
ـ  چهارراه خسروی ـ خیابان آیت ا... خزعلی ـ نبــش خیابان  مشهد 
آیت ا... طبسی ـ دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ـ

 پـژوهـشـکـده  اسـالم تـمـدنـی
تلفن: 6-32233350-051        فکس: 051-32256048      

Research Center for Civilizational Islam 
Ayatollah Vaez Tabasi St.
Khosravi Intersection

Mashhad, Iran
+98 51-32233350-6  

+98 51-32256048

http://ici.isca.ac.ir
www.instagram.com/ici.isca
https://chat.whatsapp.com/
F5LP6CJTDp89IR5yKbCoXt

http://sapp.ir/ici.isca
https://eitaa.com/iciisca
www.aparat.com/ici.isca

دستاوردها

ــی، کارگاه  ــت علم ــه، 500 نشس ــاره نرشی ــاب، 130 ش ــد کت ــش از 135 جل بی

علمــی و کرســی عرضــه و نقــد ایــده علمــی، نقــد کتــاب، برگــزاری 96 هایــش 

منطقــه ای و 3 هایــش بین املللــی، انتشــار بیــش از 1000 مقالــه و اجــرای بیــش 

ــن پژوهشــکده  ــت پژوهشــی ای از 220 طــرح پژوهشــی، حاصــل 25ســال فعالی

اســت.

نرشیات

شــاره.              92 انتشــار  بــا  قرآنــی  پژوهش هــای  پژوهشــی  علمــی-  فصلنامــه 

jqr.isca.ac.ir

دو فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهش هــای عقلــی نویــن بــا انتشــار 7 شــاره.     

novin.isca.ac.ir.

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسالمی با انتشار 13 شاره. 

jrla.isca.ac.ir

دو فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت: با انتشار 6 شاره.

sirepajouhi.isca.ac.ir

افتخارات

ــده  ــته ای، برگزی ــان رش ــات می ــرآن و مطالع ــی ق ــن امللل ــش بی ــه دوم های رتب

ــه اول و ســوم  ــر، رتب ــن و پژوهش هــای برت ــاب دی ــی کت ششــمین جشــنواره مل

ــت  ــز مدیری ــاالت مرک ــه اول و دوم مق ــه خراســان، رتب ــاب ســال حــوزه علمی کت

ــوم و  ــر پژوهشــگاه عل ــات برت ــه اول و ســوم نرشی ــان، رتب ــه خراس حــوزه علمی

ــوم و  ــگاه عل ــر پژوهش ــی برت ــات علم ــوم هی ــه اول و س ــالمی، رتب ــگ اس فرهن

ــالمی. ــگ اس فرهن

اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسالم متدنی ,
اداره  امور پژوهشی اداره کل پژوهش

برنامه ریــزی و نظــارت بــر اجــرای برنامه هــا و فعالیت هــای پژوهشــی و انجــام 

امــور پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی و مجریــان طرح هــای پژوهشــی و دبیــری 

شــورای پژوهشــی پژوهشــکده، شــورای مدیــران و همــکاری  و برقــراری ارتباطات 

علمــی بــا ســایر مراکــز پژوهشــی بــر عهــده ایــن دو اداره اســت. 

 اداره کتابخانه و اطالع رسانی
کتابخانــه پژوهشــکده اســالم متدنــی در حــال حــارض بــا بیــش از هشــتاد هــزار 

جلــد کتــاب فارســی، عربــی و التیــن، هشــت صد عنــوان نرشیــه و صدهــا 

پایان نامــه و نــرم افــزار، مجموعــه ای غنــی از منابــع در حــوزه علــوم اســالمی و 

انســانی اســت. اســتفاده از کتابخانــه، بــرای پژوهشــگران حــوزوی و دانشــگاهی 

آزاد اســت. 

dtelib.ir    پورتال کتابخانه دیجیتال



بسمه تعالی 

ــوی،  ــان رض ــالمی خراس ــات اس ــر تبلیغ ــی دف ــت پژوهش معاون

كــرد  آغــاز   1373 ســال  از  را  خــود  پژوهشــی  فعالیت هــای 

خراســان  علمیــه  حــوزه  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  و 

را  مختلفــی  علمــی  گروه هــای  منطقــه،  دانشــگاه های  و 

ــه،  ــان فاضــل و پرمای ــری از محقق ــا بهره گی ــدازی منــود و ب راه ان

موفــق بــه اجــرای ده هــا طــرح تحقیقاتــی گردیــد. ســپس 

ایــن معاونــت بــا نــام »مركــز پژوهش هــای علــوم اســالمی 

ــام                                        ــا ن ــال 1395 ب ــه داد و در س ــود ادام ــه کار خ ــانی« ب  و انس

»پژوهشــکده اســام تمدنــی« پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ 
اســالمی رســمیت یافــت. اكنــون دارای چهــار گــروه پژوهشــی و 

ــه طــور  ــروه ب ــأت علمــی می باشــد و هــر گ ــارده عضــو هی چه

میانگیــن از هشــت نفــر صاحــب نظــر بــه عنــوان شــورای علمــی 

گــروه بهــره می بــرد. نیــز، بیــش از یــک صــد پژوهشــگر حــوزوی 

و دانشــگاهی بــا ایــن مركــز همــکاری دارنــد.

مأموریت

ــی از  ــالمی- ایران ــن اس ــدن نوی ــی مت ــتوانه های علم ــن پش تأمی

طریــق نگــرش بــه اســالم بــه مثابــه دیــن متدن ســاز و توامننــد در 

برپایــی جامعــه متعالــی.

اهداف   

1. تأمین بنیادهای نظری متدن نوین اسالمی ـ ایرانی.

ــی در  ــدل نواندیشــی دین 2. بازســازی منطــق، روش شناســی و م

متــدن نویــن اســالمی.

3. توســعه و ترویــج تفســیر اجتاعــی قــرآن کریــم معطــوف بــه 

ایجــاد جامعــه متعالــی.

ــه نیازهــای  ــه شــیعی در راســتای پاســخ گویی ب 4. پویاســازی فق

متدنــی دنیــای معــارص.

5. بازتولیــد مبانــی هــر و متــدن اســالمی بــا رویكــرد بــه الگــوی 

پیرشفــت اســالمی ـ ایرانــی.

6. برجسته ســازی پیشــینه متــدن اســالمی ـ ایرانــی در حــوزه 

ــر. ــکیالت و ه ــوم، تش عل

شورای پژوهشی 

ــه  ــت ک ــته اس ــر برجس ــب نظ ــکل از ده صاح ــورا، متش ــن ش ای

ــب  طرح هــا و برنامه هــای پیشــنهادی گروه هــا،  بررســی و تصوی

ــیابی  ــا و ارزش ــران طرح ه ــگران و ناظ ــت پژوهش ــد صالحی تأیی

ــده دارد. ــه عه ــار را ب ــی آث نهای

                                                               گروه پژوهشی فقه کاربردی
ایــن گــروه، فعالیــت خــود را از ســال  1373 آغــاز و از ســال 1377 بــه صــورت رســمی بــا عنــوان گــروه پژوهشــی فقــه و حقــوق 

ــه، توســعه و ارتقــا بخشــید. در حــال حارض،»گــروه  ــه نیازهــای جامعــه و حــوزۀ علمی اســالمی، پژوهش هــای خــود را معطــوف ب

ــی از  ــالمی ـ ایران ــن اس ــدن نوی ــی مت ــتوانه های علم ــن پش ــت خویش:»تأمی ــق مأموری ــتای تحق ــردی«، در راس ــه کارب ــی فق پژوهش

ــی  ــا نیازهــای عین ــه نیازهــای جامعــه«؛ انجــام پژوهش هــا و مطالعــات متناظــر ب ــق انجــام پژوهش هــای فقهــی معطــوف ب طری

جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. رشــد کمــی و کیفــی فراینــد اســتنباط و کارکردهــای آن، مســائل مســتحدثه درون 

فقهــی، فلســفۀ فقــه، فلســفۀ اصــول، جریان شناســی مذاهــب فقهــی در متــدن اســالمی، نقــد مبانــی و آرای فقهــی ســلفیه )وهابیت(، 

مبناشناسی و بررسی تطّورات تاریخی فقه مقارن و فقه شهر و شهرنشینی، کارویژه های آن است. 

گروه پژوهشی هرن و متدن اسالمی

از ادغــام گروه هــای »مطالعــات رشق اســالمی« )تأســیس ۱۳۷۳( و »ادبیــات و هــر دینی«)تأســیس ۱۳۸۴(؛ گروه »هر و متدن اســالمی« در ســال 1395 

شــکل گرفــت. ایــن گــروه بــا مأموریت:»مطالعــات مبانــی هــر اســالمی و متــدن نویــن اســالمی«؛ بــر آن اســت تــا بــا شناســایی آن چــه بــر جهــان متدنی 

اســالمی گذشــته و تجــارب بلنــدی کــه اندوختــه، متــدن نویــن اســالمی را تعریــف کــرده و  راهکارهــای ایجــاد آن را جســتجو کنــد. مطالعــات انتقــادی 

نظریــات معطــوف بــه مبانــی هــر و متــدن اســالمی، فلســفۀ متــدن اســالمی، معــاری شــیعی در الگــوی توســعه اســالمی ـ ایرانــی، ظرفیت شناســی 

منابــع اســالمی بــا تأکیــد بــر هــر و متــدن اســالمی، ارتبــاط اســالم بــا علــوم، اســالم و سیاســت، اســالم و هــر، اســالم و جامعــه، اســالم و فلســفه و 

اسالم و اسطوره شناسی، کارویـژه های آن است.

            گروه پژوهشی حكمت و کالم جدید

ایــن گــروه بــا عنــوان فلســفه و کالم اســالمی از ســال 1374 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال 1395 بــا عنــوان  »گــروه پژوهشــی 

حکمــت و کالم جدیــد«؛ در راســتاِی مأموریــت خویش:»تأمیــن پشــتوانه های علمــی متــدن نویــن اســالمی ـ ایرانــی از طریــق انجــام 

ــرار داد.  ــه حــوزه حکمــت و کالم اســالمی را در دســتور کار خــود ق ــن معطــوف ب ــن«؛ مســائل نوی پژوهش هــای نظــری و بنیادی

بازســازی منطــق حاكــم بــر اندیشــۀ اســالمی، بازســازی مدل هــای نواندیشــی دینــی در جهــان اســالم، منطــق و روش شناســی علــوم 

ــن اســالمی، مدل هــای  ــی در متــدن نوی ــی معرفت شناســی دانش هــای دین ــن اســالمی، مبان ــی متــدن نوی ــه مبان ــی معطــوف ب دین

نواندیشی دینی متناسب با نیازهای انسان معارص در ایجاد متدن برین، کارویژه های آن است.

گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتامعی
از ادغــام دو گــروه تفســیر و علــوم قرآنی)تأســیس1368( و گــروه مطالعــات اجتاعی دین )تأســیس1370(؛ گروه »قــرآن و مطالعات اجتاعی« 

ــا  ــا پشــتوانۀ تجــارب طوالنــی شــکل گرفــت. مأموریــت آن، »تأمــن پشــتوانه هاي علمــی متــدن نویــن اســالمی ـ ایرانــی ب در ســال 1395 ب

انجــام پژوهش هــای قرآنــی معطــوف بــه دغدغه هــای اجتاعــی« اســت. مبانــی و روش  هــای تفســیر اجتاعــی قــرآن کریــم، الگــوی عدالــت 

اجتاعــی در قــرآن کریــم، روش هــای نویــن در فهــم آیــات اجتاعــی قــرآن، ســبک زندگــی اجتاعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم، جامعه  شناســی 

دیــن  داری از دیــدگاه قــرآن کریــم، تفســیر اجتاعــی قــرآن کریــم در راســتای ایجــاد متــدن نویــن اســالمی، آســیب های اجتاعــی از منظــر 

قرآن و راه  کارهای رفع آن؛ کارویژه  های آن است.


