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نخستین جلسه هیات مدیره جدید سازمان انتشارات پژوهشگاه، بعد 
از ظهر شنبه ۲ تیرماه جاری در محل سازمان انتشارات برگزار شد. در این 
جلســه که با دستور معرفی اعضای جدید هیات مدیره سازمان انتشارات پژوهشــگاه و بررسی مسائل تحول در حوزه نشر 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی آغاز شد،  سیدغالمرضا حسینی در سمت خود به عنوان مدیرعامل ابقاء گردید.

ÓÓÓانتشاراتÓسازمانÓجدیدÓمدیرهÓهیاتÓاعضایÓجلسهÓنخستین

ابقاء سیدغالمرضا حسینی مدیر عامل سازمان انتشارات
دوم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات

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

کتاب »امامان شــیعه)ع( و علوم اســالمی« نوشته حجت االسالم  
والمسلمین غالمحســن محرمی، عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است. این کتاب توسط ســازمان انتشارات پژوهشگاه در ۳۶۸ صفحه 

منتشر شده، که در یادداشتی کوتاه به شرح این کتاب ارزشمند می پردازیم.

ÓÓمحرمیÓغالمحسنÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

بازخوانی نقش امامان معصوم)ع( و شاگردان آن ها
سوم تیرماه،  پژوهشگاه دفتر قم

Ó یادداشت

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

حجت االسالم علیرضا قائمی نیا، سردبیر فصلنامه ذهن و عضو هیأت 
علمی گروه معرفت شناســی پژوهشگاه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری 
مهر درخصوص بحث دین شناسی گفت: بازخوانی شریعتی و روشی که در باب مفاهیم دینی و مفاهیم اسالمی دارد به نظرم 

بسیار می تواند مفید باشد؛ مخصوصًا در فضای امروز.

ÓÓنیاÓقائمیÓعلیرضاÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

 بازخوانی مناقشه فکری مطهری و شریعتی
سوم تیرماه،  پژوهشگاه دفتر قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری مهر

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

فعالیت های انجام شده
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یکــی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دانشــگاهیان و 
حوزویان در طول ســال های اخیر، برگزاری کرســی های آزاداندیشــی و 
فرصت ســازی برای نظریه پردازی اســت. از این رو خبرگزاری شبستان این مساله را با آقای مهدی جمشیدی، عضو هیات 

علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه درمیان گذاشته که متن این گفت وگو در پیوند مربوطه تقدیم حضورتان می گردد.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

چرا علی رغم فضای مساعد به آزاداندیشی بها نمی دهیم؟
سوم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

دکتر حســین احمدی عضو هیات علمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه چندی پیش اولین 
پژوهش خود را با عنوان تاریخ فرهنگی، معرفت شناســی و روش شناســی به اتمام رســانده و در دومین تحقیق خود برای 

پژوهشگاه، به سراغ بحث فرهنگ و قدرت در عصر صفویه رفته است. یادداشت ایشان را در پیوند مربوطه می خوانیم.

ÓÓاحمدیÓحسینÓدکترÓآقایÓجناب

فرهنگ و قدرت در عصر صفویه تازه ترین تحقیق دکتر احمدی
سوم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

نشست سبک شناسی هنر انقالب اسالمی، چهارمین جلسه از سلسله 
جلسات چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با موضوع کلی ))انقالب 
و هنر(( توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ 4 تیرماه 

جاری با ارائه محمدرضا وحیدزاده و نقد آقایان رسولی و مودب در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓاسالمیÓانقالبÓهنرÓشناسیÓسبکÓنشست

نشست سبک شناسی هنر انقالب اسالمی برگزار شد
چهارم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

فعالیت های انجام شده
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حجت االســالم والمسلمین سید ســجاد ایزدهی عضو هیات علمی 
و مدیر گروه سیاست پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، 
انقالب اســالمی را غلبه اقشار مســتضعف بر مستکبران دانست و گفت: منطق امام ساده زیستی، مبارزه با بی عدالتی و ظلم 

است که این ها به مثابه آرمان های انقالب اسالمی در حدوث و بقا مفروض هستند.

ÓÓایزدهیÓسیدسجادÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

اشرافی گری وجاهت و مشروعیت مسئوالن را از بین می برد
چهارم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

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

بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، پنجمین 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 4 تیرماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓفرهنگÓفلسفهÓبابÓدرÓهاییÓبحثÓسلسلهÓازÓجلسهÓپنجمین

پنجمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ

چهارم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم والمسلمین دکتر ســیدعباس موسویان عضو هیات 
علمی گروه اقتصاد اســالمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در 
دومین کرسی آزاداندیشی نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در محل سالن همایش های پژوهشگاه فقه نظام 

برگزار شد؛ به ارائه مطالب خود در این زمینه پرداخت که در پیوند مربوط به این مطلب از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

دالیل اجرایی نشدن قانون عملیات بانکی بدون ربا
چهارم تیرماه، پژوهشگاه فقه نظام

Ó سخنرانی

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

دکتر ابوالحسن غفاری عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه، به 
تازگی اثری با عنوان »فلســفه هنر و زیبایی« را به رشته تحریر در آورده 
است. بر آن شدیم با توجه به اشراف وی نسبت به موضوع، عالوه بر بررسی مباحث کتاب، دیدگاه ایشان را در مورد فلسفه 

هنر، جویا شویم. آنچه که در پیوند این مطلب می خوانید حاصل گفت وگوی ایشان با خبرگزاری شبستان است.

ÓÓغفاریÓابوالحسنÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

فلسفه های مضاف؛ بسترساز تولید و بسط علوم انسانی اسالمی

ششم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

نشست پدیدآورندگان دانشنامه علوم قرآن در تاالر معرفت پژوهشگاه 
دفتر قم برگزار شــد. در این نشســت که با حضور  آیت اهلل علی اکبر رشاد 
سرپرست دانشنامه ها، حجت السالم مقیمی رییس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی 

دانشنامه ها و نویسندگان مقاالت دانشنامه علوم قرآن برگزار شد، زوایای گوناگون این دانشنامه مورد بررسی قرار گرفت.

ÓÓÓقرآنÓعلومÓدانشنامهÓپدیدآورندگانÓاندیشیÓهمÓنشست

نشست هم اندیشی پدیدآورندگان دانشنامه علوم قرآن برگزار شد
ششم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

حوزه های علمیه از قدیم االیام در کنار علوم نقلی، ادبی و فقهی به 
علوم عقلی نیز می پرداختند، برای مثال در دوران شیخ مفید... .

متن فوق بخشی از گفت وگوی جذاب خبرنگار خبرگزاری رسا با حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه 
عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه است که خواندن این مطلب خالی از لطف نخواهد بود.

ÓÓخسروپناهÓعبدالحسینÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

حذف فلسفه از حوزه های علمیه تهدیدی برای نفوذ فلسفه غربی

پنجم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

http://www.iict.ac.ir/...
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۸

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسالمی 
پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه است. وی در رشته سیاست پژوهی 
در حال تحقیق برروی سیاست تامارای آمریکا نسبت به سیاست جمهوری اسالمی ایران است. از همین رو از ایشان خواستیم 

تا در یادداشتی کوتاه به شرح این مقوله بپردازند. در پیوند این مطلب، متن کامل نوشتار ایشان قابل دسترسی است.

ÓÓمجردÓباباییÓحسینÓدکترÓآقایÓجناب

سیاست تامارای تحریم؛ نمایشی اپیزودیک
ششم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

فعالیت های انجام شده

دین اســالم تاکید ویژه ای به اوقات فراغت دارد، در عین حال که 
تفریح را محترم شــناخته و آن را غنیمت می داند، اما بشــدت با بیکاری 
مخالف است. از این رو و در بررسی راه های بهره وری از اوقات فراغت حجت االسالم علی ذوعلم رئیس پژوهشکده فرهنگ 

و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان به نکاتی اشاره کرده که در پیوند موجود است.

ÓÓذوعلمÓعلیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

پُر کردن اوقات فراغت نباید به هر قیمتی باشد
ششم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

نشســت تخصصی فلســفه میان  فرهنگی: دین، سیاست و برخورد 
خشونت  آمیز، ششــم تیرماه جاری در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، پروفســور هانس کریستین گونتر استاد دانشگاه فرایبورگ 

آلمان به ایراد سخنرانی پرداخت و دبیر علمی این نشست نیز حجت  االسالم دکتر مسعود اسماعیلی بود.

ÓÓفرهنگیÓمیانÓفلسفهÓعلمیÓنشست

نشست علمی فلسفه میان  فرهنگی با حضور پروفسور گونتر

ششم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، ششمین 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 11 تیرماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

Ó ششمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ

ششمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ
یازدهم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

فعالیت های انجام شده

نشست مشــترک دبیر انجمن های علمی حوزه های علمیه و هیات 
همراه حجت االســالم عبدالرســول هاجری، با دکتر مهدی عباس زاده 
معاون پژوهشی و آموزشی، حجت االسالم ابوالقاسم مقیمی مشاور ریاست در امور حوزه های علمیه و حجت االسالم محمد 

عرب صالحی رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓپژوهشگاهÓمدیرانÓباÓحوزهÓعلمیÓهایÓانجمنÓدبیرÓمشترکÓنشست

نشست مشترک دبیر انجمن های علمی حوزه با مدیران پژوهشگاه 

دهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó نشست

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

جلســات 4۶7 تا 475 شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی روزهای 
هفتم و هشــتم تیرماه در خاوه برگزار شــد. در این اردوی علمی حضرات 
آیات و حجج اســالم آقایان رضا استادی، سیدمحمد غروی، علی اکبر رشاد، احمد قدسی، عبدالکریم بهجت پور، عبدالرحیم 

سلیمانی، سعید داودی، ابوالقاسم مقیمی حاجی، اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده حضور داشتند.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

هفتم و هشتم تیرماه، اردوگاه خاوه

Ó جلسات علمی

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی اسدی نسب، عضو هیات 
علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشــگاه در گفت وگو بــا خبرنگار خبرگزاری 
ایکنا با اشــاره به دیدگاه های مختلف در مورد مرجعیت قرآن کریم گفت: ابتدا باید ببینیم که مرجعیت چه مفهومی دارد و 

اختالف در همین معنا سبب اختالف در دیدگاه های مختلف در مورد مرجعیت دین و قرآن در علوم شده است. 

ÓÓنسبÓاسدیÓمحمدعلیÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

انکار دستاوردهای علوم انسانی اسالمی بی انصافی است

دوازدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

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

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی 
گروه سیاست پژوهشگاه در جلسه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری 
در قم با موضوع راهبردهای اصولگرایی در دهه پنجم انقالب اسالمی، به بخشی از موضوع راهبرد تدبیری، با عنوان راهبرد 

»آتش به اختیار« اشاره کرد و افزود: در روایات از این بحث با عنوان مسئولیت همگانی و تکلیف شرعی یاد شده است. 

ÓÓمهاجرنیاÓمحسنÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

آتش به اختیار در چارچوب فقه حکومتی است
دوازدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó سخنرانی

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

حجت االســالم و المســلمین محمدحســن جواهــری مدیر گروه 
قرآن پژوهــی پژوهشــگاه، در جدیدتریــن گفت وگوی خود بــا خبرنگار 
خبرگزاری ایکنا ضمن تحلیل آیات تحدی گفت: در مواجهه با این آیات الزم است که به سیاق و قرائتی که در آیات وجود 

دارد، توجه شود تا به فهم صحیح از آنها دست یافت. ادامه ی گفت وگو در پیوند مربوط به این مطلب موجود است.

ÓÓجواهریÓمحمدحسنÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

حکمت کاربست مالکات مختلف در هماوردطلبی
یازدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

http://www.iict.ac.ir/...
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در پایان جلســه ســخنرانی پروفسور گونتر اســتاد فلسفه دانشگاه 
فرایبورگ با عنوان فلسفه میان فرهنگی دین و سیاست و برخورد خشونت 
آمیز که در پژوهشــگاه برگزار شد، گفت  وگویی بین ایشــان و دکتر محمد محمدرضایی سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی 

قبسات پژوهشگاه در باب دین و حقانیت ادیان صورت گرفت که در پیوند مربوط به این خبر از منظرتان عبورخواهد کرد.

ÓÓگانترÓکریستینÓهانسÓپروفسورÓوÓمحمدرضاییÓدکتر

تالش برای تعریف دین، بیهوده است
سیزدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری مهر

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

در دیدار رییــس انجمن های علمی حوزه با آیت اهلل رشــاد، مقوله 
کرسی های آزاد اندیشی و پیشتاز بودن پژوهشگاه به عنوان نخستین نهاد 
برخاســته از حوزه در این امر، مورد توجه قرار گرفت. در همین خصوص فرصتی دســت داد تا در گفت وگویی با دبیر کمیته 

دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، از کم و کیف برگزاری این کرسی ها با خبر شویم.

ÓÓارجمندÓشهابÓآقایÓجناب

پیشتازی پژوهشگاه در کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
سیزدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه

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

فعالیت های انجام شده

در ادامه گفت وگو با مدیران گروه های علمی پژوهشــگاه این بار به 
ســراغ جناب آقای دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه 
پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی رفتیم تا از فعالیت ها و دستاوردهای این گروه 

موفق علمی باخبر شویم. در پیوند مربوط به این مطلب متن کامل گفت وگو با دکتر سنگری از منظرتان عبور می کند.

ÓÓسنگریÓمحمدرضاÓدکترÓآقایÓجناب

دهه شصت دوران شکوفایی ادبیات انقالبی است
دوازدهم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

http://www.iict.ac.ir/...
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در پیوند مربوط به این مطلب، یادداشــتی از آقای مهدی جمشیدی 
عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی در خصوص آیت اهلل عالمه مرتضی مطهری)ره( از برجسته ترین نیروهای 

فکری و سیاسی در انقالِب اسالمی از منظرتان عبور خواهد کرد که خواندن این یادداشت خالی از لطف نخواهد بود.

ÓÓجمشیدیÓمهدیÓآقایÓجناب

»مطهرِی تهران« به روایِت آیت اهلل العظمی خامنه ای
شانزدهم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

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

دکتر رمضــان علی تبار عضو هیأت علمی گــروه منطق فهم دین 
و مدیر گروه فلســفه علوم انسانی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
در جدیدترین تحقیق خود به موضوع »منطق علوم انســانی اســالمی« پرداخته اســت. از همین رو از ایشان خواستیم تا در 

یادداشتی به شرح این موضوع بپردازد که متن کامل نوشتار ایشان در پیوند مربوط به این مطلب آمده است.

ÓÓتبارÓعلیÓرمضانÓدکترÓآقایÓجناب

یادداشتی در باب منطق علوم انسانی اسالمی
هفدهم تیرماه، پژوهشگاه دفتر قم

Ó یادداشت

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

همزمان با شهادت رییس مکتب؛ تشیع امام ششم شیعیان حضرت 
امام جعفر صادق)ع( ویژه برنامه ســوگواری با ســخنرانی حجت االسالم 
والمســلمین دکتر قاسم ترخان عضو هیات علمی گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی در دفتر قم این پژوهشگاه برگزار شد. محورهای سخنان ایشان در پیوند مربوط به این مطلب تقدیم می گردد.

ÓÓترخانÓقاسمÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

نهضت تولید علم در زندگانی امام صادق علیه السالم
هفدهم تیرماه، پژوهشگاه دفتر قم

Ó سخنرانی

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

فعالیت های انجام شده
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عرفان اهل بیتی عنوان جدیدترین اثر حجت االســالم والمسلمین 
دکتر محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشکده حکمت 
و دین پژوهی پژوهشــگاه اســت که در  آینده ای نزدیک توسط گروه بینش و اندیشــه مرکز پژوهش های جوان وابسته به 
پژوهشگاه به زیور چاپ آراسته خواهد شد. در پیوند مربوط به این مطلب یادداشتی پیرامون اثر یاد شده از منظرتان می گذرد.

ÓÓرودگرÓمحمدجوادÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

نگاهی متفاوت به عرفان اسالمی به قلم دکتر رودگر
نوزدهم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

فعالیت های انجام شده

کتاب سیاست، سرمایه و سینما به قلم سجاد مهرگان در گروه ادب 
و هنر مرکز پژوهش های جوان سامان یافته و به زودی منتشر خواهد شد. 
در همین خصوص جهت بررسی مضامین کتاب، گفت و گویی با آقای سجاد مهرگان نویسنده این اثر و محقق علمی گروه 

ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان ترتیب دادیم که متن کامل آنرا در پیوند مربوط به این مطلب می خوانید.

ÓÓمهرگانÓسجادÓدکترÓآقایÓجناب

فیلم مجموعه ای از هنرهای دیگر است
بیستم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه

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

از روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه جاری دوره مطالعاتی با عنوان »آشنایی 
اجمالی با فلسفه فرهنگ« در مجتمع علمی و حوزه علمیه امام رضا)ع( با 
ارائه حجت االسالم و المسلمین مهدی جهان برگزار می شود. از این رو از ایشان خواستیم تا به جهت تبیین بحث، مختصری 

پیرامون فلسفه فرهنگ نگاشته تا این نوشتار در پیوند مربوط به این مطلب برای مخاطبان قرار گیرد.

ÓÓجهانÓمهدیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

فرهنگ با طعم فلسفه از زبان حجت االسالم مهدی جهان
بیستم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó یادداشت

http://www.iict.ac.ir/...
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حجت االســالم و المســلمین دکتر فرج اهلل هدایت نیا عضو هیأت 
علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری شفقنا به مساله حجاب و چرایِی لزوم مراعات آن پرداخته است که متن 

گفت وگوی ایشان در پیوند مربوط به این مطلب قابل مشاهده خواهد بود.

ÓÓنیاÓهدایتÓاهللÓفرجÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

حجاب راهبردی برای زیسِت عفیفانه و پاک
بیست و سوم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شفقنا

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

خبرگزاری شفقنا در گفت وگویی با حجت االسالم علی ذوعلم عضو 
هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی و رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشــگاه، وضعیت امروز حجاب مردان و زنان کشــور، نوع برخورد با بدحجابان، تأکید اسالم بر رنگ پوشش و 
عفت ظاهری و باطنی را مورد بررسی قرار داده است که متن کامل این گفت وگو در پیوند مربوط به این مطلب قرار دارد.

ÓÓذوعلمÓعلیÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

اکثر بانوان حجاب را در حد قابل قبول رعایت می کنند

بیست و سوم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری شفقنا

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

فعالیت های انجام شده

حجت االسالم و المســلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو هیات 
علمی گروه اقتصاد اســالمی پژوهشــگاه در همایش روحانیون مبلغ در 
همــدان با بیان اینکه ربا جزو بزرگترین گناهان کبیره اســت، اظهار کرد: منطق بانکداری بدون ربا برابر اســت با معرفی 

معامالتی که بر اساس شریعت اسالمی باشد. متن کامل سخنان ایشان در پیوند مربوطه قابل دسترسی است.

ÓÓموسویانÓسیدعباسÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

چهار دغدغه مهم مراجع تقلید درباره نظام بانکداری
بیست و سوم تیرماه، همدان

Ó سخنرانی

http://www.iict.ac.ir/...
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ســیزدهمین نشســت شــنبه های انقالب، با موضوع دستاوردهای 
انقالب اســالمی در حوزه مشــارکت عمومی به همــت جنبش مردمی 
پاسداشــت چهل سال انقالب اسالمی روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه جاری با حضور دکتر علیرضا افشار، دکتر شهریار زرشناس 

و دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

ÓÓÓانقالبÓهایÓشنبهÓنشستÓسیزدهمینÓدرÓردادیÓمحسنÓدکتر

والیت فقیه مقابل دیکتاتوری و ضامن تحقق مشارکت مردمی

بیست و سوم تیرماه، خبرگزاری مهر

Ó نشست

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

مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه و دبیر کمیته مشــارکت عمومی 
جنبش مردمی پاسداشــت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در سیزدهمین نشست شــنبه های انقالب با موضوع مشارکت 

عمومی اظهار داشت: مشارکت همدالنه مردم در حوادث و مواقع بحرانی، کم نظیر است.

ÓÓانقالبÓهایÓشنبهÓنشستÓسیزدهمینÓدرÓجمشیدیÓمهدی

انقالب اسالمی، مردم را از حاشیه سیاست به متن آورد
بیست و سوم تیرماه، خبرگزاری مهر

Ó نشست

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

کتاب »همسایه سدر و همسفر رود« زمانه و زندگی دکتر محمدرضا  
سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با حضور و سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری و دکتر غالمعلی حداد عادل در تاالر مهر 

حوزه هنری تهران رونمایی شد. متن کامل این خبر را می توانید در پیوند مربوطه بخوانید. 

ÓÓرودÓهمسفرÓوÓسدرÓهمسایهÓکتابÓازÓرونمایی

کتاب »همسایه سدر و همسفر رود« رونمایی شد
بیست و چهارم تیرماه، حوزه هنری

Ó معرفی آثار

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

فعالیت های انجام شده
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فعالیت های انجام شده

مقوله حجاب و مخیر یا مجاب بودن بانوان و دختران به اســتفاده از 
آن، به عنوان یکی از مســائل چالشی همواره نقل محافل علمی و مذهبی 
بوده اســت. در این یادداشــت از نگاه دکتر قاســم ترخان عضو هیأت علمی گروه کالم پژوهشگاه، در روز میالد با سعادت 

حضرت معصومه)س( و به بهانه روز دختر به صورت گذرا نگاهی به مقاله ایشان در مجله پاسدار اسالم خواهیم پرداخت.

ÓÓترخانÓقاسمÓدکترÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجتÓیادداشت

حجاب به مثابه یک امر اجتماعی است
بیست و چهارم تیرماه،  پژوهشگاه قم

Ó یادداشت

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

به مناســبت فرارســیدن ســالروز والدت با سرســعادت حضرت 
معصومــه)س( و همچنین نامگذاری این روز به عنوان روز دختر، بســته 
پیشنهادی مطالعاتی از سوی مرکز پژوهش های جوان وابسته به این پژوهشگاه در عرصه های تاریخی، فرهنگی، حقوقی و 

اجتماعی خدمتتان معرفی می گردد. در پیوند مربوط، معرفی کوتاهی از این آثار ارزشمند خدمتتان ارائه خواهد شد.

ÓÓجوانÓهایÓپژوهشÓمرکزÓمطالعاتیÓپیشنهادیÓبسته

بسته پیشنهادی مطالعاتی مرکز پژوهش های جوان به مناسبت روز دختر

بیست و چهارم تیرماه،  پژوهشگاه تهران

Ó معرفی آثار

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

چهارمین جلسه از سلسله نشســت های کتابخوان تخصصی مرکز 
مطالعات فضای مجازی با موضوع »فرهنگ سایبر« با حضور عبدالحسین 
کالنتری مدرس دانشــگاه، محمدحسین ساعی رئیس دانشکده ارتباطات و رســانه دانشکده صدا و سیما و محسن ردادی 
عضو هیات علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

ÓÓردادیÓمحسنÓدکتر

نشست فرهنگ سایبر برگزار شد
بیست و پنجم تیرماه،  پژوهشگاه تهران

Ó نشست

http://www.iict.ac.ir/...
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به همــت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات 
اجتماعی پژوهشگاه، هفتمین 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 ۲5 تیرماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

Ó هفتمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ

هفتمین جلسه از سلسله بحث هایی در باب فلسفه فرهنگ

بیست و پنجم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó سلسله مباحث

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

بــه همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشــگاه با مشــارکت 
اندیشــکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تــداوم و همکاری دبیرخانه 
هیات اندیشه ورز دینی، نشست علمی فلسفه زیست فضای مجازی روز دوشنبه مورخ ۲5 تیرماه جاری با حضور و ارائه سرکار 

خانم دکتر پریسا امیری فرد در تاالر عالمه جعفری)ره( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.

ÓÓمجازیÓفضایÓزیستÓفلسفهÓعلمیÓنشست

نشست علمی فلسفه زیست فضای مجازی برگزار شد
بیست و پنجم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó نشست

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

نخســتین جلســه از دور چهارم هیات ممیزه مشترک استان تهران 
با حضور اکثریت اعضاء تیرماه جاری در ســالن جلســات حوزه ریاســت 
پژوهشگاه برگزار شد. در این جلسه اعضا و روسای کمسیون های تخصصی هیات ممیزه مشترک استان تهران تعیین و پس 

از آن پرونده های زیادی رسیدگی شد. برای با خبر شدن از این مصوبات به پیوند مربوط مراجعه نمایید.

ÓÓتهرانÓاستانÓمشترکÓممیزهÓهیاتÓجلسهÓهجدهمین

جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران برگزار شد
بیست و پنجم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó جلسات

http://www.iict.ac.ir/...
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آیت اهلل ابوالقاســم علیدوســت دوشنبه شــب ۲5 تیرماه جاری در 
دومین پیش  اجالسیه »اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید« که در 
پژوهشــگاه دفتر قم برگزار شد، با تاکید بر توســعه دانش اصول فقه به ذکر موضوعاتی به عنوان مثال پرداخت و گفت: ما 
بار ها از عرف در اصول فقه استفاده کرده ایم، ولی چقدر این مسئله منقح شده است؛ البته مراد از توسعه، تغییر ساختار نیست.

ÓÓعلیدوستÓابوالقاسمÓاهللÓآیت

دومین پیش اجالسیه کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید

بیست و پنجم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó پیش اجالسیه

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

احمد شــاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه، 
سال گذشــته با اثری با عنوان »بی اســمی« که با مضمون دفاع مقدس 
نوشــته شــده بود، وارد بازار نشر شد. اثری که برخی آن را ســخت خوان لقب دادند و برخی آن را اثری فلسفی خواندند. به 

همین بهانه در ادامه گفت وگوی خبرنگار فارس با ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد.

ÓÓشاکریÓاحمدÓدکترÓآقایÓجناب

 ادبیات دفاع مقدس نیازمند خانه تکانی است
بیست و پنجم تیرماه، پژوهشگاه تهران

Ó مصاحبه با خبرگزاری فارس

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

ســید ســجاد ایزدهی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره 
به مبانی نظام سیاســی اسالم، منطق و الگوی مردم ســاالری دینی را بهترین الگو در جهان دانست و از نظر حضرت امام 

درباره ورود روحانیت به حکومت سخن گفت.متن کامل این مصاحبه در پیوند مربوط وجود دارد. 

ÓÓایزدهیÓسیدسجادÓدکترÓالمسمینÓوÓاالسالمÓحجت

ایزدهی: مبنای انقالب خدمت به مردم است
بیست و ششم تیرماه، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری رسا

http://www.iict.ac.ir/...
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پایگاه اطالع رسانی حوزه نت در گفتگوی اختصاصی با دکتر محمد 
محمد رضایی، سردبیر فلصنامه علمی پژوهشی قبسات پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی و رییس بنیاد ملی نخبگان استان قم به واکاوی گوشه ای از ابعاد شخصیتی استاد فقید حوزه و دانشگاه 

دکتر احمد احمدی)ره( پرداخته است که در پیوند مربوط به این مطلب، تقدیم می گردد.

ÓÓمحدرضاییÓمحمدÓدکترÓآقایÓجناب

گفتگو با دکتر محمدرضایی به مناسبت چهلمین روز ارتحال استاد احمدی

بیست و ششم تیرماه،، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با پایگاه حوزه نت

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

زندگی کریمانه یک واژه نیســت بلکه یک دایره المعارف است. این 
جمالت بخش هایی از مباحث حجت االسالم دکتر بهرام دلیر، عضو هیات 
علمی گروه عرفان پژوهشگاه است. در ادامه و در پیوند مربوط به این مطلب، مشروح مباحث وی با خبرگزاری شبستان که 

به مناسبت دهه کرامت انجام شده به حضورتان تقدیم می شود.

ÓÓدلیرÓبهرامÓالمسلمینÓوÓاالسالمÓحجت

آرامش و استحکام خانواده؛ سوغات کرامت برای سبک زندگی

بیست و هفتم تیرماه،، پژوهشگاه قم

Ó مصاحبه با خبرگزاری شبستان

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

حجت االسالم و المسلمین سیدحسین میرمعزی رییس پژوهشکده 
نظام های اســالمی پژوهشگاه، در همایش علمی »ســیره امام رضا)ع(، 
آموزه ها و کارکردها« که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: از مباحث مهمی که مغفول مانده 

و در کلمات معصومین به وفور دیده می شود و ما کمتر روی آن کار کرده ایم، بحث علل تشریع احکام الهی است.

ÓÓمیرمعزیÓسیدحسینÓوالمسلمینÓاالسالمÓحجت

ربا عنصر متناسب با نظام سرمایه داری است
سی ام تیرماه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

Ó سخنرانی

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

کتــاب فرهنگ ناب اســالمی مبانی و الگوهای مفهومــی، پنجمین کتاب گروه 
فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی اســت که به قلم حجت االسالم و المسلمین علی ذوعلم رییس 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به 

زیور طبع آراسته شد.

ÓÓاسالمیÓنابÓفرهنگÓکتاب

کتاب فرهنگ ناب اسالمی منتشر شد

Ó چاپ اول

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

فصلنامه علمی پژوهشــی اقتصاد اسالمی، شماره شصت و نهم منتشر شد. این 
فصلنامه با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و سردبیری جناب آقای عباس عرب مازار به شماره شصت 
و نهم خود رســید. در شماره شصت و نهم فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، مقاالت متعددی وجود دارد که چکیده 

این مقاالت در پیوند مربوط به این مطلب برای دسترسی بهتر عالقمندان قرار گرفته است.

ÓÓاسالمیÓاقتصادÓپژوهشیÓعلمیÓفصلنامه

شصت و نهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی

Ó چاپ اول

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

هفتاد و چهارمین شــماره از فصلنامه علمی پژوهشــی ذهن منتشــر گردید. این 
فصلنامه با صاحب امتیازی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و سردبیری حجت االســالم والمسلمین دکتر علیرضا 
قائمی نیا به شماره هفتاد و چهارم خود رسید. در شماره هفتاد وچهارم فصلنامه علمی پژوهشی ذهن، مقاالتی متعددی وجود 

دارد که چکیده این مقاالت در پیوند مربوط به این مطلب برای دسترسی بهتر عالقمندان قرار گرفته است.

ÓÓذهنÓپژوهشیÓعلمیÓفصلنامه

هفتاد و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی ذهن

Ó چاپ اول

http://www.iict.ac.ir/...
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هشــتاد و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی قبسات در حوزه فلسفه دین 
و کالم جدید منتشــر شد. فصلنامه قبســات با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و سردبیری آقای دکتر 
محمد محمدرضایی و با همکاری قطب علمی فلســفه دین پژوهشگاه منتشر می شــود. در شماره هشتاد و هفتم فصلنامه 
علمی پژوهشی قبسات، مقاالت متعددی وجود دارد که چکیده این مقاالت در پیوند مربوط به این مطلب قرار گرفته است.

ÓÓقبساتÓپژوهشیÓعلمیÓفصلنامه

هشتاد و هفتمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

Ó چاپ اول

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

چاپ پنجم کتاب فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای اثر حجت االسالم و المسلمین 
محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه منتشر شد. فلسفه سیاسی دانشی 
اســت که با رویکرد و روش عقالنی پیرامون مطلوبیت های حیات سیاســی انسان ها بحث می کند و به دنبال این است که 

»بهترین نوع زندگی اجتماعی«، »بهترین رژیم سیاسی«، »بهترین غایات زندگی سیاسی« را تبیین نماید.

ÓÓایÓخامنهÓاهللÓآیتÓسیاسیÓفلسفهÓکتاب

چاپ پنجم کتاب فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای

Ó تجدید چاپ

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

 جهت انتقال هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد 

 با اداره روابط عمومی و اطالع  رسانی

 پژوهشگاه تماس حاصل نمایید. 





اخبـارکوتـاه

مصوبات .........................15 مصوبه 9

ارتقاء علمی ....................2 ارتقاء 9
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۲۶

اخبار کـوتاه

تحقیق »ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر« اثر ابراهیم دادجو در شورای علمی گروه معرفت شناسی 	

تحقیق »جریان شناسی رمان های عامه پسند در ایران« اثر شهریار زرشناس در شورای علمی گروه ادب  	

و هنر مرکز پژوهش های جوان

تحقیق »اهداف قرآن در قرآن« اثر عبدالکریم بهجت پور در شورای علمی گروه قرآن پژوهی 	

مقاله »اصل تناسب جرم و مجازات« در شورای علمی گروه حقوق جزای دانشنامه قرآن شناسی  	

مقاله دانشنامه ای »کونو مع الصادقین« اثر سعید داودی در شورای علمی گروه قرآن پژوهی 	

مقالــه »عناصر رهزن و مولفه های فهم صحیح تفاوت حقوق زن و مرد در اســالم با تأکید بر دیدگاه های  	

آیت اهلل معرفت)ره(« اثر محمد عرب صالحی در شورای علمی گروه منطق فهم دین

مقاله »ماهیت احکام امضائی با تأکید بر دیدگاه های حاج آقا مصطفی خمینی)ره(« اثر محمد عرب صالحی  	

در شورای علمی گروه منطق فهم دین

مقاله »تناسخ و معاد« اثر حمیدرضا شاکرین در شورای علمی گروه منطق فهم دین 	

مقاله »بررسی انتقادی نگره علم شناختی تفکیکی« اثر حمیدرضا شاکرین در شورای علمی گروه منطق  	

فهم دین

مقاله »مادیت نفس در نکره تفکیک، بررسی و نقد« اثر حمیدرضا شاکرین در شورای علمی گروه منطق  	

فهم دین

مقاله »موضوع شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش شناسی آن« اثر رمضان علی تبار در شورای علمی  	

گروه منطق فهم دین

مقاله »مولفه های صراط ســلوک با رویکردی به آیات و احادیث« اثر محمدجواد رودگر در شــورای علمی  	

گروه عرفان

مقاله »نقش محبت بر سلوک معنوی بر مبنای آموزه های فاطمی)س(« اثر محمدجواد رودگر در شورای  	

علمی گروه عرفان

مصوبات تـیرماه:
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اخبار کـوتاه

ارتقاء از مرتبه مربی به اســتادیاری عضو هیات علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی  9  -

آقای سیدحسین فخر زارع

ارتقاء از مرتبه مربی به اســتادیاری عضو هیات علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی  9  -

حجت االسالم والمسلیمن غالمحسین زینعلی

ارتقاء تـیرماه:

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

مقاله »تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی)ره(« اثر حسین روحانی نژاد در شورای علمی گروه عرفان      	

مصوبات تـیرماه:


