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مؤسســه  مطالعاتــی »صــراط مبیــن«  در ســال ۱۳۹۰ توســط 

عــده ای از اســاتید برجســته حــوزه و دانشــگاه و متخصصــان 

ــا  ــی و ب ــی و فرهنگ ــای دین ــن و نهاده ــات دی ــا موضوع ــر، ب ام

ــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و  رویکــرد آسیب شناســانه ب

ارشــاد اســامی تأســیس شــد و اخیــرًا بــا مجــوز وزارت علــوم،  

گردیــد. تبدیــل  پژوهشــی  مرکــز  بــه  فنــاوری  و  تحقیقــات 

ایــن مؤسســه، هــدف خــود را »دفــاع علمــی و پژوهشــی از 

ارزش هــا و مبانــی انقــاب اســامی و حکومــت اســامی 

کنــار تهیــه  مبتنــی بــر مردم ســاالری دینــی« قــرار داده و در 

غنــی،  علمــِی  پژوهش هــای  و  مقاله هــا  کتاب هــا،  تولیــد  و 

اســتفاده از ابزارهــای روز آمــد و مؤثــر در تبییــن مفاهیــم دیــن و 

کار خــود قــرار  نهادهــای دینــی و انقــاب اســامی را در دســتور 

داده اســت.
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چشم انداز مؤسسه

در ســال 1404 مؤسســه »صــراط مبیــن«، مرکــزی اســت دارای 

اعتبــار ملــی و مرجــع اصلــی آسیب شناســی در حــوزه فرهنــگ، 

دیــن و نهادهــای دینــی در ســطح کشــور و دارای درجــۀ  ممتاز 

پژوهشــی از وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری.

رسالت مؤسسه صراط مبین

آسیب شناســی دین، فرهنگ دینی و نهادهای دینی، بررســی 

عوامــل و تبعــات آســیب ها، ارائــه راهکارها و راهبرد مســائل و

پیونــد میــان حلقــه پژوهــش و اجــرا در حل مســائل فرهنگی- 

دینــی بــا ارائــه محصوالت مســئله محــور راهبردگرا

اهداف و راهبردهای مؤسسه  مطالعاتی صراط مبین

مؤسســه صــراط مبیــن بــرای دفــاع از ارزش هــا و مبانــی دینــی و 

کان   اخاقــی انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی دو راهبــرد 

را دنبــال می کنــد:
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ارائــه  و  دینــی   فرهنگــی-  آســیب های  اول:بررســی 

کــردن  کاربــردی بــرای مرتفــع  راهبردهــا  و راهکارهــای  

ــر  ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــن نظ گرفت ــرار  ــل ق ــه دلی ــا ب آن ه

پایــه دیــن و فرهنــگ دینــی

نهادهــای  زمینــه  در  آسیب شناســی  و  پژوهــش  دوم: 

اســامی،  روحانیــت، حکومــت  و  حــوزه  قبیــل  از  دینــی 

ــا ســازی و  والیــت فقیــه و مــردم ســاالری دینــی بــرای پوی

ارائــه نظریــات نــو در ایــن زمینــه

محور های کلی کان پروژه های مبتنی بر رسالت مؤسسه

• آسیب شناسی فرهنگی- دینی جامعه )در ابعاد و مؤلفه های 

مختلف(

•  مبانی نظری حکومت اسالمی و گفتمان انقالب اسالمی

•  مسائل حوزه های علمیه و نهاد روحانیت

•  سنجش وضعیت دین داری در جامعه

•  نظام هشداردهی دینی-فرهنگی

•   سفارش های موردی )ملی - استانی(
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نظام واره مسائل و آسیب های دینی- فرهنگی

شـناخت مسـائل و آسـیب ها و کشـف رابطه آن ها با یکدیگر یکی از 

دغدغه هایی است که طی سال ها ذهن مسئوالن و اندیشمندان 

حـوزه فرهنـگ و دیـن را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت . اینکـه چـه 

کـدام یـک  مسـائلی در ایـن عرصـه بـه صـورت واقعـی وجـود دارد و 

بـر دیگـری اثـر می گـذارد و رابطـه علـی و معلولـی واثـر گـذاری آن هـا 

چگونـه اسـت ، بـه مسـائل علمـی روز تبدیـل شـده اسـت.از ایـن رو 

مؤسسـه مطالعاتـی صـراط مبیـن، مسـئله شناسـی و ترسـیم نظـام 

کار خـود قـرار  کشـور را در دسـتور  واره  مسـائل فرهنگـی - دینـی 

کـز علمـی مرتبـط را  در حـل  داد تـا  مسـئوالن ، تصمیم گیـران و مرا

مسـائل یـاری کنـد. در قالـب ایـن پـروژه کتـاب نظـام واره مسـائل و 

آسـیب های دینی-فرهنگی با نمودار جامع آن منتشـر شـده اسـت  

کـه هرگونـه برنامه ریزی در زمینه فرهنگی-دینی بایـد با مداقه در 

گیـرد.   آن صـورت 
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نظام حقوق بشر اسامی

کــه اعامیــه حقــوق بشــر در 30 مــاده  ــود  دهــم دســامبر 1948 ب

مجمــع  در  کشــور  منفــی 8  رأی  و  کشــور  مثبــت 48  رأی  بــا 

کــه برآینــد  ــل تصویــب شــد. ایــن اعامیــه  عمومــی ســازمان مل

مبانــی  بــر  بــود،  کشــورهای غربــی  تاش هــای حقوق دانــان 

کــه کشــورهای اســامی  لیبرالیســتی اســتوار اســت؛ ازایــن رو بــود 

ــد.  ــی اســامی افتادن ــه مبان ــر پای ــه فکــر تدویــن حقــوق بشــر ب ب

کــه از ســال 1980 آغــاز شــده بــود،  در ســال 1990  ایــن تاش هــا 

بــا تصویــب اعامیــه اســامی حقوق بشــر- کــه به اعامیــه قاهره 

گرفــت. در طــول ایــن ســال ها،  مشــهور اســت- چهــره رســمی 

پژوهش هــا و گفتگوهــای علمــی دربــاره حقــوق بشــر اســامی 

ــه حقــوق بشــر  ک ــار داشــت  ــوان انتظ ــد نمی ت ادامــه دارد. هرچن

اســامی جایگزیــن اعامیــه حقــوق بشــر فعلــی شــود امــا اواًل ایــن 

کــه اســام دربــاره حقــوق بشــر مدعــی  تاش هــا نشــان از آن دارد 

اســت و مبانــی ویــژه خــود را دارد و ثانیــًا می توانــد مبنــای تعامــل 

گیــرد. بیــن کشــورهای اســامی قــرار 

حجت االســام دکتــر محمدجــواد ارســطا در قالــب پــروژه 

مؤسســه، درس خــارج »نظــام حقــوق بشــر اســامی« را بــر مبنای 

فقــه شــیعی بــه جمعــی از طــاب و دانشــجویان تدریــس کرده اند 

کتــاب »نظــام حقــوق بشــر اســامی،  کــه نتایــج آن در قالــب 

بررســی مبانــی فقهــی اعامیــه اســامی حقــوق بشــر« در اختیــار 

کتــاب نظــام حقــوق  گرفتــه اســت.جلد اول  ــرار  عاقه منــدان ق

کــه در ســال 96 منتشــر شــده اســت، بــه بررســی دو  بشــر اســامی 

کتــاب  مــاده از اعامیــه اســامی حقــوق بشــر می پــردازد. در ایــن 
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13 پــس از مقدمــه و بحــث دربــاره پیشــینه اعامیــه حقــوق بشــر 

ســازمان ملــل و تفاوت هــای محتوایــی آن بــا اعامیــه اســامی 

کــه  حقــوق بشــر، مــاده اول اعامیــه اســامی تحلیــل می شــود 

شــامل مباحثی ازجمله وحدت خانوادگی انســان ها،  مســاوات در 

تکلیف و مســئولیت، کرامت انســانی و... اســت که هریک از این 

مباحــث بــا اســتنادهای قرآنــی، روایی و بــا اجتهاد فقاهتی تبیین 

و تحلیــل می شــوند. ســپس مــاده دوم اعامیــه اســامی حقــوق 

بشــر تبیین شــده و این ماده در قالب مباحثی مانند حق حیات، 

لــزوم پاســداری از ادامــه حیــات بشــری، حــق مصونیــت جســمی 

انســان، تحلیــل می شــود. از ویژگی هــای مباحــث مطرح شــده در 

ایــن کتــاب، توجــه بــه ابعــاد فقهــی،  روایــی و حقوقــی موضوعــات 

اســت کــه تســلط مؤلــف بــه ایــن مباحــث، خــود را نشــان می دهد. 

کتــاب نظــام حقــوق بشــر اســامی را انتشــارات مکــث اندیشــه در 

کــرده کــه جلــد اول از ایــن مجموعــه اســت. 392 صفحــه منتشــر 
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 نظام عدم تمرکز در ایران - آسیب ها و راهکارها

کان، چنان کـــه می تواننـــد  شـــیوه های مدیریتـــی در ســـطح 

گره گشـــا باشـــند،  در صـــورت غفلـــت از آســـیب ها،  راهگشـــا و 

گرفتـــار  کشـــور را  بـــه همـــان انـــدازه می تواننـــد نظـــام اداری 

کـــه  روش هایـــی  از  یکـــی  کننـــد.  پیچیـــده ای  مشـــکات 

کارشناســـان  ح شـــده و  کشـــور مطـــر در ســـال های اخیـــر در 

گفته انـــد، تمرکـــز  بســـیاری دربـــاره ضـــرورت و فوایـــد آن ســـخن  

کـــه در دانش هـــای علـــوم سیاســـی،  اســـت  تمرکـــز  عـــدم  و 

مدیریـــت و حقـــوق عمومـــی دربـــاره آن بحـــث می شـــود.

کـــه دولـــت مرکـــزی بـــا  منظـــور از نظـــام عـــدم تمرکـــز، ایـــن اســـت 

کمیـــت خـــود  رعایـــت مراتـــب احتیـــاط سیاســـی، بخشـــی از حا

را بـــه اشـــخاص حقوقـــی متمایـــز از شـــخصیت حقوقـــی دولـــت 

کنـــد. در ایـــن صـــورت نهادهـــای محلـــی اختیـــارات  گـــذار  وا
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15 کـــرده و تـــوان تصمیم گیـــری  آنهـــا در محـــل  ویـــژه ای پیـــدا 

خـــود افزایـــش می یابـــد و بـــه تبـــع آن نهادهـــای حکومتـــی 

ـــا شـــخصیت های  ـــی مثـــل شـــوراهای شـــهر و انجمن هـــا ب محل

ــرد. ــتقل از دولـــت شـــکل می گیـ ــِی مسـ حقوقـ

بیشـــتر  شـــده،  ح  مطـــر دراین بـــاره  کـــه  مباحثـــی  اغلـــب  در 

و  شـــده   توجـــه  تمرکـــز  عـــدم  نظـــام  مثبـــت  ثمـــرات  بـــه 

بررســـی  تمرکززدایـــی  منفـــی  پیامدهـــای  و  آســـیب ها  کمتـــر 

و  هزینه هـــا  اواًل  تمرکززدایـــی  آسیب شناســـی  اســـت.  شـــده 

کشـــور را  پیامدهـــای منفـــی اســـتقرار نظـــام عـــدم تمرکـــز در 

کامـــل عـــدم تمرکـــز  نشـــان داده و خطـــرات راه اســـتقرار نظـــام 

را بـــرای مســـئوالن و تصمیم گیـــران روشـــن می ســـازد. ثانیـــًا 

را  آن  آســـیب های  تمرکـــز  عـــدم  نظـــام  اســـتقرار  صـــورت  در 

ــا  ــه پیش فرض هـ ــاب بـ کتـ ــن  ــل اول ایـ ــش می دهد.فصـ کاهـ

و تعاریـــف بحـــث می پـــردازد و فصـــل دوم، مبانـــی نظـــری 

ــواع  ــد انـ ــامل مباحثـــی ماننـ ــه شـ کـ ــد  ــان می کنـ پژوهـــش را بیـ

دولـــت از دیـــدگاه علـــم حقـــوق، بحـــث دربـــاره تمرکـــز و عـــدم 

تمرکـــز، بســـترها و زمینه هـــای تمرکز زدایـــی، پیشـــینه بحـــث 

و...  ایـــران  بـــا  ارتبـــاط  در  شـــرایط  و  ویژگی هـــا  ایـــران،  در 

. فصـــل ســـوم  آســـیب های نظـــام عـــدم تمرکـــز در ایـــران  را 

ــادی،  ــی، اقتصـ ــی،  امنیتـ ــیب های سیاسـ ــرده و آسـ کـ ــی  بررسـ

فصـــل  می کنـــد.  تحلیـــل  را  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  اداری، 

کتـــاب راهکارهـــای الزم بـــرای بسترســـازی اســـتقرار  پایانـــی 

نظـــام عـــدم تمرکـــز را پیشـــنهاد می کنـــد.
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گونه شناسی جریان های فکری حوزه و16  

 نسبت آن ها با اندیشه انقاب اسامی 

ســـخن از جریان هـــای فکـــری و آثـــار ســـازنده یـــا مخـــرب آن در 

فضـــای اندیشـــه وعمـــل ایرانیـــان، چنـــد صباحـــی اســـت رونـــق 

یافتـــه اســـت. تنفـــس هـــر یـــک از اندیشـــمندان در فضـــای 

ناشـــی از جریان هـــای خـــاص و ارجـــاع اســـتنادات خـــود بـــه 

گویـــای  برخـــی متـــون و نادیـــده انگاشـــتن دیگـــر متن هـــا، 

ــت.  ــری اسـ ــای فکـ ــت جریان هـ ــات و حرکـ ــودن حیـ ــّدی بـ جـ

ــات و نماینـــده ای از آن  ــران را ذیـــل جریانـ ــره، متفکـ ایـــن نگـ

طـــرز تلقـــی و ســـلوک قلمـــداد می کنـــد. در ایـــن صـــورت نقطـــۀ 

اتـــکا و بررســـی اندیشـــه ها، نـــه شـــخص متفکـــر، بلکـــه نحلـــۀ 

فکـــری او اســـت.

ایـــن نوشـــتار در مقـــام توصیـــف وضعیـــت فکـــری حـــوزۀ معاصـــر 

قـــم و درصـــدد پاســـخ بـــه پرســـش های زیـــر اســـت.

پرســـش از چیســـتی جریان هـــای فکـــری حـــوزۀ قـــم و بررســـی 

ـــان فکـــری چیســـت؟ ـــه جری ک ایـــن 

 ویژگی های جریان های فکری در حوزه چیست؟

 چارچـــوب نظـــری و آبشـــخور فکـــری هـــر یـــک از ایـــن جریانـــات 

کـــدام اســـت؟

 آثـــار هـــر یـــک از ایـــن جریانـــات، چگونـــه در حـــوزه بـــروز و 

ظهـــور پیـــدا می کننـــد؟ مؤســـس یـــا مهم تریـــن نماینـــدگان 

کدام انـــد؟ جریـــان  فعـــال 

از شـــناخت نقشـــۀ جریانـــات فکـــری و نشـــانه گذاری  پـــس 
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17 گفتمانـــی، ضـــروری  آن هـــا بـــرای فهـــم مرزبندی هـــای درون 

کـــه نســـبت هـــر یـــک از ایـــن  اســـت بـــه ایـــن پرســـش پاســـخ داد 

جریانـــات بـــا دیگـــری چیســـت؟

کمک می گیرند؟   چگونه جریانات از یکدیگر 

هـــر یـــک از ایـــن جریان هـــا چگونـــه درصـــدد حـــل بحـــران 

خودنـــد؟ زمانـــۀ 

نسبت این جریانات با اندیشۀ انقاب اسامی چیست؟

کتـــاب حاضـــر در قالـــب پنـــج  بخـــش تحـــت عناوین:چارچـــوب 

نص گـــرا،  جریان هـــای  اجتهـــادی،  جریان هـــای  نظـــری، 

نتایـــج  برخـــی  و  جمع بنـــدی  و  محـــور  عقـــل  جریان هـــای 

ــده اســـت. ــن شـ تدویـ
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 نظام اقتصادی سازمان روحانیت 18

بــه  بیشــتر  توجــه  راه  بازنمــودن  بــرای  تاشــی  کتــاب  ایــن 

بــرای  زمینه ســازی  و  روحانیــت  و  حــوزه  مالــی  مســائل 

ایــن  در  نــاروا  تابوهــای  شکســتن  و  جامع تــر  برنامه ریــزی 

کتــاب پــس از تــاش بــرای نشــان دادن  عرصــه اســت. در ایــن 

گذشــته های دور  جوانــب متعــدد مســائل مالــی روحانیــت از 

کنــون، بــا تکیــه بــر نظــرات بــزرگان حــوزه و اندیشــمندان  تا

ســعی شــده اســت بســته ای از پیشــنهاد ها در ســطوح مختلــف 

ــع و  ــر بخــش تأمیــن و مدیریــت و توزی ــی مشــتمل ب نظــام مال

کان آن ارائــه و درمان هایــی بــرای مشــکات فعلــی  ضوابــط 

پیشــنهاد شــود. 
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19

جستارهایی پیرامون 

نظام آموزشی و متون درسی حوزه های علمیه
تحـول  مـورد  رهبـری؟دم؟در  معظـم  مقـام  دغدغه هـای  پیـرو 

کتـاب در راسـتای توجـه بـه دغدغـه تحـول حـوزه  حـوزه ایـن 

کـه این دغدغـه در بین  از طریـق تغییـر کتـب درسـی آن اسـت 

گیـر شـده و احسـاس ایجـاد بن بسـت بـر سـر راه آن  طـاب فرا

بسـیار شـده اسـت. بـا توجـه بـه تعارضـات بـه وجـود آمـده در 

ایـن مسـئله و پیامدهـای نارضایتـی از متـون آموزشـی، بایـد 

مسـئله تغییـر متـون را مهـم دانسـت و بـا واقع بینـی و توجـه 

بـه نقـش دیگـر عوامل آموزشـی مثل اسـتادان و فضای حوزه 

کـه در ایـن بررسـی  کـرد  نگاه هـا را در ایـن خصـوص متعـادل 

اجمالـی، سـعی شـده ایـن غـرض تـا حـدودی حاصـل شـود.
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تعامل حوزه و نظام20
بررسی رابطه حوزه و روحانیت با نظام جمهوری اسامی ایران

در ایــن کتــاب پــس از مــروری اجمالــی بــر ادبیــات این موضــوع در 

آثــار اندیشــمندان، تــاش شــده بــا تحلیل چندین مصاحبــه ابتدا 

دالیــل تعامــل غیــر مطلــوب روحانیون با نظام جمهوری اســامی 

بررســی  و ســپس بــا گــذر از اصــل لــزوم تعامل، چگونگی و کیفیت 

تعامــل مطلــوب تحلیــل شــود.  از ایــن رو تعامــل در چهــار ســطح 

نظریه پــردازی، مشــارکت، فرهنگ ســازی و نظــارت تشــریح و 

کتــاب تاشــی بــرای  ضوابطــی بــرای آن ارائــه شــده اســت. ایــن 

حــل برخــی ابهامــات ایــن عرصــه و ارائــه بســته ای نســبتًا جامــع 

از بایدهــا و نبایدهــای روحانیــت در تعامــل بــا جمهــوری اســامی 

ایــران اســت. 
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21 بررسی وضعیت و راهکارهای ارتقای 

منزلت اجتماعی روحانیت
جایــگاه  ع  موضــو در  حقیقــت  کشــف  درصــدد  کتــاب  ایــن   

ــه  ــا توج ــه ب ک ــت  ــروز اس ــا ام ــته  ت گذش ــون از  ــی روحانی اجتماع

دشــواری  ع،  موضــو ایــن  مختلــف  الیه هــای  و  ابعــاد  بــه 

قضــاوت در بــاره آن و گســتردگی دامنــه بحــث و ضــرورت نــگاه 

کتــاب  کل نگــر را نشــان می دهــد. امــا بخــش مهــم  گیــر و  فرا

بررســی عوامــل مؤثــر بــر منزلــت اجتماعــی روحانیــت اســت تــا 

مشــخص شــود چگونــه می تــوان از ُافــت منزلــت جلوگیــری و 

کــرد. بــا بهره گیــری از عوامــل درونــی و بیرونــی آن را تقویــت 
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22
افراط گرایی چالش ها و راهکارها

ایـران ازلحـاظ سـاختار اجتماعـی، کشـوری ناهمگـون اسـت  کـه 

اقـوام و مذاهـب مختلفـی را در خـود جـای داده اسـت؛ اما درسـت 

به خاف کشـورهای هم جوار از ثبات سیاسـی و اجتماعی باالیی 

برخوردار است. باوجوداین در سال های اخیر به سبب نیروهای 

گریـز از مرکـز برخـی اقـوام و اثرپذیـری برخـی  از تنش های منطقه 

و همچنین کم توجهی مسـئوالن به توسـعه های برابر فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی، زمینه های تنش مذهبی در داخل کشور 

کـه در برخـی مواقـع بـه ایجـاد تنـش مذهبـی میـان  فراهـم شـد 

جوامـع شـیعی و اهـل تسـنن منجـر شـده اسـت. عـاوه بـر آن، 

گسـترش افراطی گـری و تقویـت جریان هـای تکفیـری منتسـب 

بـه اهـل سـنت، فتنه انگیـزی و دامـن زدن به اختافـات تاریخی 

شـیعه،  افراطـی  گروه هـای  برخـی  به وسـیله  اسـامی  مذاهـب 

موجـب رشـد تفرقـه و عنـاد مذاهـب مختلف اسـامی شـد؛ آتشـی 

که سـود آن برای دشـمنان اسـام، جریان های فکری ضد دینی 

و ضـد شـیعی اسـت.

اقدامـات خـاف مصالـح و  افراطی گـری اهـل سـنت و شـیعه و 

منافع اسام آن ها، منشأ ورود مذهب تشیع به مرحله جدیدی از 

حیات سیاسی خود شده وممکن است یکی از حقایق تلخ تاریخ 

کشـورمان رقـم بخـورد. بایـد اذعـان داشـت ایـن مسـئله  معاصـر 

اقدامـی برنامه ریزی شـده و هدفمنـد اسـت که با حمایـت مادی، 

نظامـی و سیاسـی نظـام سـلطه در حـال اجـرا اسـت و دراین بیـن 

بهره بـرداری  و  شـیعه  افراط گـرای  گروه هـای  برخـی  عملکـرد 
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23 آنـان و همچنیـن  افراطـی  و  اعمـال خرافـی  از  دشـمنان شـیعه 

تحریـک قاطبـه اهـل سـنت علیـه تشـیع نیـز از مهم تریـن عوامل 

کشـور اسـت؛ درواقـع اهانـت و تنـدروی برخـی  تنـش مذهبـی در 

افراد و گروه های شـیعی علیه مقدسـات و اعتقادات اهل سـنت، 

یکـی از محرک هـای اثرگذار رشـد افراطی گری اسـت؛ به طوری که 

گروهک هـای تروریسـتی فعـال در منطقـه  تیم هـای عملیاتـی 

بـرای تحریـک عوامـل خـود و انجـام عملیـات علیـه شـیعیان از 

کتـاب در شـش  سـخنان و آثـار آن هـا سوء اسـتفاده می کنند.ایـن 

بخـش نـگارش شـده اسـت که بخـش اول به کلیات می پـردازد، 

بخـش دوم  دربـاره علـل و پیامدهـای افراط گرایی اسـت، بخش 

سوم مصداق شناسی افراط گرایی در کشورهای منطقه را مطرح 

افراط گرایـی و تنـش  می کنـد، بخـش چهـارم مطالبـی راجع بـه 

شـیعه و سـنی در ایـران بیـان می کنـد، بخـش پنجـم راهکارهـا و 

بخـش ششـم بـه نتیجه گیـری بـا تبییـن راهبـردی می پـردازد.
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ح آسیب شناسی مردم ساالری 24 گزارش طر
دینی

ماهیــت فرهنگی-تاریخــی شــیوه حکمرانــی، واردات تجربــه 

در ایــن ســاحت را بســیار دشــوارتر از دیگــر ســاحت های علمــی 

کــه بتــوان بــه  می کنــد. روابــط انســانی پیچیده تــر از آن اســت 

همــه متغیرهــای یــک جامعــه واقــف شــد و در واردات نهادهــا 

و تجربیــات دیگــران بتــوان، عوامــل و ترجیحــات ناهم خــوان 

کــرد. بهتریــن راه رســیدن بــه الگوی  بــا ایــن متغیرهــا را اصــاح 

کشــور، مطالعــه تجربــه تاریخــی  مناســب حکمرانــی بــرای هــر 

کشــور اســت. همــان 

کــه چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی و اســتقرار  حــال 

ــزرگ نظــم  ــران می گــذرد، توفیــق ب نظــم نویــن سیاســی در ای

سیاســی جدیــد، ایجــاد تــوازن مجــدد میــان مذهــب )به مثابــه 

نیــروی مؤثــر اجتماعــی( و قــدرت سیاســی ملــی اســت.

روابــط  مجموعــه  همیــن  اســامی  جمهــوری  ویژگــی   

کــه بــا ابزارهــای حکمرانــی انطبــاق یافته انــد.  توازن زاســت 

روابــط  ایــن  شــدن  ج  منــدر و  انطبــاق  ایــن  اســت  روشــن 

منحصربه فــرد در دولــت ایرانــی، نمی توانــد خالــی از عیــب و 

باشــد.  کژکارکــردی  و  ایــراد 

ســایر  بــا  را  حکمرانــی  شــیوه  توانســتند  کــه  دولت هایــی 

کاســتی های  کــرده،  ســاختارهای اجتماعــی، منطبــق و بومــی 

کننــد،  شــیوه حکمرانــی خــود را در زمــان مناســب برطــرف 
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کشــتی حکومــت خــود را از دریــای پرتاطــم  موفــق شــدند 

رقابت هــا و دشــمنی ها در ســطح ملــی،  منطقــه ای و جهانــی 

ــت،  ماشــینی  ــی و نظــام دول عبــور دهنــد. ابزارهــای حکمران

کــه همــواره نیازمنــد به روزرســانی و اصــاح اســت. اســت 

پیش تــر اثــر مســتقلی، مردم ســاالری دینــی را آسیب شناســی 

جامعــی نکــرده و فقــط شــمار اندکــی از موضوع هــا و آســیب ها 

کتــاب  ایــن  یافــت.  پژوهش هــا  البــه الی  در  می تــوان  را 

آســیب های  مهم تریــن  از  نظام منــد  طرحــی  تــا  کوشــیده 

حکمرانــی ایرانــی ارائــه دهــد.
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نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری26
مبانی، بایسته ها و راهکارها

 نهادهـای زیرمجموعـه رهبـری ازجملـه نهادهایـی هسـتند 

در  دارنـد  کـه  مسـئولیت هایی  و  جایـگاه  بـه  توجـه  بـا  کـه 

معـرض نقدهـا و دیدگاه هـای مختلفـی قرارگرفته انـد. برخـی 

کـه زیـر نظـر مسـتقیم رهبـری قـرار دارند  معتقدنـد نهادهایـی 

بـا اقدامـات خـود، درصدد به وجود آوردن سیسـتم بسـته ای 

کان،  اقتصـادی  منابـع  بـه  دسترسـی  ضمـن  کـه  هسـتند 

محـدود  نیـز  را  شـهروندان  عمومـی  آزادی هـای  و  حقـوق 

می کننـد و بعضـی دیگـر از صاحب نظـران از ایـن  نهـاد دفـاع 

می کننـد.  ایـن پژوهـش بـا هـدف صیانـت از جایـگاه والیـت 
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27 کـه  کـه ضمـن پاسـخ بـه ایـن پرسـش  فقیـه در پـی آن اسـت 

زیرمجموعـه  برنهادهـای  نظـارت  ابزارهـای  و  »راهکارهـا 

و  نهادهـا  ایـن  شـکل گیری  چگونگـی  کدم انـد؟«  رهبـری 

کـه بـرای ایـن مهم، در نظـام حقوقی  ظرفیت هـای قانونـی را 

کنـد. فعلـی وجـود دارد بررسـی 

احـکام  بـا  کـه  نهادهایـی  اول،همـه  بخـش  در  ازایـن رو  

مقـام  و  خمینـی؟هر؟  امـام  حضـرت  دسـتورات  و  حکومتـی 

ضمـن  و  شـده  معرفـی  شـده اند  ایجـاد  رهبـری؟دم؟  معظـم 

بررسـی ماهیـت حقوقی این نهادهـا، ارکان، اهداف، وظایف 

و تـا سـرحد امـکان رکـن نظارتـی آنهـا را بـا توجـه بـه اساسـنامه 

مصـوب هریـک اسـتخراج و تبییـن می شـود. در بخـش دوم، 

مباحث نظری نظارت، از جمله نظارت در اندیشـه اسـامی، 

گرفتـه و در  قـرار  کانـون توجـه  قانـون اساسـی وماننـد آن هـا 

بخـش سـوم بـه علـت اهمیـت تحقیـق و تفحـص مجلـس، 

که نوعی نظارت برخاسـته از رأی مردم اسـت، امکان سـنجی 

تحقیـق و تفحـص از اختیـارات و زیرمجموعه هـای رهبـری 

بـر  نظـارت  ابزارهـای  چهـارم  بخـش  در  می شـود.  بررسـی 

ایـران  حقوقـی  نظـام  در  رهبـری،  زیرمجموعـه  نهادهـای 

تبییـن شـده و در بخـش آخـر نیـز  راهکارهـای عملـی در ایـن 

زمینـه بـرای صیانـت از جایـگاه والیـت فقیـه ارائـه مـی شـود.



ن 
ت موسسه صراط مبی

صوال
معرفی مح

ب
معرفی کت

28
کید بر  بررسـی وضعیـت طـاق در کشـور بـا تأ

اسـتان قم
مسـائل  جـزء  ایـران  در  زناشـویی  اختافـات  بررسـی ها،  طبـق 

حـاد اسـت و طـاق جـزء 10 رویـداد فشـارزای زندگـی رتبه بنـدی 

کـه بـرای طاق هـای آشـکار و پنهـان بیـان  شده اسـت. ارقامـی 

می شود برای کشوری که داعیه دار تشیع و اهل بیت ؟مهع؟ است 

دور از انتظار است، به ویژه آنکه در شهر مذهبی قم، میزان طاق 

بیش از میانگین نرخ طاق در کشـور اعام شـده اسـت. با وجود 

این، با اصاح بسیاری از انگاره های اشتباه در تفکرات زوجین از 

گاهی و قدرت تحمل، سازش، همسانی پیش  ازدواج، افزایش آ

از ازدواج و ... می توان جلوی این بدعت اجتماعی را تا حدودی 

گرفـت. در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت عـاوه بـر بیـان آسـیب ها 

و عوامـل طـاق، بـه بررسـی راهبـردی و ارائـه راهکارهای کاهش 

کیـد بر اسـتان قم پرداخته شـود. طـاق در کشـور بـا تأ
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29 اوقات فراغت 
مطلـوب،  فراغـت  اوقـات  بـه  دسـتیابی  بـرای  برنامه ریـزی 

گـذر زمـان و ورود  به سـبب تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی در 

امـری  تکنولـوژی،  گسـترش  و  ارتباطـی  نویـن  ابزارهـای 

غیرقابل اجتناب اسـت و بیشـتر کشـورها سعی در دستیابی به  

الگوهایـی در گـذران بهتـر فراغـت مـردم جامعـه خود هسـتند. 

کمبـود  بـا وجـود ایـن، بسـیاری از تفریح هـای انحرافـی بـر اثـر 

گاهـی، بی توجهـی بـه آموزه های دینی  امکانـات تفریحـی، ناآ

رواج  ایـران  در  اجتماعـی  سیاسـت های  نادرسـت  اجـرای  و 

کـج روی می شـود. یافتـه و چـه  بسـا زمینه سـاز 

کوتـاه بـودن  معضـل اساسـی فراغـت در ایـران شـامل: الـف. 

چتـر پوششـی نهـاد فراغـت و توزیـع ناعادالنـه آن؛ ب. پاییـن 

بـه  بی توجهـی  و  فراغتـی  فعالیت هـای  کیفیـت  بـودن 

و  مصادیـق  بـه  بی توجهـی  و  گاهـی  ناآ ج.  خرده فرهنگ هـا؛ 

رویکـرد،  مهم تریـن  میـان  ایـن  در  اسـت.  دینـی،  معیارهـای 

کـه متأسـفانه نظـام مدیریتـی  نگـرش دیـن بـه فراغـت اسـت 

کتـاب بـه  کمتـری بـه آن دارد. از ایـن رو در ایـن  کشـور توجـه 

بـا نگرشـی راهبـردی  ایـن مسـئله فرهنگـی  حـل اسـتراتژیک 

اسـت. شـده  پرداختـه 
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خرافه گرایی در ایران

آسیب ها، دالئل و عوامل ، راهبرد ها و راهکار ها
فرهنـگ  در  جـدی  آسـیب های  از  خرافه گرایـی  و  خرافـات 

کـه حتـی در ریزتریـن مسـائل  اجتماعـی و دینـی جامعـه اسـت 

دارد.  فراوانـی  تأثیـر  فرهنـگ  و  اقتصـاد  به ویـژه  خانـواده، 

بنیادیـن  شـیوه های  بـا  خرافـات  رایـج،  تصـور  به خـاف 

کلی با نحوه پاسخ دهی  کردن و به طور  اندیشیدن و احساس 

انسـان ها در برابـر محیـط، پیونـد تنگاتنگـی دارد و الزم اسـت 

براسـاس مفاهیـم مختلـف فـردی و بـا معیار عقـل، نقل و علم 

کاهـش ایـن  گیـرد و راهکار هـای حـل یـا  مـورد سـنجش قـرار 
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معضـل بـرای نهادهـای   ذیربـط ارائـه شـود.

نگـرش  بـا  خرافـه،  اسـتراتژیک  حـل  بـرای  کتـاب  ایـن 

و  رفتـه  پژوهشـی  و  نخبگانـی  راهکارهـای  سـراغ  راهبـردی 

اسـت.  کـرده  راهبـرد  ارائـه  به دسـت آمده،  اطاعـات  طبـق 

شـناخت  بـه  توصیفـی  رویکـرد  بـه  نخسـت  مسـیر  ایـن  در 

و  پرداختـه  پدیـده  ایـن  ماهـوی  و  ظاهـری  ویژگی هـای 

کـرده اسـت. پـس از آن  ع را تبییـن و توصیـف  چیسـتی موضـو

بـا رویکـرد تبیین گرایانـه، چرایـی رشـد و توسـعه باورداشـت ها 

ایـن  ادامـه  در  می دهـد.  پاسـخ  را  خرافـی  عملکردهـای  و 

پژوهـش می کوشـد بـا پایـان یافتن تحقیقات، بـا رویکردهای 

توصیفـی و تبیینـی بـه شـیوه ایجابـی و حـل مسـئله و بـا مـرور 

دقیـق  راهبـردی  بـه  نخبگانـی،  و  پژوهشـی  راهکارهـای 

ح وظایـف  کـه در ضمـن آن شـر بـرای حـل مسـئله دسـت یابـد 

نهادهـا بـا تکیـه بـر دسـتاوردهای پژوهشـی و میدانـی را ذکـر 

کتاب سـعی شـده اسـت عاوه بر بررسـی جوانب  کند. در این 

آسـیب  ایـن  اسـتراتژیک  حـل  بـه  ایـران،  در  خرافه پرسـتی 

و  نهادهـا  وظایـف  ح  شـر همـراه  راهبـردی  نگرشـی  بیـان  بـا 

می شـود. تبییـن  مرتبـط  مسـئوالن 
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پژوهشنامه ی افق مکث

پژوهشـنامه  افـق مکـث، نشـریه ای در موضوعـات فرهنگـی، 

فرهنگ دینی و گاهی اجتماعی اسـت که در هر شـماره با تمرکز 

بـرای مسـئله   بـر یـک مسـئله، در صـدد بیـان مشـخصات آن 

شناسـی دقیـق اسـت تـا مقدمـات حـل مسـئله فراهـم شـود.

در مسـیر مسـئله شناسـی  سـعی می شـود از منابع علمی منتشـر 

کامـل اسـتفاده شـود. از همیـن رو  شـده در آن زمینـه بـه طـور 

پایان نامه هـای  و  مصاحبه هـا  کتـب،  مقـاالت،  شناسـایی  بـا 

گویـا و مختصـر بـا متـد  مرتبـط بـه مسـئله، مفـاد آنهـا در قالبـی 

علمـی فراتحلیـل و بـه شـکل نمـوداری ارائـه می شـود.

کتابخانـه ای  در ایـن میـان بـرای مصـون مانـدن از آفـات نـگاه 

محـض و شـناخت دقیـق تـر ابعـاد مسـئله، نگاهی بـه وضعیت 

میدانی آن نیز دارد. در این نگاه، مقررات، آمار، دستگاه های 

اجرایـی مرتبـط و اقدامـات آنهـا تـا حـد ممکن رصد می شـود.

یکی از ثمرات  آسیب شناسـی، یافتن عامل اصلی بروز مسـئله و 

گره اصلی آن اسـت که  مقدمه حل مسـئله و راهکاریابی اسـت. 

گاه به مسئله  گام آغازین راهکاریابی، مصاحبه با اندیشمندان آ

است.

نظـام  مدیـران  و  مسـئوالن  ماهنامـه،  ایـن  اصلـی  مخاطـب 

کارشناسـانه اقدامـات الزم بـرای  هسـتند تـا بتواننـد بـا نگاهـی 

باشـند. را داشـته  حـل مسـئله 
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 شماره اول

بررسی آسیب ها،علل و راهکارهای 
حفظ عفاف و حجاب در جامعه 

 شماره سوم

پایش و آسیب شناسی وضعیت 
امر به معروف و نهی از منکر 

 شماره چهارم 

پایش و آسیب شناسی 
بازی های رایانه ای 

وارائه راهکارها

 شماره دوم

پایش و آسیب شناسی کارکرد مسجد
و ارائه راهکارها 
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 شماره پنجم

پایش و آسیب شناسی وضعیت 
آموزش و آموزشگاه های زبان 

خارجی 

 شماره ششم

پایش و آسیب شناسی وضعیت 
عزاداری و هیئت در جامعه

 شماره هفتم 

پایش و آسیب شناسی وضعیت 
آموزش و خدمات روان شناسی

 شماره هشتم 

پایش و آسیب شناسی 
وضعیت ازدواج در جامعه 
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 شماره نهم

افراط، تکفیر  و خشونت مذهبی 

 شماره یازدهم

تحلیل و آسیب شناسی وضعیت
اسباب بازی 

 شماره دوازدهم

آسیب شناسی کاهش فرزندآوری
در خانواده های ایرانی

 شماره دهم

کانون خانواده  طاق و فروپاشی 
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 شماره سیزدهم

خرافه گرایی
تغییر ارزش ها و تخریب پایگاه 

دین در جامعه 

 شماره چهاردهم 

اختال در وحدت و انسجام ملی
به مثابه پاشنه آشیل نظام

 شماره پانزدهم 

راز عقب ماندگی فرهنگی
آسیب شناسی فرهنگ مطالعه  در ایران

 شماره شانزدهم 

اوقات فراغت 
تحلیل الگوی دینی اوقات فراغت
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 شماره هفدهم

گرایی قومی مذهبی وا
بررسی وضعیت قومیت و

 قوم گرایی در ایران 

 شماره نوزدهم

کمیت  قانون گریزی و ضعف حا
قانون در ایران  

 شماره بیستم

کارآمدی تربیت دینی ناپرورش ؛ نا
 در مدارس

 شماره هجدهم

گرایی جنسیتی در ایران   فمنیسم و وا
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 شماره بیست ویکم

چالش های تربیت دینی در 
خانواده به عنوان زیربنای 

جامعه اسامی

 شماره بیست ودوم

بررسی وضعیت سواد رسانه ای 
میان مردم و مسئوالن

 شماره بیست و سوم و بیست و چهارم

سبک زندگی غربی 
در رسانه ملی

 شماره بیست و پنج 

بررسی آسیب شناسانه 
تبلیغ دینی
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ویژه نامه های ملی افق مکث40

پاسخ گویی به 
شبهات دینی 

در فضای مجازی

بررسی فقهی -فرهنگی
حضور زنان در ورزشگاه

راهبردها و راهکارها

فرهنگ مصرف کاالی داخلی 
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41 ویژه نامه های استانی افق مکث

آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی
اصول و راهکاها

گزارش رصدی معضات 
استــــان قم 

طاق؛معضات و راهکارها
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بررسی معضل ترافـــیک 
و تصـــادفات اســتان قم 

بررسی حاشیه نشینی و
 بافت فرسوده استان قم 

 وراهکارهای مقابله با آسیب های آن    

بررسی و ضعیت خشونت در استان قم 
و راهکارهای کاهش آن 

بررسی جریان های انحرافی فکری 
در استان قم 
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بررسی سرقت در استان قم 
کاهش آن  و راهکارهای 

بررسی وضعیت اعتیاد در استان 
کاهش آن  قم و راهکارهای 

بررسی آسیب های نوپدید
کاهش آن در استان قم و راهکارهای 
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سلسله هشدار ها 

هشدار پیرامون 
آینده حجاب و پوشش 

در ایران 

آینده مقدسات در نظام 
جمهوری اسامی ایران 

بحران یا انقاب جنسی 
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انحراف در آئین های عزاداری

گرایی و گسترش  لغو 
شادی های لهوی در جامعه 

مهدویت، چالش ها و انحرافات 

تعارض، انحراف و اختاف 
کمین زیارت اربعین  در 
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تعارض و تضاد در هویت ملی 
و دینی

اختال در پایگاه دینی انقاب اسامی

مسجد، چالش ها و بیم ها

گفتمان انقاب  خدشه در 
اسامی

دجال بصره
رونق فرهنگ بابیت
 و تخریب مهدویت
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47 دوفصلنامه علمی ترویجی فقه حکومتی
مـردم سـاالری دینـی بـه دلیـل دارا بودن ظرفیت هـای تاثیرگذار 

و الهـام بخـش ، بـه مثابـه یـک رقیـب جـدی و نظریـه چالـش زا 

بـرای لیبـرال دموکراسـی غـرب جلـوه گـر شـده اسـت. بـه همیـن 

دلیـل اردوگاه غـرب تمـام تـوان خـود را مصـروف ناکارآمـد کـردن 

و ناکارآمـد جلـوه دادن مـردم سـاالری دینـی کـرده و خواهد کرد.

از طـرف دیگـر ایسـتایی و   پویـا نبـودن یـک نظریـه و فقـدان 

آن  تدریجـی  میرایـی  بـه  مختلـف،  ابعـاد  در  نظـری  بازتولیـد 

منجـر خواهـد شـد. همین امر مـی تواند مبانی نظری نظـام را با 

سـازد.  مواجـه  جـدی  آسـیب های 

بـا عنایـت بـه نقش اساسـی نظریـه مردم سـاالری دینی و هسـته 

نظـام،  اسـتراتژیک  امنیـت  در  فقیـه،  والیـت  یعنـی  آن  اصلـی 

بازتولیـد نظـری، نـگاه نقادانـه، آسـیب شناسـی و بررسـی هـای 

فقهـی- حقوقـی بنیادیـن و احتمـااًل متمایـز در مـورد ایـن نظریه 

ضروری است.دوفصلنامه فقه حکومتی به عنوان اولین نشریه 

علمی با این رویکرد و با حضور موثر اساتید مبّرز فقهی و حقوقی 

کشـور )بـه عنـوان اعضـای حلقـه علمـی موسسـه صـراط مبیـن( 

راه انـدازی و عرصـه جدیـدی را در ایـن سـاحت گشـوده اسـت .

حـوزوی-  دوفصلنامـه،  ایـن  تحریریـه  هیئـت  اصلـی  ویژگـی 

کیـد بـر اجتهـادی،  دانشـگاهی بـودن اسـاتید و نویسـندگان ، تأ

نویـن و بومـی بـودن مطالـب، توجـه جـدی به خألهـای نظری 

بنیـان برانـداز و آسـیب زا در ایـن مـورد و پرهیـز از طـرح مباحـث 

کلیشـه ای اسـت. تکـراری و 
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شماره اول -بهار و تابستان 1395

 -نقش مردم در حکومت اسالمی )مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟(
محمد جواد ارسطا 

- جایگاه عقل جمعی در اعمال والیت 
کبر عبد االحدی مقدم  سید احمد حبیب نژاد/علی ا

- نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخالق در حکومت دینی 
       با نگـــاه به قانـــــون اســــــاسی جمهــــــوری اسالمی ایران 

سیده فاطمه فقیهی

- استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه 
نجف لک زایی/حسن صادقیان 

- تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تاکید بر آموزه های قرآنی
مهدیه سادات مستقیمی

-استبداد گریزی و استبداد ستیزی والیت فقیه 
فرج اله هدایت نیا 
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شماره دوم -پاییز و زمستان  1395

- زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت ا... خویی ؟هر؟
محمد جواد ارسطا 

- والیت فقیه یا نظارت فقیه  
سید احمد حبیب نژاد

-بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی 
فاطمه رجایی

- حق دین داری و رابطه آن با مردم ساالری دینی
محمدتقی دشتی

کراسی -حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی وشورا
عبد الوهاب فراتی

-وحدت یا تعدد حکومت در نظریه والیت فقیه
حامد کرمی /محمد علی حیدری
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شماره سوم -بهار و تابستان1396

- دستور گرایی از منظر شهید بهشتی؟هر؟ در پرتو نظریه امت و امامت
علی مشهدی/آیت ا... جلیل مراد 

-حکومت دینی و دموکراسی 
احمد رشیدی/جال مختاری

 -بررسی تطبیقی امنیت اخالقی در اسالم و اسناد حقوق بشر 
حسین جوان آراسته / احسان سعیدی صابر 

- انقالب اسالمی و تحول در فقه سیاسی شیعه
سیدکاظم سید باقری

-والیت بر بدن 
سید سجاد ایزدهی

-ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم ساالری دینی 
محمد منصوری بروجنی
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شماره چهارم -زمستان و پاییز 1396

- شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف الغطاء؟هر؟
سید جواد ورعی /سید امین ورعی

-مردم و حکومت غیر اسالمی؛سکوت، هجرت، مقابله؟ 
علی فتاحی زفرقندی/علی بهادری جهرمی

 -نقش)تاثیر(اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصومین
حامد نیکو نهاد /فاطمه سادات نقوی

ع،حجیت و نقش آن در استنباط -چیستی مذاق شر
علی محمدی سرلک

-نحوه مواجهه امیر المؤمنین؟ع؟با صاحبان قدرت
محمد جواد ارسطا/ امید خاکی

-مالحظاتی بر تأثیر  »سیاست های کلی نظام« بر تقنین 

کید بر سیــــــاست های کلی خانواده ابالغی 1395        با تأ
سید مهدی دادمرزی
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شماره پنجم- ویژه نامه امنیت و حکومت بهار و تابستان 1397

- حق بر امنیت و همگانی بودن آن
محسن اسماعیلی

- ماهیت فقهی امنیت؛ حق یا حکم؟
سیف اهلل صرامی

کاوی مفهومی »نظم عمومی« و »حفظ نظام« - وا
محمدمهدی غمامی

- امنیت از اهداف تشریع 
سید جواد ورعی

- پرسش های اساسی نظریه های امنیت با نگاه به فقه جواهری
نجف لک زایی / میرزا حسین فاضلی

کارهای تأمین امنیت روانی در فقه سیاسی - ساز 
کاظم سید باقری سید 
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53 پیرامون
فصلنامه تحلیلی تحوالت حوزه و روحانیت

مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی صراط مبین در ادامۀ پژوهش های 

سـال های اخیـرش دربـارۀ حـوزه و روحانیت، فصلنامۀ تحلیلی 

منتشـر  »پیرامـون«  عنـوان  بـا  را  روحانیـت  و  حـوزه  تحـوالت 

می کنـد و امیـدوار اسـت بـا تحلیـل رخدادهـای پیرامـون حـوزه و 

روحانیـت و نشـان دادن ابعـاد مسـائل و اثـرات رخدادهـا، گامـی 

در مسـیر شـناخت وضعیت موجود، ترسیم آینده و برنامه ریزی 

کمیـن بـودن بدخواهـان نظـام و  کـه در  بـردارد. روشـن اسـت 

شیطنت های مخالفان اسام و تشیع از سویی و بدسلیقگی ها 

و کج اندیشـی های برخـی دیـن داران از سـویی دیگـر، می توانـد 

روحانیـت را از جایـگاه شایسـته اش فـرو بکاهـد و ایـن نهـاد را 

ناکارآمـد کنـد یا ناکارآمد جلـوه دهد؛ ازاین رو الزم اسـت تحوالت 

حوزه و روحانیت را با رویکرد آسیب شناختی تحلیل کرد تا هم 

گاه  مراجـع، اسـاتید و فضـا از حرکت هـا و جریان هـای حـوزوی آ

شـوند و هـم نسـبت روحانیـت بـا واقعیت هـا و وقایـع اجتماعـی 

روشـن تر شـود. 

نشـریه »پیرامـون« کـه -به صـورت فصلنامـه منتشـر می شـود- 

می کوشـد بـا بهره گیـری از نویسـندگان فعـال در عرصـه حـوزه و 

روحانیـت، تحـوالت و رخدادهـای هـر فصـل را جمـع آوری و هـر 

یـک را بـر اسـاس قالبـی خـاص بـه خواننـده محتـرم ارائـه دهـد. 

کوتاه نویسـی و ارائـه مطلـب بـه مخاطـب  سیاسـت نشـریه بـر 

گویاسـت.  محتـرم در فضایـی روان و 
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پیش شماره اول- زمستان 1397

گام دوم گام هایی در مسیر   -

کنش علمی حوزویان - تحلیلی بر پنج 

- تقریب و چالش های پیش رو

- سکوالریسم حوزوی؛ چالش ها و ابهامات پیش رو

گزارشی از یک نامه نگاری  -

- از مراجع جریان ساز تا جریانات مرجع ساز

- رسانه های حوزوی؛ چالش ها و فرصت ها
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کاهــش طــاق و تحکیــم بنیــان  ســند راهبــردی 

کشــور خانــواده در 
به ویــژه  آن هــا،  فروپاشــی  کاهــش  و  خانواده هــا  اســتحکام 

گام مهمــی در فراهــم آوردن  طــی 5 ســال نخســت زندگــی، 

اســت  کارآیــی خانــواده  افزایــش  و  بنیــان  شــرایط تحکیــم 

مهارت افزایــی،  و  گاهی بخشــی  آ قبیــل  از  اقداماتــی  بــا  کــه 

اجبــار  آســیب پذیر،  خانواده هــای  از  مختلــف  حمایت هــای 

در  خــود  وظایــف  انجــام  بــه  متخلــف  زوج هــای  قضایــی 

ــرای ایــن منظــور، طبــق  ع اســت. ب ــل وقــو ــواده و ... قاب خان

کیفــی، تحلیــل پرونده هــای  کمــی و  پژوهش هــای مختلــف 

طــاق و همچنیــن بهره منــدی از نظــرات نخبــگان علمــی و 

کاهــش طــاق  ع طــاق، پیش نویــس ســند  اجرایــی در موضــو

کــه در آن ســه راهبــرد و چگونگــی راهکارهــای  تدویــن شــده 

ــت: ــه اس گرفت ــرار  ــر ق ــا مدنظ ــن راهبرده ــق ای تحق

کوتاه مدت: تشکیل خانواده سالم و همسان؛ 1. راهبرد 

کانــون آســیب  2. راهبــرد میان مــدت: صیانــت همه جانبــه از 

)زوجیــن( در قبــل، حیــن و بعــد از ازدواج؛

 – اســامی  زندگــی  ســبک  گســترش  بلندمــدت:  راهبــرد   .3

ــا تثبیــت هنجارهــا و ارزش هــای اســامی و اخاقــی  ــی ب ایران

خانــواده؛ در 
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سند راهبردی فمینیسم

چــون  نهادهایــی  بــه  فمینیســم  جریــان  رخنه کــردن 

خانــواده، دولــت، آمــوزش، فرهنــگ، صنعــت و ... عــاوه 

کارکردهــای آنهــا، ساختارشــان را نیــز متحــول  بــر دگرگونــی 

ایــن  از  صحیــح  شــناخت  فقــدان  بی تردیــد  و  اســت  کــرده 

جریــان در میــان نخبــگان علمــی و فرهنگــی کشــور، موجبــات 

در  زن  حقــوق  حامیــان  منفــی  و  مثبــت  پیش داوری هــای 

کژفهمی هــا  ایــن  کــه متأســفانه نفــوذ  کــرد  را فراهــم  کشــور 

ترویــج  و  دینــداری  و  دیــن  دربــاره  شــبهاتی  بــروز  ســبب 

گرایش هــا  و شــعارهای پــوچ غربــی شــده اســت. از ایــن رو 

کنتــرل ایــن جریــان می تــوان جامعــه را بــه ســمت ترقــی  بــا 

گاهی بخشــی و تحقــق  ســرمایه اجتماعــی، توســعه یافتگی، آ

اهــداف بلنــد نظــام رهنمــون ســاخت و از نفــوذ دشــمن بــا 

براســاس  رو  ایــن  از  کــرد.  جلوگیــری  فمینیســم  دسیســه 

کیفــی موجــود و دیــدگاه نخبگانــی،  کمــی و  پژوهش هــای 

ســند راهبــردی فمینیســم بــا محوریــت راهبردهــای سیاســی، 

ــن  ــی تدوی ــن مدیریت ــی و همچنی ــی و قضای ــی، حقوق فرهنگ

کــه بــا تحقــق آنهــا می تــوان جریــان فمینیســم در  شــده اســت 

ج  ک محافظــه کاری خــار کــه چنــد ســالی هســت از ال ایــران را 

کــرد. کنتــرل  شــده، 
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گرایی اقوام سند راهبردی وا

همگرایــی قومــی- مذهبــی بــا توجــه بــه وضعیــت حســاس 

امنیتــی  ابعــاد  و  پهنه هــا  بــه  متخاصمــان  تهاجــم  و  کشــور 

اســتقال  اســتحکام،  در  تعیین کننــده ای  عامــل  کشــور، 

قــوام  حفــظ  ضمــن  می توانــد  و  بــوده  کشــور  پیشــرفت  و 

از درگیری هــا و تنش هــای داخلــی  کشــور برابــر تهاجمــات، 

کشــور بــه ســطح همزیســتی  کــرده و زمینــه ارتقــای  جلوگیــری 

را  عدالت محــور  پیشــرفت  و  توســعه یافتگی  مســالمت آمیز، 

ــا وجــود آنکــه هم زیســتی میــان اقــوام ایرانــی  کنــد. ب فراهــم 

کــه  دانســت  بایــد  اســت  آن هــا  تعارضــی  روابــط  از  بیــش 

فرســتندگی رابطــه نــزد اقــوام اقلیــت مثــل بلــوچ، ترکمــن و 

گیرندگــی رابطــه اســت. بــه  عبــارت  دیگــر،  طالــش  بیــش از 

دارنــد،  را  دیگــر  اقــوام  بــا  رابطــه  بــه  میــل  اقلیــت  اقــوام 

به ویــژه  اقــوام،  دیگــر  جانــب  از  تمایــل  ایــن  شــاخص  امــا 

فارس هــا، بســیار پاییــن اســت. در ایــن پیش نویــس ســند 

راهبــردی ســعی شــده اســت، راهبردهــا و راهکارهــای تحقــق 

ارائــه شــود. ایرانــی  اقــوام  بیشــتر  هم گرایــی 
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سند راهبردی وحدت و انسجام ملی

وحــدت و انســجام ملــی بــا توجــه بــه شــرایط مخاطره آمیــز 

در  تعیین کننــده ای  عامــل  داخلــی،  و  منطقــه ای  جهانــی، 

می توانــد  و  بــوده  کشــور  پیشــرفت  و  اســتقال  اســتحکام، 

ضمــن حفــظ وحــدت و تمامیــت ارضــی و اســتقال همه جانبه 

کــرده و زمینــه ارتقــای  کشــور، از فروپاشــی داخلــی جلوگیــری 

کشــور بــه مرحلــه توســعه یافتگی و پیشــرفت عدالــت محــور را 

کنــد. براســاس پژوهش هــا و دیــدگاه خبرگــی، وحــدت  فراهــم 

و انســجام ملــی در دهه هــای اخیــر در عرصه هــای مختلــف 

سیاســی، قومــی و مذهبــی مختــل شــده امــا هنــوز بــه مرحلــه 

تعلــق  احســاس  کــه  به گونــه ای  اســت؛  نرســیده  بحرانــی 

قابل قبولــی  شــرایط  در  هنــوز  ایرانــی  اقــوام  میــان  مشــترک 

اســت. از همیــن رو پیش نویــس ســند راهبــردی وحــدت و 

کیفــی تدویــن  کمــی و  انســجام ملــی براســاس پژوهش هــای 

کــه طبــق آن راهبردهــای سیاســی، فرهنگــی، حقوقــی و  شــده 

ــان شــده اســت. قضایــی و همچنیــن مدیریتــی بی
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گزارش برآورد منزلت اجتماعی روحانیت

یکــی از اصلی تریــن پیش نیازهــای اثرگــذاری هــر نهــادی، دارا 

ع دربــاره نهــاد  بــودن جایــگاه اجتماعــی اســت. ایــن موضــو

کــه باتوجــه بــه  روحانیــت ارزش دوچنــدان پیــدا می کنــد؛ چرا

کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم اســت  کارکــرد روحانیــت  ع  نــو

و از ســویی دیگــر محتــوا و داشــته آن معــارف دینــی اســت. 

بــا تحــوالت اجتماعــی قــرن اخیــر به ویــژه در ســال های اخیــر 

برخــی  همچنیــن  و  روحانیــت  و  انقــاب  دلســوزان  برخــی 

منزلــت  کــه  هســتند  بــاور  برایــن  انقابــی  تفکــر  دشــمنان 

ــته  گذش ــت.  ــده اس ــزل ش ــران متزل ــت در ای ــی روحانی اجتماع

از اینکــه نیــت و خاســتگاه ایــن دو دســته متفــاوت اســت، 

ع و نقــش چنــد ُبعــدی روحانیــت در  ــر حساســیت موضــو بناب

تاریــخ ایــران، تحلیــل و بررســی واقع بینانــه منزلــت اجتماعــی 

ــز اهمیــت اســت. روحانیــت حائ

کــه »وضعیــت منزلــت اجتماعــی  پرســش اصلــی اینجاســت 

روحانیــت در ایــران چگونــه اســت و چــه چشــم اندازی بــرای  

آن متصــور اســت؟«

گــزارش بــرآرود پــس از رونــد پژوهــی مســئله، چشــم انداز  ایــن 

آینــده منزلــت اجتماعــی روحانیــت را ترســیم و راهکارهــا و 

راهبــرد پیشــنهادی بــرای ارتقــای آن را ارئــه می دهــد.
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گزارش برآورد افراط گرایی شیعی

علیــه  شــیعی  گروه هــای  و  افــراد  برخــی  تنــدروی  و  اهانــت 

شــیعیان  همچنیــن  و  اهل ســنت  اعتقــادات  و  مقدســات 

اعتدال گــرا، یکــی از محرک هــای اثرگــذار رشــد افراطی گــری 

گروهک هــای  عملیاتــی  تیم هــای  به طوری کــه  اســت؛ 

خــود  عوامــل  تحریــک  بــرای  منطقــه  در  فعــال  تروریســتی 

آنهــا  آثــار  و  ســخنان  از  شــیعیان  علیــه  عملیــات  انجــام  و 

کــه بــا  سوء اســتفاده می کننــد. بی شــک جریــان شــیعه افراطــی 

نوعــی اخباری گــری یــا تفکــرات انحصارگرانــه و ســلفی مآبانه 

کــه در آن حقیقــت  همــراه اســت ریشــه در نوعــی تفکــر دارد 

کثریتــی در  و حقیقت گرایــی جایــی نــدارد. قومیــت، نگــرش ا

فضــای جغرافیایــی مشــخص و همچنیــن تبلیغــات مســتمر 

درون دینــی و ایجــاد تنفــر از ســایر مذاهــب توســط بانفــوذان 

کــه  به گونــه ای  می دهــد؛  افزایــش  را  افراط گرایــی  جامعــه، 

ــود  ــه نمی ش ــی  توج ــزرگان دین ــخنان ب ــا و س ــه فتواه ــر  ب دیگ

گــزارش،  وضعیــت  ــد. از ایــن رو ایــن  ــا رنــگ تقیــه را می یاب ی

براســاس  را  ایــران  شــیعی  جامعــه  در  افراط گرایــی  بــرآورد 

کــرده  کیفــی و دیــدگاه خبرگــی بررســی  کمــی و  پژوهش هــای 

و راهبردهــا و راهکارهــای تحقــق اعتدال گرایــی مذهبــی را 

می کنــد. بیــان 
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پایــگاه  تخریــب  و  خرافه گرایــی  بــرآورد  گــزارش 

جامعــه در  دیــن 
خرافــات  آنهــا  زیان بارتریــن  خرافــات،  مصادیــق  میــان  در 

اصیــل  ســنت های  به نوعــی  کــه  اســت  مذهبــی  به ظاهــر 

کشــور و  دینــی را منســوخ می کنــد و در برخــی مــوارد امنیــت 

مذهــب غالــب جامعــه ایــران را بــه خطــر می انــدازد. طبــق 

کــه نشــان از نامطلــوب بــودن  پژوهش هــای صورت گرفتــه 

گفــت ایــن  وضعیــت خرافه گرایــی در جامعــه ایــران دارد بایــد 

کشــور وجــود داشــته و در برخــی مــوارد همچــون  گرایــش در 

ــد باســتانی، مناســک  ــه دعانویــس، عقای شــانس، مراجعــه ب

دینــی و ... رو بــه افزایــش اســت. مهم تریــن راهبــرد طبــق 

و  گاهــی  آ ســطح  »ارتقــای  خبرگــی،  دیــدگاه  و  پژوهش هــا 

خرافــات  و  دینــی  مقــوالت  دانســتن  جــدا  در  مــردم  دانــش 

را  خرافــات  ریشــه  دانســت  بایــد  البتــه  اســت.  یکدیگــر«  از 

کــرد امــا می تــوان  نمی تــوان به آســانی از بدنــه اجتمــاع دور 

ممکــن  حــد  پایین تریــن  بــه  را  آن  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا 

رســانده و در مقابــل امنیــت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه را 

بــه باالتریــن حــد خــود رســاند.
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گزارش برآورد سبک زندگی غربی در رسانه ملی

در  ارائه شــده  زندگــِی  ســبک  مؤّلفه هــای  دقیــق  بررســی 

رســانۀ  شــدن  دور  نشــان دهندۀ  ســیما  و  صــدا  برنامه هــای 

مّلــی از رســالت خویــش در ترویــج ســبک زندگــی اســامی-

ایرانــی اســت. صــدا و ســیما نه تنهــا در ایــن راســتا اقدامــات 

دقیــق و نظام منــد انجــام نمی دهــد، بلکــه بــا تولیــد و نمایــش 

در  ســعی  مســتقیم  صــورت  بــه   کــه  ضعیــف  برنامه هایــی 

ــه مخاطبــان دارد،  القــای ســبک زندگــی اســامی - ایرانــی ب

گســترش ســبک زندگــی غربــی در میــان مــردم ایــران  زمینــۀ 

ــه بررســی  ــزارش ب گ ــرده اســت. از ایــن رو در ایــن  ک را فراهــم 

وضعیــت بــرآورد ســبک زندگــی غربــی در رســانه ملــی براســاس 

گذشــته تــا حــال مســئله بــا بررســی و  شناســایی روندهــای 

در  خبرگــی  دیــدگاه  و  کیفــی  کمــی،  پژوهش هــای  تحلیــل 

گونه هــای اوقــات فراغــت، مصــرف موســیقی، شــیوه تغذیــه، 

گفتــاری و قومیت گرایــی،  مدیریــت بــدن، مدگرایــی، آداب 

از  نشــان  کــه  شــده  پرداختــه  تجمل گرایــی،  و  دین گریــزی 

افزایــش یافتــن رونــد منفــی تأثیرگــذاری رســانه ملــی بــر ســبک 

زندگــی ایرانیــان دارد.
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گزارش برآورد وضعیت مدعیان دروغین در ایران

موجبــات  دروغیــن،  مدعیــان  بــا  مقابلــه  و  کنتــرل  فقــدان 

گســتره تفکــرات انحرافــی در جامعــه را فراهــم ســاخته  توســعه 

کاهــش  و عــاوه بــر ایجــاد فرقه ســازی و ترویــج اباحه گــری و 

ــی و محبوبیــت  ــی و مذهبــی در جامعــه، قدرت یاب هویــت مل

افــراد بی صاحیــت و ترویــج تفکــرات مریــد و مــرادی در میــان 

کشــمکش های سیاســی، قبیلــه ای،  آحــاد مــردم، نزاع هــا و 

عقیدتــی و فکــری، تضعیــف مرجعیــت و تخریــب جایــگاه 

مســئله  ایــن  می ســازد.  برســاخته  را  جامعــه  در  روحانیــت 

باعــث ترویــج بی اعتقــادی بــه اصــل دیــن، اختافــات قومــی 

ناامنــی  و  شــورش ها  جدایی طلبانــه،  خطــرات  و  -مذهبــی 

ع انحرافــات مدعیــان دروغیــن در  داخلــی در صــورت شــیو

جامعــه خواهــد شــد. شناســایی رونــد مســئله نشــان می دهــد 

ایــن آســیب فرهنگــی بــه ویــژه در حــوزه مهدویــت در حــال 

می شــود  ســعی  گــزارش  ایــن  در  رو  ایــن  از  اســت؛  افزایــش 

براســاس  دروغیــن  مدعیــان  وضعیــت  از  جامعــی  شــناخت 

کیفــی و دیــدگاه خبرگــی به دســت آیــد  کمــی و  پژوهش هــای 

کنتــرل آن بیــان شــود. و راهبردهــا و راهکارهــای 
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گزارش راهبردی تربیت دینی در مدارس

ــه تربیــت دینــی در مــدارس، حاصــل تفکــر انقــاب  گرایــش ب

کــه رســالت تربیــت دینــی از مهم تریــن  اســامی اســت؛ چرا

و  فرابخشــی  گیــر،  فرا امــری  و  اســامی  انقــاب  اهــداف 

فراجناحــی دانســته می شــود. ازایــن رو ایجــاد فضــای تربیتــی 

تربیــت  تســهیل کننده  هــم  و  زمینه ســاز  هــم  کــه  مناســب 

دینــی باشــد، از اولویت هــای نظــام اســامی قلمــداد شــده و 

کیــد شــده اســت. طبــق  در اســناد باالدســتی و قوانیــن بــر آن تأ

بــه  کــه  آســیب هایی  بیشــترین  صورت گرفتــه،  مطالعــات 

تربیــت دینــی در جامعــه مــا وارد می شــود، از ناحیــه رویکردهــا 

کــه بــرای تربیــت دینــی توصیــه و اعمــال  و روش هایــی اســت 

می شــوند. از ســوی دیگــر آمارهــا نیــز نشــان می دهــد مــدارس 

در تربیــت دینــی چنــدان موفــق نبــوده اســت. از همیــن رو در 

کیفــی  کمــی و  گــزارش راهبــردی براســاس پژوهش هــای  ایــن 

و همچنیــن دیــدگاه خبرگــی، بــه آسیب شناســی تربیــت دینــی 

در مــدارس پرداختــه شــده و راهبردهــا و راهکارهــای ممکــن 

بــرای تقویــت و ارتقــای جایــگاه تربیــت دینــی در مــدارس 

بیــان می شــود.
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گزارش راهبردی سواد رسانه ای

گرفتــن  گســترش فضــای مجــازی و در دســترس قــرار  باوجــود 

آســان رســانه های خارجــی و معانــدان، از ترویــج و تقویــت 

ســواد رســانه ای در ایــران غفلــت شــده و فعالیت هــای علمــی، 

کــه  آموزشــی و پژوهشــی اندکــی دراین بــاره انجــام شــده اســت 

ع بیشــتر آســیب های  ایــن مســئله یکــی از عوامــل اصلــی شــیو

اجتماعــی همچــون طــاق، اعتیــاد، احســاس بی عدالتــی، 

شده اســت.  بی هویتــی  و  قومــی  تنش هــای  بی اعتمــادی، 

گرانــی دالر،  مصــداق بــارز آن در اغتشاشــات دی مــاه 1396، 

ســکه و توهمــات القایــی  معانــدان و اســتکبار در رابطــه بــا 

کــه افــراد بــدون شــناخت  جنــگ و قحطــی دیــده می شــود 

کانال هــای خبــری و شــبکه های معانــد و بــدون قــدرت  از 

کــذب دراین بــاره  تحلیــل و تجزیــه تفکــر انتقــادی،  اخبــار 

را  منتشــره  کــذب  اخبــار  آســانی  بــه  یــا  منتشــر می کردنــد  را 

گــزارش تقویــت ســواد رســانه ای  می پذیرفتنــد. از ایــن رو  ایــن 

کــرده و راهکارهــا و راهبردهــای ممکــن در  در ایــران را تحلیــل 

تقویــت آن را بیــان می کنــد.
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گزارش راهبردی وحدت و انسجام ملی

هــر چــه بــر میــزان وحــدت و انســجام ملــی افــزوده شــود از 

کاســته شــده و در نتیجــه  واپس گرایــی و چندپارگــی جامعــه 

امنیــت، ثبــات اجتماعــی، قانون مــداری، رشــد اقتصــادی، 

ترفیــع آمایه هــای فرهنگــی و هم نوایــی و مشــارکت سیاســی 

کشــور ایــران بــه ســبب تنوعــات  افزایــش و تقویــت می یابــد. 

قومــی و مذهبــی، اســتعداد الزم بــرای آشــفتگی در انســجام 

امــر  ایــن  بــر  خوبــی  بــه  نیــز  نظــام  دشــمنان  و  داراســت  را 

ســعی  راهبــردی  گــزارش  ایــن  در  رو  همیــن  از  واقف انــد. 

کیــد  ــا تأ کشــور ب شــده بــه مســئله وحــدت و انســجام ملــی در 

ــه ایــن  ــت پرداختــه و ب ــر مؤلفــه رســانه و تقابــل دیــن و دول ب

کمیتــی اعــم  کــه »نقــش ابزارهــای حا ســؤال پاســخ داده شــود 

از نهادهــای مذهبــی، رســانه و آمــوزش در تقویــت وحــدت و 

انســجام ملــی چیســت؟«. در واقــع بــا وجــود اصــل قــرار دادن 

چگونگــی تقویــت انســجام ملــی در ابعــاد مختلــف، نقــش 

رســانه ها، آمــوزش و مذهــب در ترویــج و تقویــت اتحــاد ملــی 

گــزارش بررســی می شــود. در ایــن 
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کثریت مشورت و رأی ا

مردم و تشکیل حکومت اسامی

مقــاالت علمــی پیرامــون مردم ســاالری دینــی 
اســامی-  الگــوی  راهبــردی  نشســت  بــرای 
ایرانــی پیشــرفت )دفتر مقــام معظم رهبری؟دم؟(
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حق دین داری و رابطۀ آن با 
مردم ساالری دینی

کارآمدی در قانون گذاری  چالش های 
بر اساس فقه و راه حل های آن 

تزاحم بین هدف و وسیله در 
حکومت اسامی

فتوای معیار در قانون گذاری



ن 
ت موسسه صراط مبی

صوال
معرفی مح

ت گذشته
صوال

ح
نگاهی به م

71

کلــی نظــام در حــوزه  پیــش نویــس سیاســت های 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

کلــی نظــام در حــوزه  پیــش نویــس سیاســت های 

جامعــه اســامی

کلی نظام در حوزه پیش نویس سیاست های 

دولت اسامی

پیش نویس سیاست های کلی نظام 
)دفتر مقام معظم رهبری؟دم؟(
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جستارهای بنیادین در
 حوزه والیت فقیه 

حکمرانی شایسته از منظر 
قرآن کریم

درآمدی بر والیت فقیه

کتاب های متعدد در موضوع والیت فقیه 
و حکمرانی شایسته
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سیر مطالعاتی والیت فقیه

والیت فقیه و امنیت ملی

والیت ماندگار )مجموعه مقاالت و 
مصاحبه ها پیرامون والیت فقیه(

والیت مطلقه فقیه 
و حکومت مطلقه

تمایزات و تفاوت ها



ن 
ت موسسه صراط مبی

صوال
معرفی مح

ت گذشته
صوال

ح
نگاهی به م

74

بانک های اطاعاتی در موضوع حکومت 
اسامی و فرهنگ دینی

 بانک پایان نامه ها در موضوع والیت فقیه

 بانک پژوهشگران در موضوع والیت فقیه

 بانک کتاب های تألیف شده در موضوع 
والیت فقیه

 بانک مقاالت مرتبط با موضوع والیت فقیه

  معرفی اجمالی مهمترین سایت ها و 
وبالگ های مرتبط با موضوع والیت فقیه

 بانک اطالعات کتب در حوزه فرهنگ

 بانک اطالعات مقاالت در حوزه فرهنگ



ن 
ت موسسه صراط مبی

صوال
معرفی مح

ت گذشته
صوال

ح
نگاهی به م

75

رصد اخبار و تحوالت در موضوع والیت 
فقیه )به تعداد 85 شماره از سال93-91(
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نگاهی به محصوالت آینده:

کتاب ها
  سالنمای وضعیت دین و دینداری در ایران

  آیندۀ مرجعیت در ایران

 نظام حقوق بشر اسالمی )جلد2(

  نظام واره جامع مسائل حوزه و روحانیت

  نظریه دولت اسالمی

  بایسته های فقهی و حقوقی نظام جامع امنیت ملی

  حقوق عمومی در قرآن کریم

  موسوعه آیات و روایات حقوق عمومی

  آسیب شناسی اختالل در کارآمدی فرهنگی نظام

  روایت حقوقی نیروگزینی ادارات ایران از سال 
1357 تا 1377

پژوهشنامه افق مکث
   آسیب شناسی افراط گرایی شیعی

   آسیب شناسی اختالل در کارآمدی فرهنگی نظام

  آسیب شناسی مدعیان دروغین مهدویت

    آسیب های نوین دینی )گسست نسلی(

   آسیب شناسی عزاداری و هیئت های مذهبی در 

کشور


