سازمان 
انتشــارات این پژوهشــگاه و به قلم سرکار خانم فاطمه فالح تفتی به زیور چاپ آراســته شده است. کتاب بررسی فقهی و 
حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف از سه فصل تشکیل شده است. عالقمندان به پیوند مربوط به این مطلب مراجعه نمایند.

ÓÓÓعفافÓوÓحجابÓحاکمیتÓحقوقیÓفقهیÓبررسیÓکتاب

کتاب بررسی فقهی حقوقی حاکمیت حجاب و عفاف منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "وجوه سیاســی در اسماء حسنی"، چهل و ششــمین کتاب گروه سیاست 
پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه، به قلم آقای حجت االسالم والمسلمین دکتر بهرام دلیر به چاپ رسید. این کتاب 
در یک مقدمه و نُه فصل و هر فصل در طی چند مبحث و هر مبحث در چند گفتار تنظیم شده است. در فصل اول مباحثی 

از قبیل:  از استقصای اسماء حسنی و اقسام آن، تبیین مفاهیمی همچون تعلق، تحقق، تخلق، مطرح شده است.

ÓÓحسنیÓاسماءÓدرÓسیاسیÓوجوهÓکتاب

کتاب وجوه سیاسی در اسماء حسنی منتشر شد

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...
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کتاب "فلســفه هنر و زیبایی"، چهل و هشــتمین کتاب گروه فلسفه پژوهشکده 
حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، به کوشش حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالحسن غفاری به چاپ رسید. فلسفه هنر و 
زیبایی از اقســام فلسفه مضاف به شمار می رود، که در آن از ماهیت و  چیستی  هنر و زیبایی، معرفی و تبیین مبانی  و اصول 

فلسفی و عقلی هنر و زیبایی بحث می شود و در حکمت اسالمی نگاشته مستقلی درباره فلسفه هنر پدید نیامده است.

ÓÓزیباییÓوÓهنرÓفلسفهÓکتاب

کتاب فلسفه هنر و زیبایی منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "فرهنگ و پیشــرفت مطلوب" به کوشش سیدحســین امامی در گروه 
معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با هدف فراگیرسازی یادداشت ها و گزارش ها و مصاحبه های مختلف با 
استاد مهدی گلشنی توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد. این کتاب با عنوان فرهنگ و 
پیشرفت مطلوب )مجموعه گفتگوها با دکتر مهدی گلشنی( درباِب معضل ها و ناهنجاری های علمی و فرهنگی کشور است.

ÓÓمطلوبÓپیشرفتÓوÓفرهنگÓکتاب

کتاب فرهنگ و پیشرفت مطلوب منتشر شد

Ó چاپ اول

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

کتاب "جمهوری اســالمی ایران و چالش های کارآمدی" بیست و دومین کتاب 
گروه مطالعات انقالب اســالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، اثر آقای 
سیدمرتضی نبوی محقق این گروه علمی به چاپ سوم خود رسید. این کتاب بیانگر چالش هایی در فرآیند تصمیم گیری است 

که جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام سیاسی، از ابتدای شکل گیری تا به امروز با آنها روبرو بوده است.

ÓÓکارآمدیÓهایÓچالشÓوÓایرانÓاسالمیÓجمهوریÓکتاب

چاپ سوم کتاب جمهوری اسالمی ایران و چالش های کارآمدی منتشر شد

Ó تجدید چاپ

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

 تازه های نرش
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۲۲

اخبار کـوتاه

تحقیق »فقه وقف وچالش های آن« اثر ناصر جهانیان در شورای علمی گروه اقتصاد اسالمی 	

تحقیق »حمایت از کاالی ایرانی« اثر احمدعلی یوسفی در شورای علمی گروه اقتصاد اسالمی 	

طرح نامه »غرب از منظر آیت اهلل خامنه ای« اثر مصطفی غفاری در شورای علمی گروه غرب شناسی 	

طرح نامه »غرب از منظر شهید صدر« اثر مهدی حسین زاده یزدی در شورای علمی گروه غرب شناسی 	

مقاله »مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(« اثر محمدجواد رودگر در شورای علمی گروه عرفان  	

مقاله »تمهیدات سلوک تا شهود در نهج البالغه« اثر محمدجواد رودگر در شورای علمی گروه عرفان  	

مقاله »ماهیت عرفان اجتماعی« اثر محمدجواد رودگر در شورای علمی گروه عرفان  	

مقاله »عرفان مدرن؛ چالشی نو در برابر عرفان اسالمی )بازخوانی عرفان مدرن و نقد سویه انسان شناختی  	

آن(« اثر محمدجواد رودگر در شورای علمی گروه عرفان

مصوبات  خردادماه:

حجت االســالم والمســلمین آقای دکتر حســین رمضانی به عنوان مدیر مرکز مطالعات بینارشته ای  9

پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 9۷/3/5

حجت االســالم والمســلمین آقای دکتر رمضان علی تبار به عنوان مدیر علمی گروه فلســفه علوم  9

انسانی اسالمی پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 9۷/3/5

حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر سیدکاظم سیدباقری به عنوان مدیر علمی گروه الگوی اسالمی  9

پیشرفت پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 9۷/3/5

جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا به عنوان ســردبیر مجله حقوق اســالمی پژوهشکده نظام های  9

اسالمی در تاریخ 9۷/3/8

حجت االســالم والمسلمین آقای دکتر سیدعباس موســویان به عنوان سردبیر مجله اقتصاد اسالمی  9

پژوهشکده نظام های اسالمی در تاریخ 9۷/3/8

انتصابات خردادماه:



خربنامه خردادماه 1397   

۲3

اخبار کـوتاه

جناب آقای حامد رشــاد به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

جناب آقای محمد حقی به عنوان عضو هیأت مدیره ســازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

جناب آقای علی رمضانی به عنوان عضو هیأت مدیره ســازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

جناب آقای حمزه پرهیزکاری به عنوان عضو هیأت مدیره ســازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

جناب آقای سیدحســین فخر زارع به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

جناب آقای ســیدغالمرضا حسینی به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان انتشارات در تاریخ 9۷/3/۱9 9

حجت االسالم والمســلمین آقای محمد کاشی زاده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان انتشارات در  9

تاریخ 9۷/3/۱9

جناب آقای مصطفی جوان به عنوان عضو شــورای علمی گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و  9

مطالعات اجتماعی در تاریخ 9۷/3/۲۱

انتصابات خردادماه:


