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 .1تفاهمنامه با انجمن کالم حوزۀ علمیۀ قم
 .2تفاهمنامه با مجمع عالی حکمت اسالمی
 .3تفاهمنامه با سازمان سمت
 .4تفاهمنامه با دانشگاه قم
 .5تفاهمنامه با جامعة الزهرا
 .6تفاهمنامه با پژوهشکدۀ علوم شناختی در حوزۀ فلسفۀ ذهن
 .7دانشگاه ادیان و مذاهب
 .8تفاهمنامه با دانشگاه زنجان
 .9تفاهمنامه با مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.

نشر دیجیتال
تعداد آثار نشر دیجیتال:

 90کتاب

کرسیها و نشستهای علمی
کرسی نقد و ترویجی:
نشستهای علمی:

 12کرسی
 85نشست

همکاریهای علمی و پژوهشی با:

سمینارها

 .1انجمن کالم حوزۀ علمیۀ قم
 .2مجمع عالی حکمت اسالمی
 .3سازمان سمت
 .4جامعة الزهرا
 .5جامعة المصطفی العالمیه
 .6پژوهشکدۀ علوم شناختی
 .7همایش روز جهانی فلسفه
 .8دانشگاه قم
 .9مدرسۀ عالی معصومیه
 .10قطبهای علمی فرهنگی
 .11بنیاد علمی فرهنگی شهید
مطهری

برگزاری  8سمینار علمی از طر حهای فعال و اتمامیافته.

همایشها
برگزارشده:
 .1همایـش بینالمللـی آموزههـای دینـی و مسـئلۀ نفـس و بـدن
(اسـفند )1389؛
 .2همایش ملی تصوف؛ شاخصه و نقدها (مهر )1397؛
 .3همایـش ملـی علـم اسلامی و کاربسـت آن در نظـام آمـوزش و
پـرورش (اسـفند)1397؛

همایشهای در دست اقدام:
 .1همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسالم و مسیحیت (اسفند
)1398؛
 .2همایش ملی معنویتهای نوظهور؛ شاخصهها و نقدها (مهر .)98
 .3همایش ملی « بهائیت؛ دویستسال خشونت ،خیانت و خرافۀ
فرقهای»
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 .12مرکز حوزۀ علمیۀ صدیقۀ کبرا
 .13دانشگاه قرآن و حدیث
 .14بنیاد امامت
 .15بنیاد فرهنگی جعفری
 .16مرکز الحضاره لبنان
 .17دانشگاه ادیان و مذاهب
 .18مؤسسه معارف اسالمی
 .19مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
 .20پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .21پژوهشگاه دانشهای بنیادی
(پژوهشکده فلسفه تحلیلی)
دانشگاه زنجان.

نشانی :قم ،چهار اه شهداء ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی ،پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی
تلفن37735369 :
phil.theo@isca.ac.ir
پست الکترونیکی:
www.phil.theo.isca.ac.ir
وب سایت:
شبکههای اجتماعی@ philtheo :

گروههای پژوهشی

پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی

وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

در حـال حاضر ،در اين پژوهشـكده سـه گروه پژوهشـی فعال وجود
دارد كـه عبارتاند از:
 .1گروه فلسفه
 .2گروه كالم
 .3گروه فلسفۀ اخالق

بـه منظور تبییـن و معرفی آموزههای نظری اسلام بـا رویکرد عقلی ـ
نقلی ،بازشناسی و بازسازی میراث فلسفی و کالمی و پاسخگویی به
شـبهات فکری ،در سـال  1373تأسـیس گردید .در سـالهای اخیر
افـزون بـر پژوهـش در موضوعـات فکـری روز ،میـراث غنـی متفکـران
مسلمان و کاربست روشهای نوین پژوهشی در عرصۀ علوم اسالمی
جهت غنابخشی به مطالعات بنیادی ،چندین کالنطرح پژوهشی
نظیر «رابطه نفس و بدن» و «اندیشـهنامه کالمی متکلمان شیعه»
را به اجرا گذاشـته اسـت .همچنین توجه به حوزههای مهم فکری
و کاربـردی و مـورد نیـاز ماننـد «فلسـفۀ اخلاق»« ،فلسـفۀ نفـس» و
نیـز انجـام مطالعـات تطبیقـی در عرصـۀ «دیـن و عقـل» و «دیـن و
دانشهای زبانی» ،از برنامههای برجسـتۀ این پژوهشکده بهشمار
میآیـد .بررسـی و توانمندسـازی فلسـفه اسلامی و برقـراری ربـط و
نسـبت آن بـا نیازهـای اجتماعـی و سیاسـی و نیز نوسـازی علم کالم
شـیعه بـه منظـور حضـور فعالتـر در مواجهـه بـا اندیشـههای رقیـب
از جملـه محورهای مـورد توجـه در برنامههای حال و آینده اسـت.

منابع انسانی
تعداد هیات علمی تماموقت:
پژوهشگران تماموقت:
همکاران پژوهشی پروژهای:
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ج) گروه فلسفۀ اخالق
 .1كالنطـرح «نظريههـاى اخالقـى» (اخلاق هنجـارى ) بـا  2طـرح
فعال و  1نشسـت برگزارشـده؛
 .2کالنطرح اخالق پژشکی؛
نطـرح بررسـی هنجارهـای اجتماعـی و چگونگـی تغییـر و
 .3کال 
تحـول آنهـا؛
 .4طر حهای متفرقه با  14طرح فعال و  13عنوان کتاب چاپ شده؛
 .5طر حهای قطبی با  7طرح فعال.

طر حهای پژوهشی
کالنطر حها:
الف) گروه فلسفه
 .1كالنطـرح «رابطـۀ نفـس و بـدن»؛ بـا  9طـرح فعـال و  21عنوان
کتـاب و  70مقالـۀ چاپشـده و  30کرسـی ترویجـی و نشسـت
علمـی برگزارشـده؛
 .2كالنطـرح «فلسـفۀ زبـان و علـم اصـول»؛ بـا  13طـرح فعـال
و  5عنـوان کتـاب چاپشـده و  4کرسـی و نشسـت برگـزار شـده؛
 . 3كالنطرح «در جسـتوجوی عرفـان اهلبیت؟مهع؟»؛ با  3طرح
فعال و  5کرسـی ترویجی و نشسـت علمی برگزارشده؛
 .4كالنطرح «توانايىهاى فلسـفۀ اسلامى و ربط و نسـبت آن
با حيات سياسی -اجتماعى» با  1طرح فعال و  5عنوان کتاب
چاپشـده و  30کرسی ترویجی و نشست علمی برگزارشده؛
 .5طر حهای متفرقه :با  7طرح فعال و  3اثر چاپشده؛
 .6طر حهای قطبی با  8طرح فعال و  2طرح اتمامیافته.

اهــداف
 .1تبييـن و تنقيـح مبانـى و چارچوبهـاى نظـرى فلسـفه و كالم
اسلامي بهمنظور توسـعه و توانمندسـازى آنها و پاسـخگويى به
نيازهـاى فـردى و اجتماعـى؛
 .2بازشناسى و تبيين نظاممند آموزههاى نظرى اسالم؛
 .3دفـاع عقالنـى از آموزههـاى اسلامى و پاسـخگويى بـه شـبهات
فلسـفى و كالمـى؛
 .4نوآورى در بيان آموزههاى اسالمى و فهمپذيرساختن آن متناسب
با سطوح گونا گون مخاطبان.
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عنـوان کتـاب چاپشـده و  3اثـر در دسـت چـاپ و  4کرسـی و
نشسـت برگزارشـده؛
 .2كالنطرح قطبی«نقد الحاد مدرن و علمبنیاد» با  3طرح فعال
و  9عنـوان کتـاب چاپشـده و 2اثـر در دسـت چاپ و  7کرسـی و
نشست برگزارشده؛
 .3کالنطرح قطبی «سلفیهپژوهی» با  1نشست برگزار شده؛
 .4کالنطرح قطبی آماده اجرا« :مطالعات کالمی در موضوع تعمیق
ایمان و باور دینی».

21

ب) گروه کالم اسالمی
 .1كالنطـرح قطبـی«کالم و مستشـرقان» بـا  15طـرح فعـال و 9

انتشارات:
مجموع آثار منتشرشده 120 :مجلد (با همکاری ناشران مختلف)
آثار در دست نشر 10 :مجلد
مقاالت از ابتدا تاکنون 240 :مقاله

نشریات:
 .1مجلـه علمـی  -پژوهشـی نقدونظـر (تا کنـون  95شـماره منتشـر
ً
شـده و کاملا بـهروز میباشـد).
 .2دو فصلنامـه فلسـفی بـا عنـوان ( Mind`s Studiesتا کنـون یـک
شـماره منتشـر شـده و شـماره دوم در دسـت انتشـار اسـت).
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