دستاوردها

بیــش از  135جلــد کتــاب 130 ،شــاره نرشیــه 500 ،نشســت علمــی ،کارگاه
علمــی و کرســی عرضــه و نقــد ایــده علمــی ،نقــد کتــاب ،برگ ـزاری  96هامیــش
منطقـهای و  3هامیــش بیناملللــی ،انتشــار بیــش از  1000مقالــه و اجـرای بیــش
از  220طــرح پژوهشــی ،حاصــل 25ســال فعالیــت پژوهشــی ایــن پژوهشــکده
اســت.

نرشیات

فصلنامــه علمــی -پژوهشــی پژوهشهــای قرآنــی بــا انتشــار  92شــاره.
jqr.isca.ac.ir
دو فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهشهــای عقلــی نویــن بــا انتشــار  7شــاره.
novin.isca.ac.ir.
فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسالمی با انتشار  13شامره.
jrla.isca.ac.ir
دو فصلنامه علمی ترویجی سیرهپژوهی اهل بیت :با انتشار  6شامره.
sirepajouhi.isca.ac.ir

افتخارات

رتبــه دوم هامیــش بیــن املللــی قــرآن و مطالعــات میــان رشــتهای ،برگزیــده
ششــمین جشــنواره ملــی کتــاب دیــن و پژوهشهــای برتــر ،رتبــه اول و ســوم
کتــاب ســال حــوزه علمیــه خراســان ،رتبــه اول و دوم مقــاالت مرکــز مدیریــت
حــوزه علمیــه خراســان ،رتبــه اول و ســوم نرشیــات برتــر پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی ،رتبــه اول و ســوم هیــات علمــی برتــر پژوهشــگاه علــوم و
فرهنــگ اســامی.

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

برنامهریــزی و نظــارت بــر اج ـرای برنامههــا و فعالیتهــای پژوهشــی و انجــام
امــور پژوهشــی اعضــای هیــأت علمــی و مجریــان طرحهــای پژوهشــی و دبیــری
شــورای پژوهشــی پژوهشــکده ،شــورای مدیـران و همــکاری و برقـراری ارتباطات
علمــی بــا ســایر مراکــز پژوهشــی بــر عهــده ایــن دو اداره اســت.

اداره کتابخانه و اطالع رسانی

کتابخانــه پژوهشــکده اســام متدنــی در حــال حــارض بــا بیــش از هشــتاد ه ـزار
جلــد کتــاب فارســی ،عربــی و التیــن ،هشــتصد عنــوان نرشیــه و صدهــا
پایاننامــه و نــرم اف ـزار ،مجموع ـهای غنــی از منابــع در حــوزه علــوم اســامی و
انســانی اســت .اســتفاده از کتابخانــه ،بـرای پژوهشــگران حــوزوی و دانشــگاهی
آزاد اســت.
پورتال کتابخانه دیجیتال dtelib.ir

مشهد ـ چهارراه خسروی ـ خیابان آیتا ...خزعلی ـ نبــش خیابان
آیتا ...طبسی ـ دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضویـ
پـژوهـشـکـده اسـالم تـمـدنـی

تلفن051-32233350-6 :

فکس051-32256048 :

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

گروه پژوهشی فقه کاربردی

بسمهتعالی

معاونــت پژوهشــی دفــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی،
فعالیتهــای پژوهشــی خــود را از ســال  1373آغــاز كــرد
و بــا اســتفاده از ظرفیتهــای حــوزه علمیــه خراســان
و دانشــگاههای منطقــه ،گروههــای علمــی مختلفــی را
راهانــدازی منــود و بــا بهرهگیــری از محققــان فاضــل و پرمایــه،
موفــق بــه اجــرای دههــا طــرح تحقیقاتــی گردیــد .ســپس
ایــن معاونــت بــا نــام «مركــز پژوهشهــای علــوم اســامی
و انســانی» بــه کار خــود ادامــه داد و در ســال  1395بــا نــام
«پژوهشــکده اســام تمدنــی» پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی رســمیت یافــت .اكنــون دارای چهــار گــروه پژوهشــی و
چهــارده عضــو هیــأت علمــی میباشــد و هــر گــروه بــه طــور
میانگیــن از هشــت نفــر صاحــب نظــر بــه عنــوان شــورای علمــی
گــروه بهــره میبــرد .نیــز ،بیــش از یــک صــد پژوهشــگر حــوزوی
و دانشــگاهی بــا ایــن مركــز همــکاری دارنــد.
مأموریت
تأمیــن پشــتوانههای علمــی متــدن نویــن اســامی -ایرانــی از
طریــق نگــرش بــه اســام بــه مثابــه دیــن متدنســاز و توامننــد در
برپایــی جامعــه متعالــی.
اهداف
 .1تأمین بنیادهای نظری متدن نوین اسالمی ـ ایرانی.
 .2بازســازی منطــق ،روششناســی و مــدل نواندیشــی دینــی در
متــدن نویــن اســامی.
 .3توســعه و ترویــج تفســیر اجتامعــی قــرآن کریــم معطــوف بــه
ایجــاد جامعــه متعالــی.
 .4پویاســازی فقــه شــیعی در راســتای پاس ـخگویی بــه نیازهــای
متدنــی دنیــای معــارص.
 .5بازتولیــد مبانــی هــر و متــدن اســامی بــا رویكــرد بــه الگــوی
پیرشفــت اســامی ـ ایرانــی.
 .6برجستهســازی پیشــینه متــدن اســامی ـ ایرانــی در حــوزه
علــوم ،تشــکیالت و هــر.
شورای پژوهشی
ایــن شــورا ،متشــکل از ده صاحــب نظــر برجســته اســت کــه
بررســی و تصوی ـب طرحهــا و برنامههــای پیشــنهادی گروههــا،
تأییــد صالحیــت پژوهشــگران و ناظــران طرحهــا و ارزشــیابی
نهایــی آثــار را بــه عهــده دارد.

ایــن گــروه ،فعالیــت خــود را از ســال  1373آغــاز و از ســال  1377بــه صــورت رســمی بــا عنــوان گــروه پژوهشــی فقــه و حقــوق
اســامی ،پژوهشهــای خــود را معطــوف بــه نیازهــای جامعــه و حــوزۀ علمیــه ،توســعه و ارتقــا بخشــید .در حــال حارض«،گــروه
پژوهشــی فقــه کاربــردی» ،در راســتای تحقــق مأموریــت خویش«:تأمیــن پشــتوانههای علمــی متــدن نویــن اســامیـ ایرانــی از
طریــق انجــام پژوهشهــای فقهــی معطــوف بــه نیازهــای جامعــه»؛ انجــام پژوهشهــا و مطالعــات متناظــر بــا نیازهــای عینــی
جامعــه را در دســتور کار خــود قـرار داده اســت .رشــد کمــی و کیفــی فراینــد اســتنباط و کارکردهــای آن ،مســائل مســتحدثه درون
فقهــی ،فلســفۀ فقــه ،فلســفۀ اصــول ،جریانشناســی مذاهــب فقهــی در متــدن اســامی ،نقــد مبانــی و آرای فقهــی ســلفیه (وهابیت)،
مبناشناسی و بررسی تط ّورات تاریخی فقه مقارن و فقه شهر و شهرنشینی ،کارویژههای آن است.

گروه پژوهشی هرن و متدن اسالمی

از ادغــام گروههــای «مطالعــات رشق اســامی» (تأســیس  )۱۳۷۳و «ادبیــات و هــر دینی»(تأســیس )۱۳۸۴؛ گروه «هرن و متدن اســامی» در ســال 1395
شــکل گرفــت .ایــن گــروه بــا مأموریت«:مطالعــات مبانــی هــر اســامی و متــدن نویــن اســامی»؛ بــر آن اســت تــا بــا شناســایی آن چــه بــر جهــان متدنی
اســامی گذشــته و تجــارب بلنــدی کــه اندوختــه ،متــدن نویــن اســامی را تعریــف کــرده و راهکارهــای ایجــاد آن را جســتجو کنــد .مطالعــات انتقــادی
نظریــات معطــوف بــه مبانــی هــر و متــدن اســامی ،فلســفۀ متــدن اســامی ،معــاری شــیعی در الگــوی توســعه اســامی ـ ایرانــی ،ظرفیتشناســی
منابــع اســامی بــا تأکیــد بــر هــر و متــدن اســامی ،ارتبــاط اســام بــا علــوم ،اســام و سیاســت ،اســام و هــر ،اســام و جامعــه ،اســام و فلســفه و
اسالم و اسطورهشناسی ،کارویـژههای آن است.

					

گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتامعی

گروه پژوهشی حكمت و کالم جدید

ایــن گــروه بــا عنــوان فلســفه و کالم اســامی از ســال  1374فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال  1395بــا عنــوان «گــروه پژوهشــی
حکمــت و کالم جدیــد»؛ در راســتایِ مأموریــت خویش«:تأمیــن پشــتوانههای علمــی متــدن نویــن اســامی ـ ایرانــی از طریــق انجــام
پژوهشهــای نظــری و بنیادیــن»؛ مســائل نویــن معطــوف بــه حــوزه حکمــت و کالم اســامی را در دســتور کار خــود ق ـرار داد.
بازســازی منطــق حاكــم بــر اندیشــۀ اســامی ،بازســازی مدلهــای نواندیشــی دینــی در جهــان اســام ،منطــق و روششناســی علــوم
دینــی معطــوف بــه مبانــی متــدن نویــن اســامی ،مبانــی معرفتشناســی دانشهــای دینــی در متــدن نویــن اســامی ،مدلهــای
نواندیشی دینی متناسب با نیازهای انسان معارص در ایجاد متدن برین ،کارویژههای آن است.

از ادغــام دو گــروه تفســیر و علــوم قرآنی(تأســیس )1368و گــروه مطالعــات اجتامعی دین (تأســیس)1370؛ گروه «قــرآن و مطالعات اجتامعی»
در ســال  1395بــا پشــتوانۀ تجــارب طوالنــی شــکل گرفــت .مأموریــت آن« ،تأمــن پشــتوانههاي علمــی متــدن نویــن اســامی ـ ایرانــی بــا
انجــام پژوهشهــای قرآنــی معطــوف بــه دغدغههــای اجتامعــی» اســت .مبانــی و روشهــای تفســیر اجتامعــی قــرآن کریــم ،الگــوی عدالــت
اجتامعــی در قــرآن کریــم ،روشهــای نویــن در فهــم آیــات اجتامعــی قــرآن ،ســبک زندگــی اجتامعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم ،جامعهشناســی
دی ـنداری از دیــدگاه قــرآن کریــم ،تفســیر اجتامعــی قــرآن کریــم در راســتای ایجــاد متــدن نویــن اســامی ،آســیبهای اجتامعــی از منظــر
قرآن و راهکارهای رفع آن؛ کارویژههای آن است.

