مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی
پغ اص حذٍد یک دِّ كؼالیت دٍ هجوَػِ پظٍّـی پظٍّـگاُ ،یؼٌی «هشکض هغالؼات كشٌّگی ٍ اجتواػی»
ٍ «گشٍُ هغالؼات توذًی» کِ تِ ًَػی ّش دٍ ًاظش تِ «هؼائل اجتواػی ایشاى هؼاصش» اؿتـال تِ کاس ػلوی ٍ
پظٍّـی داؿتٌذ ،دس اٍایل ػال  1395دس ّیأت یک هجوَػِ ػلوی تا ػٌَاى «هشکض هغالؼات اجتواػی ٍ
توذًی» ػاصهاىیاكتِ ٍ دٍسُ جذیذ كؼالیتی خَد سا ؿشٍع کشدُ اػت  .دس اداهِ تِ هؼشكی اجوالی ایي هشکض
کِ تش اػاع ػٌذ «ؿٌاػٌاهِ ٍ ًوـِ حشکت ػلوی هشکض هغالؼات اجتواػی ٍ توذًی دس اكن دُ ػالِ» تٌظین
ؿذُ ٍ تِ تصَیة ؿَسای پظٍّـی هشکض سػیذُ اػت اؿاسُ هیؿَد.
تیاًیِ هأهَسیت
هشکض هغالؼات اجتواػی ٍ توذًی ،هجوَػِ ای دیي پظٍُ اػت کِ تشای¬ پـتیثاًی پظٍّـی – ساّثشدیِ
توَیت حضَس دیي دس صًذگی كشدی ٍ اجتواػی ایشاى هؼاصش ٍ ًاظش تِ ًیاصّای ًظشی ًخثگاى حَصٍی ٍ
داًـگاّی ٍ ًیاصّای ساّثشدی کاسگضاساى حَصٍی ٍ حاکویتی دس ایي صهیٌِ ،كؼالیت هی ًوایذ.
اّذاف
.1

اًجام هغالؼات ًظشی ،ساّثشدی تشاػاع ًظشیات اػالهی دس حَصُّای اجتواػی ٍ توذًی.

.2

ؿٌاخت ،تحلیل ٍ سصذ ؿشایظ دیٌی جاهؼِ ٍ اًؼکاع آى تِ هشاکض پظٍّـی ،كشٌّگی ٍ هشاجغ

تصوینگیش ًظام.
.3

ؿٌاخت ٍ تشسػی هَهؼیت اجتواػی ٍ توذًی جوَْسی اػالهی ٍ تحَالت آیٌذُ جاهؼِ.

.4

اًجام هغالؼات آػیة ؿٌاختی دس حَصُ ػیاػت¬گزاسی كشٌّگی ٍ اجتواػی ٍ توذًی.

گشٍُّای پظٍّـی
 .1گشٍُ هغالؼات توذًی
حَصُّای هغالؼاتی:
ـ توذى ًَیي ٍ جْاى اػالم
ـ توذى ًَیي ٍ ؿیشیت توذًی

ـ کاسًاهۀ توذًی جوَْسی اػالهی
 .2گشٍُ هغالؼات كشٌّگی ٍ اجتواػی
حَصُ ّای هغالؼاتی:
ـ كشٌّگ ػاصی دیٌی ٍ سٍحاًیت
ـ هؼائل ٍ آػیةّای اجتواػی ٍ سٍحاًیت
ّ .3ؼتِ ػذالتپظٍّی

اػضای ؿَسای پظٍّـی
.1

حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش هحوذتوی ػثحاًی

.2

حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش هحؼي الَیشی

.3

حجتاالػالم ٍ الوؼولیي دکتش حؼي خیشی

.4

دکتش ػلیشضا ؿجاػیصًذ

.5

دکتش هحوذتوی کشهی

.6

حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش حثیة اهلل تاتایی

.7

حجتاالػالم ٍ الوؼلویي ػلی جؼلشی

.8

هحوذسضا تْوٌی خذًگ

هٌاتغ اًؼاًی
ّیات ػلوی توامٍهت:
.1

حثیثاهلل تاتایی

.2

هحوذسضا تْوٌی خذًگ

.3

سػَل ًَسٍصی كیشٍص

پظٍّـگشاى توامٍهت:
.1

هحوذ ػلیٌی

.2

هحوذکاظن کشیوی

عشحّای پظٍّـی
پشٍطُّا  :هٌتـش ؿذُ  27عشح؛ دس دػت اًجام  41عشح؛
عشحّای اًجام ؿذُ تا کٌَى 43 :عشح

اّن عشحّای جاسی
.1

تَلیذ هحتَای کتاب اػالم ػیاػی

.2

تَلیذ هحتَای کتاب ؿشب ؿٌاػی اًتوادی اًذیـوٌذاى هؼلواى

.3

تَلیذ هحتَای هجوَػِ هواالت ًظشیات توذى اػالهی (هجلِ ًوذ ٍ ًظش)

.4

تَلیذ هحتَای کتاب هجوَػِ هصاحثِّا دس هَسد ظشكیتّای ػلَم اػالهی دس توذىػاصی

.5

سٍؽؿٌاػی هغالؼات اػالم دس ؿشب (پشٍكؼَس ػاؿادیٌا) جلذ2

.6

دٍلت هذسى ،دٍلت توذًی

.7

کتاب هشآى ٍ توذى (هٌثغ ؿٌاػی ،هصاحثِ ٍ ًـؼت ػلوی)

.8

کتاب جوَْسی اػالهی ٍ كشآیٌذ توذًی آى

.9

چیؼتی ،اتؼاد ٍ هَللِّای توَیت تیٌؾ توذًی تا تأکیذ تش جاهؼِ ّذف حَصُ ٍ سٍحاًیت

.10

تشگضاسی ًـؼت ػلوی هلَْم توذًی تَدى ٍ ؿاخصِ ّای ػٌجؾ آى

.11

جشیاىّای كکشی هغالؼات توذًی دس جْاى اػالم

.12

ظشكیتّای توذًی دس جْاى اػالم -تخؾ ًخؼت هغالؼات ًظشی

.13

«احیای توذًی» دس هیاى هتلکشاى هؼلواى تا تاکیذ تش آساء اهام خویٌی (سُ) تش اػاع سٍؽ

تثاسؿٌاػی كَکَیی
.14

ًظشیِ پشداصی ػذل ؿثکِ ای

.15

حضَس تثلیـی عالب دس ػایت ّا ٍ ؿثکِ ّای اجتواػی ،كشصت ّا ٍ تْذیذّای اخالهی

.16

ظشكیت ؿٌاػی ؿثکِ ّای اجتواػی ایٌتشًتی دس اهش تثلیؾ دیي

.17

ؿٌاػایی سٍؽ ًظامػاصی هشآًی تش اػاع دیذگاُّای هتلکشاى هؼلواى

.18

جاهؼِؿٌاػی ٍ آػیةؿٌاػی ػضاداسی

.19

هجوَػِ هواالت كلؼلِ ػلَم اجتواػی (تَلیذ هحتَای هوالِ چیؼتی ػلَم اجتواػی)

.20

هجوَػِ هواالت كلؼلِ ػلَم اجتواػی (تَلیذ هحتَای هوالِ چیؼتی كلؼلِ ػلَم اجتواػی)

.21

هجوَػِ هواالت كلؼلِ ػلَم اجتواػی (سٍؽ ؿٌاػی ػلَم اجتواػی)

.22

عشح پیوایـی ٍضؼیت ػٌجی هؼشكت دیٌی هؼلواى ػشاػش کـَس

.23

تشجوِ کتاب theories of culture

.24

تشجوِ کتاب CHRIST AND CULTURE

.25

تشجوِ کتاب )The history of political ideas (volume 4

.26

تشجوِ کتاب )The history of political ideas (volume 5

.27
.28

تشجوِ کتاب هجوَػِ هواالت دیي دس سٍاتظ تیيالولل
تَلیذ هحتَای کتاب ساُکاسّای ایجاد ٍ تثثیت اػتواد اجتواػی دس ایشاى تا سٍیکشد آهَصُّای

اػالهی
.29

تَلیذ هحتَای کتاب ػشهایِ اجتواػی دس آهَصُّای اػالهی -تا تاکیذ تش هشآى

.30

تَلیذ هحتَای کتاب دسآهذی تش ًظام کٌتشل اجتواػی دس اػالم

.31

تَلیذ هحتَای کتاب اسائِ الگَی اًذیـِ اجتواػی هؼلویي

.32

تَلیذ هحتَای کتاب هصشفگشایی اص دیذگاُ اًذیـوٌذاى :صهیٌِّا ،ػَاهل ،پیاهذّا ٍ ساّکاسّا

.33

تَلیذ هحتَای کتاب تشسػی کاسکشدّای ایٌتشًت دس اهش تثلیؾ دیي

.34

اهَس هشتَط تِ تشگضاسی ًـؼت ّای تخصصی توذى اػالهی

.35

ًْایی ػاصی ٍ ًـش تشجوِ «اػالم ٍ توذى»

.36

ًْایی ػاصی ٍ ًـش تشجوِ «جْاًی ؿذى ٍ توذى»

.37

گلتواى ّای توذًی دس تشکیِ هؼاصش

.38

ًْاییػاصی ٍ ًـش تشجوِ «چیؼتی ٍ هاّیت توذى»

.39

چیؼتی توذى اػالهی دس ػصش جذیذ

.40

الگَی ػیاػتگزاسی هٌاػثات كشٌّگی جوَْسی اػالهی ٍ جْاى اػالم تا سٍیکشد توذًی ـ هَسد

هغالؼِ :ایشاى ٍ تشکیِ
.41

توذى دس ػیاػت تیي الولل

اًتـاسات
هجوَع آثاس هٌتـش ؿذُ  27 :هجلذ (تِ صتاىّای هختلق تَػظ ًاؿشاى هختلق)
آًاس دس دػت ًـش 8 :هجلذ
هواالت (عی ػالّای  27 :)1394 ٍ 1393هوالِ
آثاس چاج ؿذُ
.1

هغالؼِ تغثیوی ػاصهاى اجتواػی سٍحاًیت دس ؿیؼِ ٍ هؼیحیت؛ ػلی الـیخ؛ .1395

.2

تشسػی اسصؽّا ٍ ٌّجاسّای هغلَب اجتواػی اص هٌظش اػالم؛ ًصشاً ...ظشی؛ .1395

.3

تشسػی تحلیلی ًـش هغثَػات دیٌی دس ایشاى؛ حؼیي گَدسصی؛ .1394

.4

تشسػی تحلیلی ًـش کتاب دیٌی دس ایشاى؛ حؼیي گَدسصی؛ .1394

.5

هثاًی ًظام اجتواػی اػالم؛ حؼي خیشی؛ .1393

.6

کاٍؽّای ًظشی دس الْیات توذى؛ حثیة اهلل تاتایی؛ .1393

.7

ػکَالسیؼن اص ظَْس تا ػوَط/هتشجواى ػیذسحین ساػتی تثاس ،ػیذهحوذ حؼیي صالحی ،سحوت

اهلل سضایی؛ پاییض .1393
.8

سٍؽؿٌاػی هغالؼات اػالهی؛ ػثذالؼضیض ػاؿادیٌا؛ تذٍیي ٍ ًگاسؽ یاػش ػؼگشی ،سػَل

ًَسٍصی كیشٍص؛ .1393
.9

سٍحاًیت ٍ اهتضائات جاهؼِ هؼاصش؛ هحوذکاظن کشیوی؛ .1392

.10

هذیشیت کیلیت دس ػاصهاىّای كشٌّگی؛ ػیذهحوذحؼیي ّاؿویاى؛ .1391

.11

ًوذ تثییي کاسکشدی دیي؛ اهاى ا...كصیحی؛ .1391

.12

«آییي ػشكی؛ جؼتاسّایی اًتوادی دس تٌیادّای ػکَالسیؼن»؛ تا ًظاست ػلوی هحوذتوی ػثحاًی ٍ

تِ اّتوام هْذی اهیذی؛ .1390
.13

«توذى ٍ تجذد دس اًذیـِ هؼاصش ػشب»؛ تِ کَؿؾ حثیة اهلل تاتایی؛ تْاس .1390

.14

«ؿشبؿٌاػی ػلوای ؿیؼِ دس تجشتِ ایشاى هؼاصش»؛ احوذ سّذاس؛ .1390

.15

دیي ،سػاًِ ،استثاعات اجتواػی؛ حؼي خیشی؛ .1389

.16

«جؼتاسی ًظشی دس تاب توذى»؛ جوؼی اص ًَیؼٌذگاى؛ .1388

.17

هٌاػثات سٍحاًیت ٍ ًؼل جَاى ج :1هجوَػِ ًـؼتّای تخصصی؛ .1387

.18

هٌاػثات سٍحاًیت ٍ ًؼل جَاى ج :2هجوَػِ هصاحثِّای ػلوی؛ .1387

.19

هٌاػثات سٍحاًیت ٍ ًؼل جَاى ج :3هجوَػِ هوالِّای ػلوی؛ .1387

.20

هٌاػثات سٍحاًیت ٍ ًؼل جَاى ج4؛ هجوَػِ هوالِّای ػلوی؛ .1387

.21

تلکش ًظشی دس جاهؼِؿٌاػی؛ ٍیلیام اػکیذهَس؛ جوؼی اص هتشجواى؛ .1386

.22

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ ً :6گاّی تِ حَصُ تثلیؾ دیي (هؼائل ٍ ساّکاسّا)؛ هجیذ خثاصی؛

.1390

.23

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ « :5تشسػی ٍضؼیت ًـشیات دیٌی دس ایشاى (كشصتّا ٍ

چالؾّا)»؛ حؼیي گَدسصی؛ .1389
.24

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ « :4تشسػی اتؼاد تؼاهلی ٍ تَجِ تِ هخاعة دس پایگاُ تالؽ»؛

ػیؼی جْاًگیش؛ .1388
.25

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ « :3تشسػی گشایؾّای هَضَػی دس پشػؾّای دیٌی هشدم»؛

حؼیي گَدسصی؛ .1387
.26

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ « :2ؿیؼِ دس كضای ػایثش»؛ ػیؼی جْاًگیش؛ .1387

.27

ساّثشد كشٌّگی ،اجتواػی ؿواسُ « :1تشسػی ٍضؼیت ًـش کتابّای دیٌی دس ایشاى» (ػالّای

 1376تا »)1386؛ حؼیي گَدسصی؛ .1387
آثاس دس دػت چاج
•

تحلیل جاهؼِؿٌاختی ٍ آػیةؿٌاػی هذاحهحَسی دس ایشاى؛ دکتش تْشام تیات

•

پیؾ دسآهذی تش ػثک صًذگی اػالهی ـ ایشاًی؛ هٌصَسُ اٍلیایی

•

اػالم ػیاػی؛ دکتش احوذ سّذاس

•

ؿشب ؿٌاػی اًتوادی هؼلواًاى؛ تِ کَؿؾ دکتش رتیح اهلل ًؼیویاى

•

هجوَػِ هواالت چیؼتی ٍ هاّیت توذى؛ جوؼی اص ًَیؼٌذگاى

•

هجوَػِ هواالت جْاًی ؿذى ٍ توذى؛ جوؼی اص ًَیؼٌذگاى

ًشماكضاسّا
تَلیذ ًشم اكضاس هأخزؿٌاػی هٌاتغ اًگلیؼی دس هَضَع «ػکَالسیؼن»
کشػیّا ٍ ًـؼتّای ػلوی
ًـؼتّای ػلویً 85 :ـؼت ػلوی
ًوذ کتابً 2 :ـؼت
اّن ًـؼتّای ػلوی

.1

تشسػی ٍ ًوذ دًیَی ؿذى اص هٌظش ػالهِ عثاعثایی(سُ)؛ هْشهاُ 91

.2

تشسػی ػشیالّای هزّثی ػاهِ پؼٌذ؛ آرس 91

.3

تشسػی هوایؼِای ؿثکِّای دیٌی كاسػی صتاى؛ تیش 92

.4

آػیةؿٌاػی ؿثکِّای هاَّاسُای كاسػی صتاى؛ آرس 92

.5

اصالت ٍجَدی كشد ـ اجتواع؛ دی 92

.6

تشسػی اًتظاسات هشدم اص سٍحاًیت؛ تْوي 92

.7

ًوذ تثییي ًگاُ کاسکشدی تِ دیي؛ تْوي 92

.8

ػوالًیت ٍحیاًی دس ًظام هؼشكتی هشآى کشین؛ اػلٌذ 92

.9

هغالؼِ تغثیوی ػاصهاى ٍ ًْاد سٍحاًیت ؿیؼی ٍ هؼحیت؛ اػلٌذ 92

.10

كشٌّگ ٍ تکٌَلَطی؛ اػلٌذ 93

.11

ّوذلی ٍ ّوضتاًی هلت ٍ دٍلت؛ هؤللِّای كشٌّگی ـ اجتواػی؛ خشداد 94

.12

پیاهذّای كشٌّگی ٍ اجتواػی تشجام؛ آتاى 94

.13

پیاهذّای كشٌّگی ٍ اجتواػی هزاکشات تشجام؛ آتاى 94

.14

تشسػی سٍؽ ؿٌاػی احادیث اجتواػی؛ دی 94

.15

ٍكام ٍ ّوذلی اص هٌظش هشآى کشین؛ دی 94

.16

تایؼتِ ّای كشٌّگی ٍ اجتواػی اًتخاتات ٍ سػالت سٍحاًیت؛ تْوي 94

.17

تاثیش یاصدُ ػپتاهثش تش هغالؼات اػالهی دس آهشیکا (پشٍكؼَس ػاؿادیٌا)؛ آرس 94

.18

ًـؼت تخصصی هشآى ٍ توذى؛ تیش 95؛

.19

ًوذ کتاب دیي دس صهاًِ ٍ صهیٌِ هذسى؛ تیش 95؛

.20

ًوذ کتاب ؿاخصّای دیٌذاسی؛ آتاى 95؛

.21

ًـؼتّای تیٌالوللی دیي ٍ كشٌّگ؛ (دکتش ًاّیذی)؛ 95؛

.22

الضاهات ػیش تکَیي توذى ًَیي دس اػالم؛ آرس 95؛

.23

ػیش تکَیي توذى اػالهی؛ دی 95؛

.24

ظشكیتْای توذًی ػلن کالم؛ تْوي 95؛

.25

تلؼیش هشآى کشین؛ تْوي 95؛

.26

ّواًذیـی الضاهات تکَیي توذًی جوَْسی اػالهی ایشاى؛ اػلٌذ 95؛

.27

ًـؼتّای ّؼتِ ػذالت؛ 95 ٍ 94؛

.28

ًـؼتّای جْاى اػالم؛ 95؛

ّوایؾّا
ّوایؾ هلی :هٌاػثات ًؼل جَاى ٍ سٍحاًیت
تلاّنًاهِّا
تلاّنًاهِّای هلی 12 :تلاّنًاهِ
ّوکاسیّای ػلوی ٍ پظٍّـی
.1

دتیشخاًِ استواء کیلیت آثاس هحصَالت ٍ كؼالیتّای كشٌّگی دػتگاُّای ٍاتؼتِ تِ دكتش هوام هؼظن

سّثشی (هذظلِ الؼالی) (هـاسکت دس ّوایؾ ٍ ػشضِ کتاب هذیشیت ػاصهاىّای كشٌّگی)؛
.2

هؤػؼِ اهام هَػی صذس (تشگضاسی ّوایؾ اًذیـِ توذًی اهام هَػی صذس)

.3

داًـگاُ اهام صادم(ع) (ٍیظًُاهِّای ػذالت)؛

.4

هشکض جشمؿٌاػی هَُ هضائیِ (اسائِ ػشكصلّا ،هحَسّا ٍ اّذاف ٍ ػؤالّای هصاحثِ ّوایؾ

ًوؾ دیي دس پیـگیشی اص جشائن ٍ آػیةّای اجتواػی)؛
.5

هغثْای كکشی ـ كشٌّگی دكتش تثلیـات اػالهی (سیاػت هیض هؼائل اجتواػی اػالم ٍ ایشاىّ ،ؼتِ

ػذالتپظٍّی)؛
.6

ًْاد سیاػت جوَْسی (تذٍیي تؼتِ تثلیؾ دیٌی دس تشًاهِ پٌجن کـَس)؛

.7

هشکض اخالم ٍ تشتیت (ػٌذ هٌـَس اخالهی اًتخاتات دس جوَْسی اػالهی ایشاى)؛

.8

پظٍّـکذُ ػلَم اًؼاًی جاهؼِ الوصغلی الؼالویِ (ػلاسؽ ٍ اسائِ هوالِ دس ّوایؾ حَصُ ،دیي

سػاًِ ٍ استثاعات 6 :هَسد)؛
.9

کویؼیَى تخصصی کتاب ٍ هغثَػات (اسصیاتی هواالت)؛

.10

کویؼیَى اصالح الگَی هصشف (عشاحی ٍ اجشای پشٍطُ هصشفگشایی اص دیذگاُ اًذیـوٌذاى:

صهیٌِّا ،ػَاهل ،پیاهذّا ٍ ساُکاسّا)؛
.11

اًجوي ػلوی هغالؼات اجتواػی حَصُ ػلویِ هن (تشگضاسی ًـؼت سٍؽؿٌاػی احادیث

اجتواػی)؛
.12

كصلٌاهِ اػالم ٍ هغالؼات اجتواػی (پیگیشی ٍ چاج پیؾ ؿواسُّای اٍل ٍ دٍم كصلٌاهِ)؛

.13

كصلٌاهِ ًوذ ٍ ًظش (اسائِ ٍ اسصیاتی هواالت ؿواسُّای )80 ٍ 75 ،74

.14

حضَس دس کٌلشاًغّای تیيالوللی (اسائِ هواالت دس تشصیل ،اتشیؾ ،هالضی ٍ آلواى).

جَایض
.1

کتاب «آییي ػشكی»؛ تألیق حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش هْذی اهیذی؛ اثش تشگضیذُ ّلذّویي

دٍسُ جایضُ کتاب كصل تْاس .1390
.2

کتاب «ؿشبؿٌاػی ػلوای ؿیؼِ دس تجشتِ ایشاى هؼاصش»؛ احشاص ستثِ دس چْاسدّویي دٍسُ کتاب

ػال حَصُ.
.3

کتاب «تثلیؾ ،سػاًِ ٍ استثاعات»؛ تألیق حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش حؼي خیشی؛ ستثِ ػَم

اٍلیي جـٌَاسُ ػالهِ عثاعثایی(سُ).
.4

کتاب ػشهایِ اجتواػی دس آهَصُ ّای اػالهی؛ تألیق دکتش هحوذ ػلیٌی؛ اثش ؿایؼتِ دس ّلتویي

دٍسُ جایضُ گام اٍل.
.5

هوالِ «هصادس توذى اػالهی»؛ تألیق حجتاالػالم ٍ الوؼلویي دکتش حثیةاهلل تاتایی؛ اثش تشگضیذُ

دس اختتاهیِ ّلتِ توذى اػالهی.

