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اإلنجازات

ــة  ــل علمي ــات عم ــة، ورش ــدوة علمي ــة، 500 ن ــاب، 130 مجل ــن 135 كت ــر م أك

ــر  ــة 96 مؤمت ــب، إقام ــد الكت ــا، نق ــة ونقده ــات العلمي ــرض النظري ــريس لع وك

إقليمــي و 3 مؤمتــرات دوليــة، إصــدار أكــر مــن 1000 مقالــة وتنفيــذ أكــر مــن 

220 مــروع بحثــي، كلهــا نتــاج 25 عــام مــن األنشــطة البحثيــة ملعهــد البحــوث 

هــذا.

املجالت

مجلــة »األبحــاث القرآنيــة« فصليــة علميــة- بحثيــة مــع إصــدار 92 عــدد.            

jqr.isca.ac.ir

فصليــة علميــة ـ بحثيــة بعنــوان االبحــاث العقليــة الحديثــة مــع صــدور 7 أعــداد.     

novin.isca.ac.ir

فصلية علمية تخصصية حول النصوص األدبية االسالمية بصدور 13 عدداً. 

jrla.isca.ac.ir

فصلية علمية تخصصية حول السرية البحثية ألهل البيت:مع صدور 6 أعداد.

sirepajouhi.isca.ac.ir

الجوائز

ــوز  ــات، الف ــن التخصص ــات ب ــرآن و الدراس ــدويل للق ــر ال ــاين يف املؤمت ــز الث املرك

يف الــدورة السادســة مــن املهرجــان الوطنــي للكتــاب الديــن واألبحــاث املمتــازة، 

املركــز األول والثالــث لكتــاب العــام لحــوزة خراســان العلميــة، املركــز األول والثــاين 

ــث للمجــالت  ــز األول والثال ــة، املرك ــان العلمي ــز إدارة حــوزة خراس ــاالت مرك ملق

املمتــازة يف معهــد العــايل للعلــوم والثقافــة االســالمية، املركــز األول والثالــث 

ــة اإلســالمية. ــوم والثقاف ــات التدريســية االفضــل ملعهــد العــايل للعل للهيئ

إدارة األمور البحثیة ملعهد اإلسالم الحضاري ,
إدارة األمور البحثیة إلدارة العامة للبحث

تتولیــان هاتیــن ادارتیــن اإلدارة التخطيــط واإلرشاف عــى تنفيذ الربامج واألنشــطة 

ــام بالشــؤون البحثيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية والقامئــون عــى  البحثيــة والقي

املشــاريع البحثيــة، واألمانــة العامــة ملجلــس أبحــاث املعهــد والتعــاون وتوطيــد 

العالقــات العلميــة مــع بقيــة املراكــز البحثيــة.

 إدارة املكتبة و اإلعالم
تعتــرب مكتبــة معهــد اإلســالم الحضــاري يف الوقــت الحــارض، وبامتالكهــا أكــر مــن 

ــات  ــة و مئ ــوان مجل ــة عن ــي، مثان مائ ــريب والتين ــاريس، ع ــاب ف ــف كت ــبعن أل س

األطروحــات والتطبيقــات، مجموعــة غنيــة باملصــادر يف مجــال العلــوم االســالمية 

واإلنســانية.  

اإلســتفادة مــن املكتبــة مســموحة للباحثــن الحوزويــن والجامعيــن بوابــة املكتبــة 

dtelib.ir  الرقميــة



بسمه تعالی 

بــدأت معاونيــة البحــث يف مكتــب اإلعــالم االســالمي يف محافظــة 

ــميس /  ــام 1373ش ــذ ع ــة من ــطتها البحثي ــوي أنش ــان رض خراس

1994م، كــا أطلقــت العديــد مــن املجموعــات العلميــة املختلفــة 

ــة  مســتفيدة مــن القــدرات املوجــودة يف حــوزة خراســان العلمي

ــذ عــرات املشــاريع  ــا نجحــت يف تنفي ــة، ك ــات املنطق وجامع

ثــم  الفضــالء والبارعــن،  الباحثــن  البحثيــة باإلســتفادة مــن 

تابعــت هــذه املعاونيــة عملهــا تحــت اســم  »مركــز بحــوث 

العلــوم اإلســالمية واإلنســانية«، ويف عــام 2016 أصبــح رســمياً 

باســم » معهــد اإلســالم الحضــاري« التابــع »للمعهــد العــايل 

ــة  ــة أقســام بحثي ــة اإلســالمية« ويضــم اآلن أربع ــوم والثقاف للعل

وأربعــة عــر عضــو هيئــة تدريســية، وكل مجموعــة تضــم 

ــة  ــرأي بصف ــاب ال ــن أصح ــخاص  م ــة أش ــطي مثاني ــكل وس بش

ــة  ــز أكــر مــن مائ ــس علمــي. كــا يتعــاون مــع هــذا املرك مجل

ــي. ــوزوي وجامع ــث ح باح

رسالة املعهد

ــة  ــة الحديث ــالمية- اإليراني ــارة االس ــة للحض ــوادر العلمي ــد الك رف

ــادر  ــن حضــاري وق ــه دي ــق النظــر إىل االســالم عــى أن عــن طري

ــاء مجتمــع ســامي. عــى بن

األهداف      

1. توفري األسس النظرية للحضارة االسالمية- اإليرانية الحديثة.

ــارة  ــي يف الحض ــث الدين ــة والتحدي ــق واملنهجي ــاء املنط ــادة بن 2. إع

ــة. ــالمية الحديث اإلس

ــؤدي  ــذي ي ــم ال ــرآن الكري ــي للق ــري اإلجتامع ــر التفس ــة ون 3. تنمي

ــام.  ــع س ــيس مجتم لتأس

ــة عــى  ــه الشــيعي يف ســياق اإلجاب ــة عــى الفق ــاء الديناميكي 4. إضف

ــامل املعــارص . ــات الحضــارة يف الع متطلب

ــدم  ــأّس بالتق ــج مت ــن والحضــارة االســالمية بنه ــادة أســس الف 5. إع

ــراين . ــالمي- اإلي االس

6. تســليط الضــوء عــى تاريــخ الحضــارة االســالمية- اإليرانيــة يف مجــال 

العلــوم والتنظيــامت والفن .

مجلس البحث 

يتألــف هــذا املجلــس مــن عــرة علــاء املمتازيــن حيــث يتــوىل 

دراســة املشــاريع و الربامــج املقرتحــة مــن املجموعــات واملوافقــة 

عليهــا، املوافقــة عــى أهليــة الباحثــن و املرفــن عــى املشــاريع و 

التقييــم النهــايئ لألعــال. 

                                                               قسم الفقه التطبيقي البحثي
بــدأ هــذا القســم نشــاطه منــذ عــام 1994، ومنــذ عــام 1998 بــدأ العمــل بشــكل رســمي بعنــوان » قســم الفقــه والقانــون اإلســالمي 

البحثــي«، وركــز يف أبحاثــه عــى احتياجــات املجتمــع و الحــوزة العلميــة؛ و وضــع عــى جــدول أعالــه القيــام باألبحــاث و الدراســات 

املتطابقــة مــع االحتياجــات العينيــة للمجتمــع. النمــو الكمــي والنوعــي لعمليــة االســتنباط و تطبيقاتــه، املســائل املســتحدثة داخــل 

ــة  الفقــه، فلســفة الفقــه، فلســفة األصــول، معرفــة حــركات املذاهــب الفقهيــة يف الحضــارة االســالمية، نقــد األســس و اآلراء الفقهي

الســلفية )الوهابيــة(، معرفــة املبــاين ودراســة التطــورات التاريخيــة للفقــه املقــارن وفقــه املدينــة وفقــه التحــر، كلهــا مــن األعــال 

الخاصة بذلك القسم.

قسم أبحاث الفن والحضارة االسالمية  

تشــّكل قســم »الفــن والحضــارة االســالمية« يف عــام 2016 مــن دمــج أقســام » دراســات الــرق االســالمي« )تأســس عــام 1994 و  »األدب والفــن الدينــي« 

)تأســس عــام 2005(. يهــدف هــذا القســم مــن خــالل رســالته » دراســة أســس الفــن االســالمي والحضــارة اإلســالمية الحديثــة« إىل تعريــف الحضــارة 

االســالمية الحديثــة مــن خــالل تحديــد مــا مــّر عــى العــامل االســالمي املتحــر، والتجــارب العظيمــة التــي تراكمــت لديــه، والبحــث عــن آليــات إيجادهــا. 

الدراســات النقديــة للنظريــات املتعلقــة بأســس الفــن و الحضــارة االســالمية، فلســفة الحضــارة االســالمية، العــارة الشــيعية يف منــوذج التنميــة االســالمية- 

اإليرانيــة، معرفــة قــدرات املصــادر االســالمية مــع التأكيــد عــى الفــن والحضــارة االســالمية، عالقــة االســالم والعلــوم، االســالم والسياســة، االســالم والفــن، 

االسالم واملجتمع، االسالم والفلسفة واالسالم وعلم االسطورة هي أعال خاصة بهذا القسم.

            قسم الحكمة والكالم الجديد البحثي

بــدأت هــذه املجموعــة عملهــا تحــت عنــوان »الفلســفة والــكالم االســالمي« منــذ عــام 1995، ويف عــام 2016 بــدأت العمــل تحــت 

ــة  ــي للحضــارة االســالمية- االيراني ــم العلم ــن الدع ــالتها: » تأم ــياق رس ــي «؛ يف س ــد البحث ــكالم الجدي ــة وال ــوان » قســم الحكم عن

الحديثــة عــن طريــق القيــام باألبحــاث النظريــة واألساســية«؛ لتضــع عــى رأس جــدول أعالهــا القضايــا الحديثــة املتعلقــة مبجــال 

ــامل  ــرة يف الع ــة املبتك ــاذج الديني ــاء الن ــادة بن ــالمي، إع ــر االس ــائد يف الفك ــق الس ــاء املنط ــادة بن ــالمي. إع ــكالم االس ــة و ال الحكم

االســالمي، منطــق منهجيــة العلــوم الدينيــة املتعلقــة بأســس الحضــارة االســالمية الحديثــة، أســس معرفــة العلــوم الدينيــة يف العــامل 

ــة كلهــا مــن االعــال  ــة املبتكــرة املتناســبة مــع احتياجــات االنســان املعــارص يف إيجــاد الحضــارة الحديث االســالمي، النــاذج الديني

الخاصة بهذه املجموعة.

قسم أبحاث القرآن و الدراسات االجتامعية
 تم تشكيل مجموعة » القرآن والدراسات اإلجتاعية« يف عام 2016 من دمج قسمي التفسري وعلوم القرآن )تأسس عام 1989( و قسم الدراسات  

اإلجتاعية للدين )تأسس عام 1991( مدعوماً بالتجارب الطويلة لكال القسمن.

 مهمــة هــذا القســم »توفــري الدعــم العلمــي للحضــارة االســالمية- االيرانيــة الحديثــة مــع القيــام بأبحــاث قرآنيــة تتعلــق بالهواجــس االجتاعية 

ــن مــن منظــور  ــم اجتــاع التديّ ــم، عل ــة يف القــرآن الكري ــة االجتاعي ــم، منــوذج العدال «. أســس وطــرق التفســري االجتاعــي للقــرآن الكري

القــرآن الكريــم، التفســري االجتاعــي للقــرآن الكريــم يف ســياق تشــكيل الحضــارة االســالمية الحديثــة، األرضار االجتاعيــة مــن منظــور القــرآن 

وســبل معالجتهــا كلهــا أعــال خاصــة بهــذا القســم.


