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حضرت امام خمینی )ره( 
در  باید  کنند،  اداره  صحیح  به  طور  باید  را  »دانشگاه 
می شود،  تدریس  مادی  علوم  همان  طوری  که  دانشگاه 
امور  امورانسانی،  بشود.  تدریس  هم  معنوی  علوم 
از  و  جا  همه  از  عمیق تر  اسالم  بشود.  تدریس  تربیتی 
امور  راجع  به  و  انسانی  امور  راجع  به  مکتب ها  همۀ 
است.« اسالم  رأس مسائل  در  که  دارد  نظر  تربیتی 

            )صحیفه امام خمینی)ره(، جلد 15؛ صفحه 415(
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حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدّظله العالی( 
»... ان  شاء اهلل یک مقطع جدید را تعریف کنید، برای 
اینکه محصول این جمع به بازارکار بیاید، یک حرکت 
آقایان و  انجام بگیرد. باالخره محصول کار  باید  کالنی 
کتاب  یا  بیاید،  بازارعلمی  به کار  بتواند  باید  مجموعه 
درسی بشود یا مرجع استادان علوم انسانی در همۀ 
آن  به  بتوانند  که  گیرد  قرار  بخش ها  در همۀ  و  رشته ها 
مراجعه کنند. خود را برای فراهم کردن مواد الزم برای 
کتاب، منبع علمی، مرجع علمی موظف بدانید، که یا 
دیگران بتوانند کتاب بنویسند یا خود این مجموعه از افراد 

بخواهد که کتاب بنویسند و منبع علمی فراهم کنند...«

)مقام معظم رهبری در دیدار با برخی مدیران و مسئوالن 

اعضای شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه؛ 1385(
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»دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است...موکداً به نیاز 
کشور به جوشاندن چشمه  دانش در میان خود اصرار می ورزیم... ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار 
عقبیم؛ باید به قله ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم... ما اکنون 
حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم ولی این شتاب باید سال ها  با شدت باال ادامه یابد تا عقب 

افتادگی جبران شود.«

)توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی 
در بخش علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقالب؛ 1397(
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دکتر حسن روحانی
مسائل  و  ما  جامعۀ  قطب نمای  انسانی  »علوم 
استفاده  آن  از  و  نگاه  آن  به  باید  است که  اجتماعی 
کرد. علوم انسانی در جامعۀ آزاد و همراه با نقد و انتقاد 
و بحث و مباحثه رشد می کند، علم، بدون تضارب 
آراء پیشرفت نمی کند. علوم انسانی می تواند سرنوشت 
یک جامعه را تغییر دهد، البته این بدان معنا نیست 
که ارزش سایر علوم کمتر است، اما سرمایۀ علوم هم 
علوم  است.  انسانی  علوم  معنویت،  و هم  مادیت  برای 
انسانی باید جامعه را هدایت کند. جامعه شناسان و 

روان شناسان اجتماعی و کسانی که در علوم انسانی و اسالمی فعال هستند باید مسائل جامعه را مورد تحلیل 
و بررسی قرار دهند. دین، عقل و اخالق و به عبارتی علوم انسانی و اسالمی باید پیشتاز دانش باشد. علمی ما 
را به توسعه و تجدد و تمدن واقعی می رساند که علوم انسانی و اسالمی سرلوحه آن باشد. همچنین تحول در علوم 
انسانی نیز با مهندسی ممکن نیست. امروز در سطح جهان بحث ما با دنیا در بسیاری از مسائل، بحث احترام به 
علوم انسانی است. امروز برای کسی تردید وجود ندارد توسعه و پیشرفت در علوم طبیعی و تجربی، بدون رشد 
و پیشرفت در علوم انسانی و اسالمی امکان پذیر نیست. اگر صنعت در کنار علوم انسانی قدم برندارد، ممکن است 

به ضد خود تبدیل شود.«

)رئیس محترم جمهور درمراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی؛ 1398(
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دکترمنصور غالمی
»مسئولیتی که ما به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
به  معطوف  انسانی  علوم  اعتالی  جامع  )طرح  فرهنگی 
علوم  کتب  و  متون  بررسی  شورای  و  کشور  پیشرفت 
انسانی( محول کردیم؛ هم جزء حوزه های کاری و دقیق 
است؛ هم مورد انتظار.... عملکردهای خوبی اتفاق افتاده 
است؛ راه  دشواری طی شده که راه کمی نبوده است، لذا 
باید از زحماتی که در حوزۀ علوم انسانی کشیده شده است، 

قدردانی و تشکر بکنیم.«

)مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم هفته پژوهش؛ 1397(



7

مصوبه هیأت امنا دربارۀ »ماموریت به پژوهشگاه برای انجام طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی 

معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت کشور«
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مختلف علوم انسانيزمینه هاي موسسه فعال در  12

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي

ادغام

1360سال 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

1370سال  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي

امتغییر ن

تاریخچۀ کوتاه فرآیند شکل گیری پژوهشگاه
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تاریخچۀ کوتاه فرآیند شکل گیری پژوهشگاه

چشم انداز پژوهشگاه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در افق 1404، سازمانی است با منزلت ملي و بین المللي 
و مرجعیت علمی، پیشرو درخلق اندیشه های نو، توسعه و اعتالی علوم انساني و شنا ساندن فرهنگ و 

تمدن اسالمی، با تعامل سازنده در عرصه ملی، منطقه ای، آسیایی و جهانی.

مأموریت پژوهشگاه

ماموریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در چارچوب برنامه های کالن وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و بر پایه باورها و ارزش های دینی، بومی و ملی، انجام پژوهش های بنیادی،  کاربردی و توسعه ای 
و نیز نظریه پردازی، آینده اندیشی، ترویج دانش و اعتالی علوم انسانی در قلمرو میراث های فکری، تاریخی، 
ادبی، علمی، فرهنگی و زبانی تمدن ایرانی- اسالمی، با بهره گیری از دستاوردهای دانش نوین و نقد 

خالقانه دیدگاه ها و آثار علوم انسانی در بستر شبکه نخبگانی است. 

برنامۀ راهبردی توسعۀ پژوهشگاه
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فعالیت های پژوهشگاه در چهارچوب برنامۀ توسعۀراهبردی

 با رویکرد دینی و بومی
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طرح های پژوهشی تخصصی 

فصل نامه های تخصصی در ساحت دینی

انتشار کتاب های حوزۀ دین

همکاری های سازمانی و تفاهم نامه با حوزه و مراکز دینی،مذهبی

همایش های حوزۀ معرفت دینی

سخنرانی و نشست های تخصصی حوزه اسالمی و رویکرد بومی

اقدامات تاسیسی حوزه معرفت دینی و بومی گرایی
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طرح های پژوهشی با رویکرد دینی و بومی

ظرفیت های نمایشی و داستانی در مقتل های واقعه کربال

نگاهی نو به نظریۀ سلوک عرفانی در اسالم

ــگ  ــت فرهن ــم هوی ــي در تحکی ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب ــرد رش ــش و کارک ــل نق تحلی

ــي ــالمي ایران اس

عقالنیت و زنانگي در اسالم

بازخوانی انتقادی تمدن تاریخ اسالم و بازآفرینی تمدن آیندۀ اسالمی 

بررسی و تحلیل مطالعات امنیت اجتماعی ایران: حوزۀ جهانی، ملی و اسالمی 

مبانی، مؤلفه ها و شاخص های دینداری در اسالم
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فصل نامه های تخصصی با رویکرد دینی و بومی

آفاق الحضاره االسالمیه 
پژوهش نامۀ علوی

پژوهش نامۀ علم و دین
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی

نقد نامۀ فلسفه و کالم ادیان و عرفان 
حکمت معاصر 

فلسفۀ علم 
و ... 
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همایش های  با رویکرد دینی و بومی

همایش »ظرفیت های پاسخگویی فلسفه، کالم، ادیان و عرفان به چالش های امروز«

همایش ملی »استاد شهید مرتضی مطهری و  مطالعات قرآنی معاصر«

سلسله همایش های ملی »میثاق علوی« 

همایش ملی »بیداری اسالمی«
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همایش بین المللی »حکومت علوی« 

همایش ملی »نهج البالغه در آراء و اندیشه های اسالم شناسان«

همایش های ادواری بین المللی »نهج البالغه پژوهان جهان«

جشنواره و کنگرۀ بین المللی »امام علی)ع( پژوهی«
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نشست ها با رویکرد دینی و بومی

بیش از 48 نشست تخصصی با عنوان »نظام سیاسی اسالم«

نشست تخصصی »دولت در صدر اسالم«

نشست علمی »جهاد و ترور در اسالم«

نشست علمی »زن در اسالم«

نشست علمی »دالیل افول معتزله در جهان اسالم«

نشست تخصصی »تحوالت نشانه شناختی در دیالوگ میان دین و سینما«

نشست علمی »دین، فرهنگ و فناوری«
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همکاری های سازمانی و تفاهم نامه ها با مراکز دینی و مذهبی 

بنیاد مطالعات اسالمی روسیه
دانشگاه باقرالعلوم

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه مطالعات اسالمی لبنان

مدرسه اسالمی هنر قم 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

معاونت پژوهشی حوزۀ علمیه قم
دانشگاه امام صادق )ع(

جامعۀالمصطفی
انجمن های علمی حوزۀ علمیۀ قم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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عناوین تعدادی از کتب چاپ شده با رویکرد دینی و بومی

دین و روابط بین الملل 
فقه سیاسی در اسالم

شیعه شناسی معاصر اهل سنت )2 جلد( 
حکومت اسالمی و حکم حجاب

دین در زمینه و زمانۀ مدرن
زبان دین و باور به خدا 
تربیت دینی در مدارس

و ...

چاپ بیش از 35 عنوان کتاب 

با موضوعیت دینی از 1393 تا 

1398



19

اقدامات تأسیسی در حوزۀ معرفت دینی و رویکرد بومی

پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی 
مرکز تحقیقات امام علی )ع(

پژوهشکدۀ اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی
پژوهشکدۀ اخالق و تربیت

پژوهشکدۀ تاریخ 
پژوهشکدۀ حکمت معاصر

پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی با رویکرد کاربردی
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پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی

تاریخچه
پیشینۀ پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی به اجرای طرح های پژوهشی قرآنی از سال 1380 به بعد به ویژه 
این  فعالیت  با گسترش  دارد.  ارتباط  در سال 1390  و حدیث  قرآن  علوم  پژوهشی  گروه  تأسیس 
قالب سه گروه  این پژوهشکده در  امنای پژوهشگاه  بر اساس مصوبۀ هیأت  از سال 1394  گروه 
پژوهشی »مطالعات زبان شناختي و نشانه شناختي قرآن«، »مطالعات ادبي و زیبایي شناختي قرآن« و 

»مطالعات تاریخي و فرهنگی قرآن« مشغول به فعالیت است. 



21

نمونه هایی از فعالیت های دینی و بومی پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی

کاوش در مسائل مربوط به کاربست آموزه های اهل بیت)ع( در شناخت و فهم قرآن با توجه به ارتباط 
وثیق قرآن و تشیع

بسط و تعمیق مطالعات میان رشته ای در مسیر تولید علم و افزایش آگاهی در حیطۀ مطالعات قرآنی
شناخت و واکاوی مسائل پژوهش در حیطۀ مطالعات قرآنی، متناسب با نیازهای روز ایران اسالمی 

وجهان اسالم
گسترش همکاری های علمی-فرهنگی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه ای و 

بین المللی با هدف معرفی »قرآن به مثابه کتاب انسان ساز و نجات بخش نوع بشر
اجرای طرح های پژوهشی 

برگزاری همایش های تخصصی داخلی و بین المللی 
برگزاری نشست های تخصصی، سخنرانی، کارگاه آموزشی داخلی و بین المللی، درسگفتار

برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و در رشته علوم قرآنی و حدیث 
تأسیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی و انتشار فصلنامه »مطالعات میان رشته ای 

قرآن کریم«
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مرکز تحقیقات امام علی )ع(

تاریخچه
مرکز تحقیقات امام علي )ع(، در خرداد ماه سال 1380 ایجــاد این مرکز مورد تأییــد شوراي گسترش 
آموزش عالي قرار گرفت. از اهداف این مرکز شناسایي سیرۀ نظري و عملي امام علي)ع( در ابعادگوناگون 

به معناي عام و عرضه این ابعاد به جامعۀ بشري به منظور حرکت به سوي جامعه علوي است.

فعالیت های مرکز امام علی)ع(

کنگره و همایش های ملی و بین المللی
بانک جامع اطالعاتی پژوهان

کتابخانه تخصصی امام علی )ع(
نشست های علمی و کارگاه های تخصصی

بانک پایان نامه ها
طرح های پژوهشی مرکز 



23

فعالیت های مرکز امام علی)ع(

زمینه های رویش طرح جامع اعتال

تالش برای تحقق علوم انسانی متناسب با رویکرد دینی و بومی
الهام بخشی و تاثیرگذاری در کشور؛

ــت نظــری و  ــت مرجعی ــا منزل ــوم انســانی همــراه ب پیشــگامی در کارآمــدی عل
ــردی؛ کارب

پاسخگویی به نیازهای علمی و نوین جامعه
ــوم انســانی در عرصه هــای  ــا ســایر نهادهــای پژوهشــی عل ــی ســازنده ب  تعامل

ملــی و فراملــی 
تأمل درباره مبانی، تاریخ، کارنامه و دستاورد علوم انسانی
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افتخارات و جوایز پژوهشگاه 

در پنج سال اخیر
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دهمین جشنوارۀ فارابی          دکتر سیدمحمدهادي گرامي

سی و پنجمین جایزۀ ادبی جالل آل احمد          دکتر حسین صافی پیرلوجه

چهارمین کتاب سال اعضاي هیأت علمي دانشگاه هاي کشور ) جشنوارۀ عالمه دهخدا(             دکتر سیدمحمدهادي گرامي 

بیست و پنجمین جشنوارۀ ملي کتاب سال دانشجویي           دکتر زهرا محققیان

برترین های پژوهش فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی           دکتر نعمت اهلل فاضلی

نخستین جایزۀ پژوهشی سینمایی          دکتر سیدمحسن علوی پور

پنجمین جشنوارۀ بین المللی امام علی)ع(          دکتر مریم صانع پور

 جایزۀ ادبی پروین اعتصامی          دکتر روح انگیز کراچی

جایزۀ علمی- ادبی دکتر طاهره صفارزاده          دکتر معصومه نعمتی قزوینی

دومین جشنوارۀ محصوالت فرهنگي-  پژوهشي اسالم و مسیحیت          دکتر صفورا برومند

عنوان پیشکسوت در حوزۀ سواد رسانه از وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات           دکتر بهاره نصیری 

سیزدهمین  جشنوارۀ ملي نقد کتاب معاونت فرهنگي وزارت ارشاد           دکتر مالک شجاعي جشوقاني

 شانزدهمین دورۀ جایزۀ پایان نامۀ سال دانشجویي، در بخش فلسفه و ادیان و عرفان و کالم          دکتر سیده زهرا مبلغ

جشنوارۀ بین المللی فارابی          دکتر شهرام یوسفی فر

بیست و دومین دورۀ جشنواره کتاب سال دانشجویی           دکتر محمدمهدی اردبیلی

جشنوارۀ نقد کتاب1397          عباس معدن دار آرانی
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دکتر مصطفی همدانی جشنوارۀ  نقد کتاب1397  

جشنوارۀ  نقد کتاب1397   دکتر سیدمصطفی شهرآیینی

جشنوارۀ  نقد کتاب1397              دکتر وحید مقدم و هادی امیری

دکترخسرو باقری نوع پرست جشنوارۀ  نقد کتاب1397  

دکترعباس خلجی جشنوارۀ نقد کتاب1397  

دکترحمید عسکری رابری جشنوارۀ  نقد کتاب1397  

  

افتخارات و جوایز )97 -92( 


