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ضرورت تأسیس:
با عنايت به جايگاه علم کالم در جوامع بشري و جامعه اسالمی و ضرورت پاسخ گويی به شبهات حوزه عقايد دينی و تبیین
اصول عقايد مذهب حقه جعفري(علیه السالم) و شناسايی شخصیتها ،ظرفیتها و نهادهاي علمی مرتبط با اين دانش در
راستاي ساماندهی و هدفمند کردن فعالیتهاي کالمی ،انجمن کالم اسالمی حوزه علمیه تأسیس گرديده است.
اهداف
 .1شناسايی ظرفیت ها ،شخصیت ها و نهادهاي مرتبط با دانش کالم و تالش در جهت ساماندهی و هدفمند کردن
فعالیتهاي کالمی.
 .2آموزش و پژوهش در حوزه کالم اسالمی.
 .3تبیین اصولی عقائد حقه جعفري.
 .4پاسخ گويی به شبهات در حوزه عقائد دينی با توجه به نیاز روز.
 .5اطالع رسانی در حوزه دانش کالم و رويدادهاي آن به اعضاي انجمن و عالقمندان در سطح حوزه علمیه.
ساختار انجمن
انجمن کالم اسالمی حوزه در راستاي بهرهمندي و استفاده از ظرفیتهاي علمی و اجرايی کشور ،در سال  0851به صورت
رسمی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به شماره  0081ثبت گرديد.
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هیأت مؤسس:
 .0سیدمحمود موسوي  .2رضا برنجکار  .8هادي صادقی  .2علی عباسی  .9سیديحیی يثربی  .1مهدي ذاکرياحقر
.1محمدعلی عبدالهی  .3محمدتقی سبحانی  .5علیرضا آلبويه .01حمید حوالیشهرياري .00حسین ديبا
مجامع عمومی:
 )0اولین مجمع عمومی

0831/12/19

 )2دومین مجمع عمومی

0831/02/08

 )8سومین مجمع عمومی(فوق العاده)

0833/12/15

 )2چهارمین مجمع عمومی

0835/12/09

 )9پنجمین مجمع عمومی

0851/12/11

 )1ششمین مجمع عمومی

0850/12/02

 )1هفتمین مجمع عمومی

0852/12/20

 )3هشتمین مجمع عمومی

0858/10/81

هیأت مدیره:
دوره اول  .0 :محمدتقی سبحانی  .2رضا برنجکار  .8هادي صادقی  .2سیدمحمود موسوي  .9علی عباسی
بازرسان.0 :سیدجواد مظلومی  .2مهدي ذاکرياحقر
دوره دوم  .0 :محمدتقی سبحانی  .2رضا برنجکار  .8عبدالحسین خسرروپناه  .2علری شریروانی  .9محمردباقر قیرومی .1
مهدي ذاکرياحقر  .1محمد جاودان
بازرسان .0 :محمد رنجبرحسینی  .2غالمعباس عشرتی
دوره سوم  .0 :محمدتقی سبحانی  .2رضا برنجکار  .8هرادي صرادقی  .2مسرعود اديرب  .9محمردباقر قیرومی  .1مهردي
ذاکرياحقر  .1محمد جاودان
بازرسان .0 :عبدالمجید اعتصامی  .2مهدي ترابپور
دوره چهارم  .0 :رضرا برنجکرار  .2محمردتقی سربحانی  .8هرادي صرادقی  .2محمرد جعفرري  .9محمردباقر قیرومی .1
سیدحسن طالقانی  .1سیدهادي سیدوکیلی
بازرسان .0 :سیدرضا قائمی رزکناري  .2عبدالرضا حمادي
دبیر انجمن :موسی اشکوري
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ساختار تشکیالتی انجمن

بخشهای انجمن؛
بخش پژوهش :حجت االسالم و المسلمین سیدحسن طالقانی
بخش آموزش :حجت االسالم و المسلمین سیدهادي سیدوکیلی
بخش روابط عمومی و بین الملل :حجت االسالم و المسلمین مسلم محمدي
بخش نکوداشت و همايش :حجت االسالم و المسلمین محمدباقر قیومی
بخش نشستهاي علمی :حجت االسالم و المسلمین محمد جعفري هرندي
 )1مروری بر برخی از فعالیتهای انجام شده
الف) پژوهشی:
 .0برگزاري همايش "وحی کالم الهی يا بشري" و " سیر تطور کالم شیعه"؛
 .2همکاري در برگزاري همايش ملی جريان شناسی انديشههاي کالمی جهان اسالم در سده اخیر؛
 .8برگزاري نشست نقد کتاب "بدايه المعارف االلهیه"" ،معجم متکلمان شیعه" و آشنايی با فرق و مذاهب اسالمی؛
 .2انتشار کتاب روش شناسی علم کالم؛
 .9همکاري در انتشار کتاب دانشنامه کالم اسالمی و نادره دوران؛
 .1انجام طرح ممیزي دانش کالم شیعه با همکاري معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري و معاونت پژوهش حوزه؛
 .1انجام طرح نیازسنجی پژوهش در قلمرو دانش کالم اسالمی؛
 .3نکوداشت حضرت آيت اهلل مرحوم شیخ محمدرضاجعفري از متکلمین عصر حاضر؛
 .5برگزاري بیش  011نشست علمی در موضوعات مختلف کالمی در سلسله نشستهاي علمی نقد و نظر؛
 .01برگزاري چندين نشست علمی مشترک با همکاري مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران در تهران؛
 .00برگزاري کرسی نظريه پردازي سازگاري و ناسازگاري شأن تشريع حکم از سوي امامان :با مسأله خاتمیت؛
 .02برگزاري میزگردهاي علمی؛
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 .08انتشار  00شماره از فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کالمی تا زمستان 0852؛
 .02مشارکت در داوري کتاب سال حوزه؛
 .09برگزاري کرسی نظريه پردازي عقالنیت و ايمان با همکاري مجمع عالی حکمت اسالمی؛
ب) آموزشی:
 .0همکاري در راهاندازي پژوهشکده کالم اهل بیت:در مؤسسه علمی فرهنگی دارالحديث؛
 .2برگزاري دوره آشنايی با تاريخ تطور کالم شیعه؛
 .8برگزاري دوره آشنايی با متون و منابع کالمی؛
 .2برگزاري کالس زبان تخصصی کالم و فلسفه دين؛
 .9برگزاري کالس روش شناسی علم کالم (اصول فقه اعتقادي)؛
 .1برگزاري کارگاه آموزشی بررسی مبانی کالم جديد؛
 .1برگزاري کالس قواعد کالمی؛
 .3مشارکت در تدوين و تولید پايان نامهها و رسالههاي علمی ،راهنمايی ،مشاوره و داوري؛
 .5برگزاري دورههاي علمی آموزشی در ساير استانها؛
 .01تولید جزوات آموزشی.
ج) ارتباطات و همکاریهای علمی:
 .0ديدار مسئوالن و اعضاي انجمن با حضرات آيات صافی گلپايگانی ،مکارم شیرازي ،سبحانی ،وحید خراسانی،
جوادي آملی ،استادي ،مقتدايی و حسینی بوشهري(دامت برکاتهم)؛
 .2امضاي تفاهم نامه همکاري با مراکز مختلف؛
 .8همکاري با سازمانها و نهادهاي علمی و اجرايی؛
 .2برگزاري نشستهاي علمی مشترک؛
 .9راهاندازي گروههاي علمی؛
 .1بازديد اعضاي انجمن از کتابخانه ملی و مجلس؛
د) ساختار و منابع انسانی:
 .0برگزاري جلسات هیأت مديره در راستاي برنامهريزي فعالیتها و نیل به اهداف انجمنی؛.
 .2برگزاري مجامع عمومی عادي و فوق العاده؛
 .8دعوت به همکاري و عضويت در انجمن (عضويت بیش از  291نفر از فضال و دانش آموخته حوزوي در انجمن)؛
 .2حضور مستمر در انجمن جهت پاسخ گويی به مراجعین محترم.
ه) اطالع رسانی:
 .0حضور در نمايشگاههاي مختلف به مناسبتهاي مختلف؛
 .2تولید مجموعه  DVDصوتی ر تصويري " تاريخ کالم شیعه"؛
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 .8انتشار بروشور و خبرنامه در راستاي اطالع رسانی از فعالیتهاي انجمن؛
 .2اطالع رسانی از برنامهها از طريق سامانه ارسال و دريافت پیام کوتاه؛
 .9راه اندازي سايت انجمن جهت اطالع رسانی از برنامهها ،خبرها و فعالیتهاي علمی  www.Ikq.ir؛
 .1راه اندازي سايت فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کالمی جهت دريافت و اطالع رسانی .www.Tkalm.ir
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