
باسمه تعالي

ي اديانمعرفي رشته

معنويتبه هجي احياي دين و دينداري و تودوران معاصر را دوره،با توجه به اينكه بسياري از متفكران

ي اديان مختلف جهان به مطالعه)ي آنرا پيروزي انقالب اسالمي ايران دانستتوان دليل عمدهكه مي(دانندمي

ي قم در پاسخ به ي علميهبر همين اساس با توجه به وظايف گرانسنگ حوزه.يك ضرورت تبديل شده است

مسيحيت، هندوئيسم، بوديسم و ساير يهوديت، ي اديان ديگر به ويژه عطش ديني مردم ساير نقاط جهان ، مطالعه

ت زيرا آداب و رسوم  آنها امري ضروري اسها و  ايي كالسيك و روشمند با باورها، كتب، فرقهاديان و آشن

و نشان دادن تبليغ دين اسالم توان با ساير اديان به گفتگوي سازنده پرداخت، ثانياً نميبدون چنين مطالعاتي اوالً 

هاي ديني از باورها و داشتهعالمانه دفاع مستلزم شناخت دقيق اديان ديگر است، ثالثاً وجوه برتري و امتياز اسالم 

ي توليد علوم انسانيِو در نهايت الزمهاستمستلزم چنين مطالعات و شناختي،پاسخ به شبهاتوخودمان

آموزشي يبا توجه به چنين ضرورتهايي مؤسسه. هاي آنهاستشنايي با اديان و مكاتب ديني و داشتهآاسالمي، 

را براي دست ي اديان ي علوم اسالمي، رشتهدر عرصهو پژهشي امام خميني با سابقة بيش از سي سال فعاليت

گويي به نيازهاي هاي علميه و پاسختأسيس نموده تا بستري براي پرورش طالب حوزه،يازي به اهداف نامبرده

. كشور و جهان را فراهم آورد

ها،  آداب و رسوم، تحوالت و دراين رشته عالوه برآشنايي با تاريخ، باورها و اعتقادات، كتب مقدس، فرقه

شناسي مطالعات اديان، ي مطالعات تطبيقي اديان، روشچنين مباحثي در زمينهيي اديان، همي جغرافياگستره

پژوهان مستعد از جهات مختلف شود تا دانشي دين، و مباحث معرفتي نيز ارايه ميمباحث كالمي، فلسفه

.آورندهاي الزم را بدستتوانايي

پژوهان گروه، با سفرهاي علمي در داخل و ن رشته دانشالزم به يادآوري است كه با توجه به اقتضاي اي

اند  كه از جمله خارج  كشور از نزديك با سايراديان و مذاهب آشنا و آنها را مورد مطالعه و تحقيق قرار داده

.توان از سفر به كشورهايي مانند لبنان، سوريه، هند و ايتاليا نام بردمي

هاي مختلف مرتبط با تا كنون دهها جلد كتاب و بيش از صد مقاله در زمينهي اديان  التحصيالن رشتهفارغ

.انداين رشته تدوين و به چاپ رسانده

پژوه مشغول ي اديان در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دهها دانشاكنون در رشتههم

�تحصيل هستند


