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 یهالات و نشستاش کتب، مقگزار

 یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند 

 
 

 

استاد  یهاشهیدر موضوع اند

)ره(یمطهر یمرتض دیشه  
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 الف( تحقیقات چاپ شده

 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقیق رديف

1  
 احد فرامرز قراملکی استاد مطهری و کلام جدید

حکمت و 

کلام و  پژوهی/دین

پژوهیدین  

 

2  
 مهدی جمشیدی نظریه فرهنگی استاد مطهری

فرهنگ و مطالعات 

اجتماعی/ فرهنگ 

 پژوهی

 

3  

حکومت دینی از منظراستاد شهید 

 مطهری
 محمد حسن قدردان قراملکی

 /های اسلامینظام

 سیاست
 

4  

طهور در ساغر ـ سیری در اندیشه 

 کلامی شهید مطهری )دو جلد(
 حسینعلی رحمتی

 کانون اندیشه جوان
 

5  

هایی درباره ایمان از فریمان)نگاره فرّ

 آیت الله شهید مطهری(
 زینب عطایی

 کانون اندیشه جوان
 

6  

 04مجموعه چلچراغ حکمت مشتمل بر 

های شهید دفتر با موضوع بررسی اندیشه

 آیت الله مرتضی مطهری

 

 عناوین دفاتر و نام محقق:

 ایدئولوژی/ حسن پناهی آزادبینی و . شناخت، جهان1

 پور نیازیشناسی / حسن اسماعیل. انسان2

 . خداشناسی / مهدی عبداللهی3

 . عدل الهی / سید مصطفی حسینی نسب0

 . نبوت / امین عابدی نژاد5

 . امامت و رهبری / رضا میرزایی6

 شناسی / عبدالحسین خسروپناه. دین7

  کانون اندیشه جوان
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 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقیق رديف

 ناهروپ. روشنفکری و روشنفکران / عبدالحسین خس8

 . فلسفه اسلامی و غرب / علی دژاکام9

 . مهدویت / بهروز محمدی14

 . پیامبر اسلام )ص( / محمد باقر پور امینی11

 . امیر مؤمنان علی )ع( / عبدالله محمدی12

 . اهل بیت )ع( / اکبر پیروزی13

 . تربیت / عباس چراغ چشم10

 . اخلاق و فرا اخلاق / احد ایمانی15

 د جواد رودگر. عرفان / محم16

 . معاد / حمیدرضا شاکرین17

 . تاریخچه تشیع / محمد حسین پورامینی18

 . عقاید تشیع / محمد صفر جبرئیلی19

 . اسلام شناسی / محمد صفر جبرئیلی24

 نژاد. ایمان / سید محمد علی داعی21

 . قرآن شناسی/ علی نصیری22

 . تحجر / سیدرضا کلوری23

 نژادعلی داعی. عقلانیت / سید محمد 20

 . انقلاب اسلامی / علی ذوعلم25

 زایی. آزادی / شریف لک26

 ها / سلیمان خاکبان. روحانیت و حوزه27

 . امر به معروف و نهی از منکر / غلامرضا بهروز لک28
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 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقیق رديف

 . سیاست و حکومت / محمد حسن قدردان قراملکی29

 عدالت اجتماعی / نجمه کیخا 34

 اکرین. حکمت احکام / حمیدرضا ش31

 فرد. اقتصاد اسلامی / سعید فراهانی32

 . حماسه عاشورا / محمدباقر پورامینی33

 . تمدن اسلام / محمدباقر پورامینی30

 . جوان / عباس رضوانی نسب35

 . اسلام و دنیای متجدد/ حسین سوزنچی36

 . پوشش و حجاب / علی محمدی آشنانی37

 . منزلت و حقوق زن / سید ابراهیم حسینی38

 البلاغه / محمد مهدی رضایی. نهج39

 شناسی / حسن ابراهیم زاده. غرب04

 

 ب( تحقیقات اتمام یافته

 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقیق رديف

1 
 (یاستاد مطهر یۀنظر ینیبازآفر)ی اسلامیاجتماععلم

 

فرهنگ پژوهیفرهنگ و مطالعات اجتماعی/  مهدی جمشیدی   

 

 

 ج( تحقیقات در دست اجرا
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 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام محقق عنوان تحقیق رديف

1 
 

 سابجکتیویته و نقد آن از نگاه شهید مطهری 

افرمجانیاکبر احمدیعلی شناسیفرهنگ و مطالعات اجتماعی/ غرب    

 مهدی جمشیدی  رفتار فرهنگی استاد مطهری 2
فرهنگ و مطالعات اجتماعی/ فرهنگ 

 پژوهی
 

 مطهری و عرفان 3
پژوهی/ عرفانحکمت و دین محمد جواد رودگر   

های جوان/ بینش و اندیشهمرکز پژوهش قاسم اخوان نبوی  )با تاکید بر روش شهید مطهری( داروینیسم 0   

 

 ( مقالات چاپ شده در مجلاتد

 توضیحات عنوان / شماره / سال  نام مولف عنوان مقاله رديف

1  
  94و بهار  89/زمستان 57ـ 58کتاب نقد/ ولی الله عباسی قلمرو سیاسی دین از دیدگاه استاد مطهری

2  
85/ زمستان 01کتاب نقد/ زاهد ویسی حریفات عاشورا از نظر استادمطهری   

3  

استادمطهری و پویایی دانش اسلامی در دنیای 

 معاصر
83/ زمستان 33کتاب نقد/ داوود مهدویزادگان   

4  
83/ تابستان 31کتاب نقد /  ولیا... عباسی استاد مطهری، کلام جدید و مسأله خاتمیت   

5  
82/ بهار و تابستان 27و  26کتاب نقد /  محمدجواد رودگر تحجر و تجدد از منظر استاد شهیدمطهری   

6  
79/  پاییز 16نقد / کتاب  علی ذوعلم  ضد اصلاحات و تحجر در دیگاه استادمطهری   

7  
77و بهار 76/ زمستان 6و  5کتاب نقد /  علی دژاکام استادمطهری و نسبیت معرفت دینی   

8  
76/ زمستان  6قبسات/ محمدرضا کاشفی علم و دین از دیدگاه استاد مطهری   
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 توضیحات عنوان / شماره / سال  نام مولف عنوان مقاله رديف

9  
78/ زمستان 13قبسات/ مسعود امید درآمدی بر منظر اخلاق از منظر استاد مطهری   

11  
82/ زمستان 28قبسات /  عبدالله نصری حق و عدالت در اندیشه استاد مطهری   

11  
82/ زمستان 31و  34قبسات /  محمد محمد رضایی فلسفه اخلاق از دیدگاه شهید مطهری   

12  
82/ زمستان 31و  34قبسات /  علی مطهری نگاهی به اندیشههای استاد مطهری در فلسفه تاریخ   

13  

توجیه جاودانگی اصول اخلاقی برمبنای نظریه 

 اعتبارات از دیدگاه شهید مطهری
82/ زمستان 31و  34قبسات /  محسن جوادی   

14  

کارکرد معرفتی نظریه فطرت در اندیشه استاد 

 مطهری
82/ زمستان 31و  34قبسات /  احد فرامرز قراملکی   

15  

درآمدی بر قلمرو گستره  -نظریه دین حداکثری 

 دین از منظر استاد مطهری

 

82/ زمستان 31و  34قبسات /  ولی الله عباسی   

16  
 انسان کامل در اندیشه مطهری

 
82/ زمستان 31و  34قبسات /  عبدالله حاجی صادقی   

17  
 نجات از دیدگاه شهید مطهری

 
82/ زمستان 31و  34قبسات /  علی شیروانی   

18  
 حل پارادکس آزادی در اندیشه شهید مطهری

 
82/ زمستان 31و  34قبسات /  حسین سوزنچی   

19  
 اندیشه اقتصادی استاد شهید مطهری

 
82/ زمستان 31و  34قبسات /  سعید فراهانی فرد   

21  
 ستاد مطهری و نقد اندیشه های جامعه شناختیا

 
82/ زمستان 31و  34قبسات /  علی باقری نصرآبادی   

21  
 عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری

 
82/ زمستان 31و  34 قبسات / محمد جواد رودگر   

22  

بررسی  -پژوهشی درباره حقیقت و ماهیت انرژی 

نگرشهای فلسفی استاد مطهری و علامه طباطبایی به 

 ماده و انرژی

 

82/ زمستان 31و  34قبسات /  رحیم قربانی   
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 توضیحات عنوان / شماره / سال  نام مولف عنوان مقاله رديف

23  

استاد شهید مرتضی مطهری، رموز توفیق و 

 ماندگاری

 

82/ زمستان 31و  34قبسات /  فیروزه کرمی   

24  
 مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری

 
83/ زمستان  33قبسات /  حسین سوزنچی   

25  

صالت فرد ، جامعه یا هردو ، بررسی تطبیقی آرای 

 استاد مطهری و استاد مصباح یزدی

 

85/ زمستان  02قبسات /  حسین سوزنچی   

26  

جریان علیت در تاریخ ، تاملی در نگرش سارتر و 

 مطهری

 

85/ زمستان  02قبسات /  علیرضا موفق   

27  
 وحی از دیدگاه مک کواری و مطهری

 
87/ تابستان 08قبسات /  مهدی عباسزاده   

28  

قش دین در رنج زدایی و کاهش آلام بشری )با 

 رویکردی به آرای استاد شهید مطهری(

 

89/ تابستان 56قبسات/  محمد جواد رودگر   

29  
تیلیشمفهوم ایمان در آثار استاد مطهری و پل   

 
92/ بهار 67قبسات /  سید مجتبی رضوی طوسی   

31  
 بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در باره عدالت

 

رضیه امیری: حوران 

 اکبرزاده
92/ تابستان 68قبسات /    

31  

برهان نظم در نظر دو فیلسوف معاصر )استاد 

 مطهری ـ استاد جوادی آملی(

 

95/ بهار 79قبسات /  سید محمد حکاک   

32  
 فلسفه عرفان در اندیشه استاد مطهری

 
96/ بهار 83قبسات /  محمد جواد رودگر   

33  
 برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی

 
96/ تابستان 80قبسات /  سید محمد حکاک   

34  

نظریه مسلمانان گمنام با تطبیق اندیشه استاد مطهری 

 با نظریه مسیحیان گمنام کارل رانر

 

محمد علی اخگر/ علیرضا 

 فارسینژاد
96/ تابستان 80قبسات /    
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 توضیحات عنوان / شماره / سال  نام مولف عنوان مقاله رديف

35  

ترین مؤلفه وحید به عنوان گوهر اعتقادات، اصلی

 دینداری در اندیشه استاد مطهری

 

کمال اکبری/ محسن 

 اکبری/ ناصر جعفری پور
96/ زمستان 86قبسات /    

36  

بازخوانی نقد معرفت شناسی کانت از دیدگاه استاد 

 مطهری

 

87/ زمستان 35-30ذهن /  مسعود امید   

37  
نقلاب کپرنیکی کانت از دیدگاه شهید مطهریا  

 
88/ زمستان 36-37ذهن /  رضا تقیان ورزنه   

38  

تقریر غایت گرایانه از علم دینی با تکیه بر اندیشه 

 های استاد مطهری

 

91/ زمستان 54ذهن /  علی اصغر خندان   

39  

معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید 

 مطهری

 

مهدی جمشیدی/ زاهد 

غفاری هشجین/ عباس 

 کشاورز

91/ زمستان  54ذهن /    

 

 

 هانشست (ه

 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام مجري عنوان همايش / نشست رديف

 استاد شهید مطهری و عرفان اجتماعی  1

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی/ با همکاری بنیاد 

علمی و فرهنگی شهید 

مجمع عالی  مطهری و

 حکمت اسالمی

پژوهی / عرفانحکمت و دین   

های نوپدیداستاد شهید مطهری و نقد معنویت  2  

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی/ با همکاری بنیاد 

علمی و فرهنگی شهید 

مطهری و انجمن علمی 

اخالق اسالمی حوزه علمیه 

 قم

پژوهی / عرفانحکمت و دین  

 

3  
شناختی مبانی جهاناستاد شهید مطهری و 

 پیشرفت اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی/ با همکاری بنیاد 

علمی و فرهنگی شهید 

مطهری و انجمن علمی 

پژوهی / عرفانحکمت و دین  
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 توضیحات نام پژوهشكده و گروه نام مجري عنوان همايش / نشست رديف

اخالق اسالمی حوزه علمیه 

 قم

4  

نشست علمی استاد شهید مطهری و عرفان اهل 

 بیتی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی
پژوهی / عرفاندینحکمت و   

 

5  

های صوفیانه و ستاد شهید مطهری و نقد عرفانا

 سکولار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی
پژوهی / عرفانحکمت و دین  

 

 

 

 


