پٌل ضوبرُ ()1

ّوبیص هلی
بررسی آرای تفسیری عالهِ هحود ّبدی هعرفت (رُ)

مکان:

چهار راه شهداء -ابتدای خیابان هعلن -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالهی-

زهان :پنجشنبه 96/9/ 2سبعت 12:30 :
عٌَاى پٌل :گرایصّبی تفسیری در تفسیر اثری
هدیر پٌل :حجت االسالم ٍ الوسلویي استبد ًصیری
دبیر پٌل:حجت االسالم ٍ الوسلویي استبد بْوٌی
ّیئت داٍراى :حجج اسالم آقبیبىً :صیری ،بْوٌی ،ضبکرً ،جبرزادگبى
هکبى پٌل:سبلي چْل ًفری ّوبیص غدیر
هسئَل اجرایی سبلي :آقبی ببًٍد

ردیف
1
2

عٌَاى هقبلِ
رٍش آٗت اهلل هؼزفت زر ًمس احبزٗث تفس٘زٕ

سّزا سارػٖ ٍ هحوسکبظن ضبکز

هجبًٖ ًمس رٍاٗبت تفس٘زٕ اس زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت زر التفس٘ز االثزٕ الجبهغ

فبعوِ حک٘ن سازُ ٍ هج٘س هؼبرف

3

ًگزضٖ ثِ ًظبم چٌس هؼٌبٖٗ لزآى کزٗن ثب تأک٘س ثز زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت

4

ثزرسٖ ٍ تحل٘ل رٍاٗبت فضبٗل ٍ ذَاظ سَرُ حوس ثب تبک٘س ثز ًظزات آٗت اهلل هؼزفت

5

کبراٖٗ ًظزِٗ ثغي آٗت اهلل هؼزفت ثب ثزرسٖ رٍاٗبت تأٍٗلٖ آٗبتٖ اس سَرُ اسزاء
ثزرسٖ همبٗسِ إ ارسش تفس٘زٕ«اذجبر صحبثِ ٍ تبثؼبى» ٍ«رٍاٗبت اّل ث٘ت ع» ،زر التفس٘ز االثزٕ

6
7

ارائِ دٌّدُ

الجبهغ
ٍاکبٍٕ جبٗگبُ رٍاٗبت تفس٘زٕ صحبثِ ٍ تبثؼ٘ي زرالتفس٘ز االثزٕ الجبهغ

[هحوس رضب ذبًٖ]ٍ [س٘س هحوَز ع٘ت
حسٌٖ٘]
[هحوس رضب ػشتٖ فززٍئٖ] [هحوس تمٖ
زٗبرٕ ث٘سگلٖ] [ٍح٘س رضبٖٗ]
[ذسٗجِ ثزّبًٖ کَزّٖ] [حبهس هؼزفت]

ػلٖ رضب هحوسٕ فزز

[هحوس ػلٖ تجزٕ]ٍ [ػذرا ضکزالْٖ]
[سؼ٘سُ هغ٘ؼ٘بى ًجبر] [فبعوِ ػالٖٗ

8

تحل٘ل ٍ ثزرسٖ هٌبثغ تفس٘زٕ کتبة تفس٘ز اثزٕ جبهغ ثب هحَرٗت سَرُ حوس

9

هَاجِْ آِٗ اهلل هؼزفت ثب رٍاٗبت اسزائ٘لٖ زر آثبرضبى

[سّزا رضبئ٘بى] [س٘سُ سؼ٘سُ غزٍٕ]

10

زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت زر سهٌ٘ٔ کبرکزز رٍاٗبت تفس٘زٕ (تج٘٘ي ٍ ارسٗبثٖ)

[س٘س حس٘ي هَسَٕ فزز]

11

ه٘شاى اػتجبر تفس٘ز صحبثِ اس هٌظز احبزٗث اّل ث٘ت(ع)

[هحوسػلٖ هزٍجٖ عجسٖ]

12

جبٗگبُ زٗسگبّْبٕ تفس٘زٕ ػالهِ عجبعجبئٖ زر التفس٘ز االثزٕ الجبهغ

رحوبًٖ]

[رضَاًِ زستجبًٖ فزاّبًٖ] [هحوسکبظن
ضبکز]

پٌل ضوبرُ ()2

ّوبیص هلی
بررسی آرای تفسیری عالهِ هحود ّبدی هعرفت (رُ)
مکان:چهار راه شهداء -ابتدای خیابان هعلن-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالهی
زهان :پنجشنبه 96/9/ 2سبعت 12:30 :
عٌَاى پٌل :هببحث علوی در تفسیر اثری
هدیر پٌل :حجت االسالم ٍالوسلویي استبد رضبییاصفْبًی
دبیر پٌل:حجت االسالم ٍالوسلویي استبد قورزادُ
ّیئت داٍراى :حجج اسالم :رضبیی اصفْبًی ،کَثریً،یکساد عیسی زادُ
هکبى پٌل:سبلي ّیجدُ ًفرُ اٍل ّوبیص غدیر
هسئَل اجرایی سبلي :ابراّیوی

ردیف
1
2

عٌَاى هقبلِ
ذَاًص تفس٘ز ػلوٖ آٗبت زر ًظزگبُ تفس٘زٕ آٗت¬اهلل¬هؼزفت

[هزٗن السبزات هَسَٕ] [سؼ٘سُ غزٍٕ]

ثزرسٖ اػجبس ث٘بى حزکت سه٘ي زر لزآى اس هٌظز ػالهِ هؼزفت ثب رٍٗکزز ًمس زکتز سْب

[جَاز گَزرسٕ]

رٍش¬ّب ،گزاٗص¬ّب ٍ هجبحث تفس٘زٕ ٍ ػلوٖ زر آثبر ػالهِ هؼزفت(رُ)

[هصغفٖ حسي سازُ حم٘مٖ]

3

4
5

[س٘ساثَالمبسن هَسَٕ]
ثزرسٖ رٍٗکزز «التفس٘ز االثزٕ الجبهغ» آٗت اهلل هؼزفت ثِ ػلَم اًسبًٖ

[هحوسػلٖ رضبٖٗ اصفْبًٖ]

اػجبس تطزٗؼٖ زر لزآى کزٗن

[ػجبس کَثزٕ]

ًمس رٍٗکزز ًصز حبهس اثَسٗس زر هَرز تفس٘ز ػلوٖ ثزاسبس زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت

[حس٘ي ػلَٕ هْز] [ػجساهلل ججزٗ٘لٖ

6

جلَزار]
ػٌبصز رّشى ٍ هؤلفِّبٕ فْن صح٘ح تفبٍت حمَق سى ٍ هزز زر اسالم ثب تأک٘س ثز زٗسگبُّبٕ آٗت اهلل

7

8

9

10
11
12

ارائِ دٌّدُ

[هحوس ػزةصبلحٖ]

هؼزفت(رُ)
ک٘ف٘ت تحزٗن ذوز ٍ ًمص آى زر تصح٘ح سجت ًشٍل آِٗ ٕ  34سَرُ ًسبء

[ػجسالکزٗن ثْجتپَر]

ًمسٕ ثز اًگبرٓ پلَرال٘سن هتٌٖ؛ ارسٗبثٖ تغج٘ك ضزٍرت ّبٕ ّزهٌَت٘کٖ ثز ٍالؼ٘ت ّبٕ تفس٘زٕ (ثب تبک٘س ثز

[هحوس هْسٕ آج٘ل٘بى هبفَق] [ػجبس

زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت زر هَضَع تبٍٗل)

اسوبػ٘لٖ سازُ]

ارسٗبثٖ تغج٘مٖ اػجبس ث٘بًٖ زر اًسٗطِ ػالهِ عجبعجبٖٗ ٍ ػالهِ هؼزفت

[ع٘جِ اٍرًگٖ] [فبعوِ هسجسٕ]

ثزرسٖ هالن حزهت رثب اس زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت

س٘س ػلٖ اصغز ػلَٕ ٍ جالل ػزالٖ

ًمسٕ ثزػَاهل اذتالف لزائبت اس زٗسگبُ ػالًِ هؼزفت

هْ٘ي لزثبًٖ زُ ثبالٖٗ ٍ هحوسحسي جَاّزٕ

پٌل ضوبرُ ()3

ّوبیص هلی
بررسی آرای تفسیری عالهِ هحود ّبدی هعرفت (رُ)
هکان:چهار راه شهداء -ابتدای خیابان هعلن -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالهی

زمان :پنجشنبه 96/9/ 2سبعت 12:30 :
عٌَاى پٌل :هعبرف تطبیقی در تفسیر اثری
هدیر پٌل :حجت االسالم ٍ الوسلویي استبد فبکر
دبیر پٌل:حجت االسالم ٍ الوسلویي استبد فیرٍزهْر
ّیئت داٍراى :حجج اسالم آقبیبى :فبکر ،فیرٍزهْر ،علَی هْر ،یَسفی هقدم
هکبى پٌل:سبلي ّیجدُ ًفری دٍم ّوبیص غدیر
هسئَل اجرایی سبلي :آقبی حسي پَر

ردیف

ارائِ دٌّدُ

عٌَاى هقبلِ

1

ًمس ٍ ثزرسٖ اضکبالت فرز راسٕ ثِ آِٗ ٍالٗت ثب تبک٘س ثز زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت

نیکساد عیسی زاده وعیسی عیسی زاده

2

«ًبسد ٍ هٌسَخ اس زٗسگبُ فزٗم٘ي ثب هحَرٗت هزحَم ػالهِ هؼزفت رُ»

ػجس الوحوَز جْبًگ٘زٕ

3

ثزرسٖ زٗسگبُ هفسزاى زر ثبرُ« :پ٘وبى ثب کفبر ثب تبک٘س ثز زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت»

س٘س جؼفز صبزلٖ فسکٖ

4

ثزرسٖ تغج٘مٖ زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت ٍ رض٘س رضب پ٘زاهَى آٗبت هزثَط ثِ ذغ٘ئِ ٕ آزم

[فزساًِ اذاللٖ] [هحوس فبکز ه٘جسٕ]

5

ثزرسٖ تغج٘مٖ آراء هفسزٗي پ٘زاهَى ػجبرت "التلَا اًفسکن" (آِٗ  43سَرُ ثمزُ) ثب تکِ٘ ثز
ًمس هَاجِْ آٗت اهلل هؼزفت ثب رٍاٗبت تفس٘زٕ ٍ تفبس٘ز ػزفبًٖ زر تفس٘ز اثزٕ جبهغ

س٘س تمٖ هَسَٕ فز

6

هؼٌبضٌبسٖ اصغالح زٗي اس هٌظز ػالهِ هؼزفت ثب تبک٘س ثز آِٗ ال اکزاُ

سیذ علی سادات فخر

7

تفس٘ز آِٗ ال اکزاُ فٖ السٗي ثب تأک٘س ثز زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت

محمذ فاکر میثذی

8

تحل٘ل ٍ ًمس ًظزِٗ ذَئٖ ٍ هؼزفت زر اذتالف لزائبت لزآى

علی اکثر صافی اصفهانی

9

ارسٗبثٖ زٗسگبُ ّب زر "حزٍف همغؼِ" ثب تکِ٘ ثز ًظز آٗت اهلل هؼزفت

زینة تهجت پور و علی فخری

جبٗگبُ ًظزات ثزذٖ هفسزٗي ًشز آٗٔ اهلل هؼزفت

[ػجسالحسي عبلؼٖ]

ثزرسٖ تغج٘مٖ تؼبهل آٗت اهلل هؼزفت ٍ ػالهِ عجبعجبٖٗ ثب اسزائ٘ل٘بت هٌمَل اس صحبثِ ٍ تبثؼبى

[ػبرفِ صفبرّزًسٕ] [هحوسّبزٕ هفتح]

ثزرسٖ تغج٘مٖ آٗبت اٍلِ٘ سَرُ هجبرکِ ثمزُ زر تج٘٘ي اٍصبف هتم٘ي اس هٌظز اِٗ اهلل هؼزفت ،

[هحجَثِ لزثبًٖ] [س٘س سؼ٘سُ غزٍٕ]

10
11
12

ػالهِ عجبعجبٖٗ ٍ اِٗ اهلل جَازٕ اهلٖ

13

ثزرسٖ جبٗگبُ آراء عجزٕ زر تفس٘ز االثزٕ الجبهغ

میر علی اصغرسیذ صذیق و محسن قمرزاده

پٌل ضوبرُ ()4

ّوبیص هلی
بررسی آرای تفسیری عالهِ هحود ّبدی هعرفت (رُ)
مکان:چهار راه شهداء -ابتدای خیابان هعلن -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالهی
زمان :پنجشنبه 96/9/ 2سبعت12:30 :
عٌَاى پٌل :دیدگبُّبی تفسیری عالهِ هعرفت در تفسیر اثری
هدیر پٌل. :حجت االسالم ٍالوسلویي استبدرستنًژاد
دبیر پٌل:حجت االسالم ٍالوسلویي استبد هدبر
ّیئت داٍراى :قٌبدی ،رستن ًژاد ،اسالهی
هکبى پٌل:سبلي طبرسی پژٍّطکدُ فرٌّگ ٍ هعبرف قرآى
هسئَل اجرایی سبلي :آقبی ظبّری

ردیف

عٌَاى هقبلِ
تحل٘ل زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت اس فتزت ٍحٖ لزآى

1

2
3

6
7

[ػجسالوج٘س عبلت تبش]ٍ [ػ٘سٖ ػ٘سٖ
سازُ]

هجبسات هزتس ٍ پبسد ثِ ضجْبت  ،ثب ًگبّٖ ثِ زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت

[سؼ٘س زاٍزٕ ل٘وًَٖ]

تحل٘ل ٍ زاٍرٕ زٗسگبُ آِٗ اهلل هؼزفتزحوِ اهلل ػلِ٘ زر ذصَظ ًسجت لفظ آِٗ ثب سجت ًشٍل

[س٘سُ سؼ٘سُ غزٍٕ]

ثزرسٖ جبٗگبُ تَرات ٍ اًج٘ل زر تفس٘ز لزآى ثب تأک٘س ثز زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت (رُ)

[رٍح اهلل زاٍرٕ] [هحوسکبظن رحوبى

4

5

ارائِ دٌّدُ

ستبٗص]
زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت(رُ) پ٘زاهَى هسألِ تؼسز سٍجبت

[صبلحِ ضزٗفٖ] [هحوس فبکز ه٘جسٕ]

تفس٘ز آٗبت رضبع ٍ حضبًت ثب تأک٘س ثز اًسٗطِ ػالهِ هؼزفت (رُ)

[عبّزُ ػجساللْٖ] [هحوس فبکز ه٘جسٕ]

هَلفِ ّبٕ ًطبًِ-هؼٌبضٌبسٖ زر تفس٘ز آٗت اهلل هؼزفت اس هسئلِ «اهکبى رٍٗت ذسا»

[ًؼ٘وِ تمَٕ فززٍز] [ػشت اهلل هَالٖٗ ً٘ب]

تحل٘ل استٌبزٕ آثبر ػالهِ هحوسّبزٕ هؼزفت(رُ)

[هْسِٗ چ٘ت سبس] [س٘سُ سؼ٘سُ غزٍٕ]

8

[احوس ػبثسٕ]
ارسٗبثٖ زٗسگبُ ٍ هستٌسات آٗت اهلل هؼزفت(رُ) زرثبرُ هفَْم اهبهت زر إِٓٗ  423ثمزُ

9

[ذسٗجِ حس٘ي سازُ ثبرزئٖ] [س٘ساحوس
هَسَٕ ثبرزئٖ] [س٘سُ سؼ٘سُ غزٍٕ]

ًمسٕ ثز ػَاهل اذتالف لزائت اس زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت(رُ) زر التوْ٘س
10

[هْ٘ي لزثبًٖ زُ ثبالٖٗ] [س٘سهحوسحسي
جَاّزٕ]

11

جایگاه عقل در تفسیرو نقذاحادیث در تفسیر اثری جامع

فرج اهلل میر عرب

12

نقذ دیذگاه آیت اهلل معرفت در تاره ماهیت نهی شجره ممنوعه

علی اسذی

پٌل ضوبرُ ()5

ّوبیص هلی
بررسی آرای تفسیری عالهِ هحود ّبدی هعرفت (رُ)
مکان:چهار راه شهداء -ابتدای خیابان هعلن -پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالهی
زهان :پنجشنبه 96/9/ 2سبعت 12:30 :
عٌَاى پٌل :قَاعد ٍ رٍشّب ی تفسیری در تفسیر اثری
هدیر پٌل :حجت االسالم ٍالوسلویي استبد هؤدة
دبیر پٌل:حجت االسالم ٍالوسلویي استبدهحود سحر خَاى
ّیئت داٍراى :حجج اسالم آقبیبى :هؤدة ،اسکٌدر لَ ،سحرخَاى ،دیبری
هکبى پٌل:تبالراهبم هْدی(عج)
هسئَل اجرایی سبلي :آقبی جعفرزادُ

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

ارائِ دٌّدُ

عٌَاى هقبلِ
کبرکززّبٕ ػمل زر رٍش تفس٘ز هزحَم هؼزفت رحوت اهلل تؼبلٖ ػلِ٘

[حسٌؼلٖ ػلٖاکجزٗبى]

هٌْج تفس٘زٕ ػالهِ هؼزفت

[ػلٖ هسثز (اسالهٖ)]

ثزرسٖ تغج٘مٖ زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت ٍ ػالهِ عجبعجبٖٗ زر هٌبثغ تفس٘ز اثزٕ

لوزسازُ ٍثْجت پَر

آس٘ت ضٌبسٖ هٌْج تفس٘ز اثزٕ

[ػلٖ ًص٘زٕ]

هجبًٖ ٍ رٍش ّبٕ فْن ٍ ًمس حسٗث زر تفس٘ز اثزٕ جبهغ

[ػل٘زضب ضبٗك] [س٘س رضب هؤزة]

رٍش ٍ گزاٗص آٗت اهلل هؼزفت زر تفس٘ز الجبهغ األثزٕ

سؼ٘س ثْوٌٖ

ثزرسٖ اًتمبزٕ زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت پ٘زاهَى فس٘ز ػزفبًٖ

[رسَل هشرئٖ]

« س٘بق زر لزآى» اس هٌظز استبز هؼزفت

[هحوسجَاز اسکٌسرلَ]

هؼ٘برّب ٍ ضَاثظ تفس٘ز اضبرٕ صح٘ح اس زٗسگبُ ػلّبهِ هحوّس ّبزٕ هؼزفت

[هحسي رف٘ؼٖ] [فبعوِ سّزا رف٘ؼٖ]
[هؼصَهِ ضزٗفٖ]

هفَْم ضٌبسٖ عبغَت زر آِٗ فوي ٗکفز ثب تبک٘س ثز ًظز ػالهِ هؼزفت

هحوسسحزذَاى

ثزرسٖ تغج٘مٖ زٗسگبُ آٗت اهلل هؼزفت ٍ آلَسٖ پ٘زاهَى آٗبت هط٘ت ٍ ارازُ

ًزگس لبسوٖ ٍ ػشت اهلل هَالٖٗ ً٘ب

پژٍّطٖ زر هٌبثغ هؼتجز ٍ غ٘ز هؼتجز زر تفس٘ز اثزٗبس زٗسگبُ ػالهِ هؼزفت

ح٘سر اضزف عِ

