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مقدهم
»حــج و زيــارت« يکــي از بهتريــن فرصت هــاي ارتبــاط انســان بــا خداونــد متعــال و اوليــاي الهــي اســت، کــه زائــر بــا خلــوص 

نيــت و صفــاي باطــن، بــا توســل بــه اهل بيــت: و بــزرگان ديــن بــه خالــق بي نيــاز نزديک تــر مي شــود. 
بي گمــان پژوهــش و نــگارش در عرصــه حــج و زيــارت، بــا توجــه بــه تنــوع و تعــدد موضوعــات، نيــاز مبــرم مخاطبــان گوناگــون 
ايــن حــوزه مي باشــد. پژوهشــکده حــج و زيــارت وابســته بــه حــوزه نمايندگــي ولــي فقيــه در امــور حــج و زيــارت نيــز بــا توجــه 

بــه اهــداف و اولويت هــاي پژوهشــي، اقــدام بــه تدويــن نظامنامــه موضوعــات علمــي پژوهشــي نمــوده اســت.
اکنــون ايــن مجموعــه کــه مشــتمل بــر حــدود موضــوع مرتبــط بــا »حــج و زيــارت« اســت و توســط مديــران محتــرم گروه هاي 
علمــي پژوهشــکده حــج و زيــارت )اخــالق و اســرار، تاريــخ و ســيره، فقــه و حقــوق، کالم و معــارف، مطالعــات سياســيـ  اجتماعي، 
واحــد بقيــع پژوهــي، واحــد احيــاي تــراث و...( تهيــه شــده اســت، به عنــوان »نظامنامــه موضوعــات پژوهشــکده حــج و زيــارت« 
بــه فرهيختــگان حــوزه و دانشــگاه تقديــم مي شــود، تــا بــا تأليــف کتــب و مقــاالت علمــي در موضوعــات مطــرح شــده در ايــن 

مجموعــه قدمــي در راســتاي تعالــي فرهنــگ حــج و زيــارت و مســائل مرتبــط بــا آن برداشــته شــود.
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ــف  ــاي مختل ــه در قطع ه ــت ک ــارت اس ــج و زي ــا ح ــط ب ــات مرتب ــي از موضوع ــات بخش ــن موضوع ــود اي ــادآور مي ش  ي
پيش بينــي شــده اســت و بــه تناســب بــه صــورت کتــاب يــا مقالــه منتشــر مي شــود. مجــالت معتبــر پژوهشــکده از جملــه دو 
فصلنامــه پژوهشــي پژوهشــنامه حــج و زيــارت، ميقــات الحــج )عربــي(، فصلنامــه علمــي ترويجــي ميقــات حــج )فارســي(، 
مجلــه فرهنــگ زيــارت و دانشــنامه حــج و حرميــن شــريفين نيــز برخــي از ظرفيت هــاي قابــل اســتفاده بــراي نشــر آثــار علمــي 
در زمينــه حــج و زيــارت اســت. همچنيــن پژوهشــکده حــج و زيــارت از موضوعــات پيشــنهادي پژوهشــگران محتــرم، اســتقبال 

مي کنــد.
ــم نويســندگان  ــارت، اميدواري ــرم گروه هــاي علمــي پژوهشــکده حــج و زي ــران محت ــر و تشــکر از مدي ــان ضمــن تقدي در پاي
فرهيختــه بــا ارســال آثــار علمــي خــود، مــا را در نشــر آثــار پژوهشــي و علمــي در حــوزه حــج و ترويــج فرهنــگ زيــارت و آســيب 

زدايــي از آن يــاري فرماينــد.

معاونت پژوهشي

پژوهشکده حج و زيارت
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مهارت.های.مدیریتی،.اخالقی.و.1
رفتاری.مدیر.کاروان

توان.برنامه.ریزی.و.مدیریتی،.توجه.کامل.به.همه.کاروان،،.شناخت.کافی.نسبت.به.برنامه.
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رمي.جمرات،.نماد.مبارزه.با.شیطان.در.1
عرصه.های.زندگی

رمی.جمرات.تکلیف.عبادی،.ضرورت.شیطان..شناسي،.جلوه.هاي.مبارزه.با.هواها.درحج.و.
ترویجیمقالهعمره،.رمي.جمرات.نماد.مبارزه.با.شیطان.در.طول.زندگي.

وجوب.وقوف.به.عرفات،.راز.و.رمز.صحرای.عرفات،.اهمیت.عرفات.در.روایات،.نقش.عرفات.وادي.معرفت.و.کمال2
ترویجیمقالهعرفات.در.وصول.به.کمال.معنوي،.جایگاه.و.نقش.تربیتی.دعاي.عرفه

نقش.شناخت.اسرار.حج.در.تحقق.3
حج.واقعي

آشنایي.با.اسرار.حج.چگونه.بر.تحقق.اهداف.حج.و.رسیدن.به.حج.واقعي.اثر.مي.گذارد؟.

در.ابتدا.باید.اهمیت.شناخت.در.زندگي.و.سعادت.آدمي.مورد.بررسي.قرار.گیرد.و.به.ویژه.
اسرار.حج.را.مورد.تأمل.قرار.داد؛.سپس.باید.دید.حج.واقعي.چگونه.حجي.است.و.چه.

ویژگي.هایي.دارد؛.و.در.نهایت.نقش.و.تأثیر.شناخت.اسرار.حج.بر.تحقق.حج.واقعي.را.در.
مواردي.مورد.بحث.قرار.داد.

ترویجیمقاله
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ترویجیمقالهقربانی.و.حلق،.نقش.این.معارف.در.باز.سازی.شخصیت.حاجی.
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ترویجیمقالهفلسفه.اشواط.هفت.گانه.طواف،.ادعیه.معصومین:.در.طواف.و.آثار.تربیتی.طواف.

ابعاد.عرفاني.احرام.و.فلسفه.احرام11
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بررسی.در.این.مقاله.است.
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2..دعاهایي.که.خود.معصومین:.در.هنگام.انجام.مناسک.حج.در.مراحل.مختلف.خود.
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زندگي.هدایت.مي.کند..بدین.ترتیب،.بررسي.مسائلي.از.قبیل.ضرورت،.نقش.و.ارزش.صبر،.
موارد.نیاز.به.صبر.در.حج.و.زیارت.و.نقش.تربیتي.آن.براي.زندگي،.کاري.ارزشمند.به.حساب.

مي.آید.

ترویجیمقاله
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شیوه.تعامل.پیروان.اهل.بیت.با.سایر.3
مسلمانان.در.حج

تعامل.با.سایر.مسلمانان.از.امور.مهم.در.حج.است.و.اهل.بیت:.نیز.در.طول.حیات.خود.

با.مسلمانان.پیرو.سایر.فرق.اسالمي.تعامل.مي.کردند..بررسي.شیوه.برخورد.و.تعامل.آنان.با.
سایر.مسلمانان.و.شیوه.سخن.گفتن.و.هدایتگري.آنان.مي.تواند.نکات.مهمي.را.براي.تعامل.

شیعیان.با.سایر.مسلمانان.در.اختیار.بگذارد.

120.صفحهکتاب

شناخت.عظمت.قرآن،.رابطه.قرآن.و.اهل.بیت،.فضیلت.تالوت.و.ختم.قرآن.در.مکه.و.انس.با.قرآن.در.حج.و.زیارت4
ترویجیمقالهمدینه،.فضیلت.تالوت.در.اماکن.زیارتي،.اهمیت.و.آثار.آن.

شرافت.مکان.و.زمان.در.آیات.و.روایات،.برخی.از.مکان.های.شریف.و.علت.آن،.نقش.نقش.مکان.در.استجابت.دعا5
ترویجیمقالهشرافت.کعبه.ومزارات.خصوصا.حرم.امام.حسین٧.در.استجابت.دعا

تعریف.شعائر،.شعائر.در.آیات.و.روایات،.شیوه.هاي.تعظیم.شعائر.الهي،.هدف.از.تعظیم.تکریم.و.تعظیم.شعائر.حج.و.زیارت6
ترویجیمقالهشعائر،.نتیجه.تعظیم.شعائر.

کتاببررسی.کتب.مرجع.و.استخراج.دیدگاه.های.بزرگان.مذهبآداب.حجگزاری.در.مذهب.مالکی7
کتاببررسی.کتب.مرجع.و.استخراج.دیدگاه.های.بزرگان.مذهبآداب.حجگزاری.در.مذهب.حنفی8

کتاببررسی.کتب.مرجع.و.استخراج.دیدگاه.های.بزرگان.مذهبآداب.حجگزاری.در.مذهب.شافعی9

کتاببررسی.کتب.مرجع.و.استخراج.دیدگاه.های.بزرگان.مذهبآداب.حجگزاری.در.مذهب.حنبلی10

موانع.قبولی.حج.و.زیارت.از.دیدگاه.11
قرآن.و.عترت

اعمال.عبادی.مانند.حج.خانه.خدا.و.زیارت.قبور.اولیای.خدا.در.صورتی.که.با.رعایت.آداب.
و.شرایط.شرعی.انجام.گیرد،.ثمرات.مختلف.شناختی،.رفتاری.و.عاطفی.در.فرد.ایجاد.
می.کنند..باید.با.بررسی.آیات.و.روایات،.تبیین.شود.1..عوامل.قبول.اعمال.چیست؟.2..

نشانه.های.قبولی.حج.و.زیارت.کدامند؟.3..موانع.قبولی.کدامند؟

ترویجیمقاله

راه.های.حفظ.دستاوردهای.حج.و.زیارت12

چگونه.می.توان.آثار.روحی،.اخالقی.و.رفتاری.ایجاد.شده.را.حفظ.کرد..الف(.شناسائی.عوامل.
ـ.مقدمات.قبل. مؤثر.در.ایجاد.تحول.در.زیارت.و.معرفی.وظائفی.را.که.حاجی.باید.رعایت.کند:.1
ـ.آنچه.در.حین.انجام.زیارت.باید.رعایت.کند..ب(.عوامل.مؤثر.در.حفظ.آثار. از.سفر.زیارت..2

زیارت.بعد.از.بازگشت.از.سفر.

80.صفحهکتاب

مقایسه.حجگزاری.اولیاي.خدا.با.حج.13
اهل.دنیا

اولیای.خدا.در.میقات،.طواف،.سعی.صفا.و.مروه،.وقوف.در.مشاعر.همراه.با.تواضع،.بندگی.
و.تضرع.به.انجام.مناسک.می.پرداختند،.ولی.بعضی.خلفا،.امرا،.سالطین.و.افراد.دنیاگرا.
به.حج.می.آمدند.با.غرور،.پر.توقع،.گویا.به.تفریح.آمده.اند.و....در.این.اثر.به.موارد.خاص.
و.موردی.پرداخته.می.شود..مثال.پیاده.روی.امام.حسن.و.امام.حسین٨.و.اکراه.بعضی.
صحابه.از.پیاده.روی..تفاوت.طواف.امام.سجاد٧.با.طواف.هشام.بن.عبدالملک،.تفاوت.

حضور.امام.رضا٧.در.عرفات.با.حضور.یحیی.برمکی.و...

100صکتاب



11

نظامنامه.موضوعات.گروه.اخالق.و.اسرار.

همراه.جوانان.در.سفرهای.زیارتی14

با.توجه.به.حضور.چشم.گیر.جوانان.در.زیارت.اعتاب.مقدس.در.کاروان.های.دانشجوئی.

و.کاروان.های.عادی.و.ایام.ویژه.زیارتی.مانند.اربعین.ارائه.اثری.که.با.ادبیات.جوان.پسند.
بیانگر.آداب،.اخالق.و.اسرار.زیارت.و.وظایف.عمومی.جوانان.باشد.ضروری.به.نظر.

می.رسد..

کتاب

فرصت.آفریني.حج.از.دیدگاه.امام.15
خمیني=.و.مقام.معظم.رهبری

تعریف.و.جایگاه.حج،.فرصت.های.معنوی،.اخالقی.و.تربیتی؛.اجتماعی.و.سیاسی،.امور.
ترویجیمقالهمادی.و.اقتصادی.و.نقش.آن.در.رونق.زندگی.مسلمانان.

تعریف،.جایگاه.زیارت.در.قرآن.و.سنت،.نقش.زیارت.در.تقویت.باورهای.دینی،.تأثیر.زیارت.نقش.زیارت.در.تقویت.معادباوری16
ترویجیمقالهدر.تقویت.اعتقاد.به.معاد،.چگونگي.این.تأثیر

تقوا.ثمره.حج.و.زیارت17

حج.و.زیارت،.فقط.یک.سري.عبادت.که.ثواب.و.پاداشي.براي.حاجي.و.زائر.به.دنبال.
داشته.باشد،.نیست.بلکه.با.آداب.و.مناسک.خود.بر.تقواي.افراد.تأثیر.مي.گذارد..بررسي.

عوامل.به.وجودآورنده.تقوا.در.حج.و.زیارت،.شیوه.هاي.تأثیر.حج.و.زیارت.در.افزایش.تقوا.و.
امثال.آن.از.محورهاي.قابل.بررسي.است

ترویجیمقاله

د( آیات و روایات حج 
سطح اثر قالب پژوهشي توضيحات و محورهاي پژوهش موضوع ردیف

کتابچه جمع.آوری.آیات.و.روایاتی.که.اسرار.و.فلسفه.حج.و.زیارت.را.بیان.می.کنند آیات.و.روایات.مربوط.به.
اسرار.حج.و.زیارت 1

کتابچه جمع.آوری.آیات.و.روایاتی.که.اسرار.و.فلسفه.حج.و.زیارت.و.رابطه.آن.با.امامت.را.بیان.
می.کنند.

آیات.و.روایات.مربوط.به.
حج.و.امامت، 2

کتابچه جمع.آوری.آیات.و.روایاتی.که.آثار.تربیتی.حج.و.زیارت.را.بیان.می.کنند آیات.و.روایات.مربوط.به.بُعد.
تربیتي.حج.و.زیارت 3

کتابچه جمع.آوری.آیات.و.روایاتی.که.به.معرفی.بهترین.اعمال.در.حج.و.زیارت.اشاره.دارند.
برترین.اعمال.در.سفر.حج.
و.زیارت.بر.اساس.روایات.

معصومین:
4

کتابچه جمع.آوری.آیات.و.روایاتی.که.به.معرفی.باید.ها.و.نبایدهای.حج.و.زیارت.اشاره.دارند. آیات.و.روایات.بایدها.و.
نبایدهاي.سفر.حج.و.زیارت. 5

کتابچه

توجه.به.حضور.یک.ماهه.حجگزاران.در.سرزمین.وحی،.و.ارتباط.با.اقشار.مختلف.از.سراسر.
جهان،.الزم.است.شیوه.زندگی.فردی.و.معاشرت.های.اجتماعی.از.دیدگاه.اسالم.را.فرا.
بگیرند،.و.طبعا.سبک.زندگی.در.دوران.حج.می.تواند.الگوی.زندگی.در.همه.دوران.های.

زندگی.بوده.باشد،.بدین.جهت.الزم.است.دیدگاه.اندیشمندان.اهل.سنت.در.منابع.معتبر.مورد.
بررسی.قرار.گیرد.

سبک.زندگی.در.آیات.و.
روایات.حج.از.دیدگاه.منابع.

اهل.سنت
6
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نظامناهم موضوعات گروه اترخی و سیره 
1. حرمین شریفین

الف( مکه مکرمه 

توضيحاتقالب پژوهشسطح اثرعنوانردیف

مانند.آل.ابی.نمی،.بنو.سلیمان.و.....مناسب.است.هرخاندان.به.صورت.یک.مقاله.در.میقات.کتاب.و.مقالهپژوهشیخاندان.هاي.شیعي.تأثیر.گذار.در.مکه.مکرمه1
منتشر.و.سپس.مجموعه.به.صورت.کتاب.درآید.

منظور.از.شیعیان.همه.مذاهب.تشیع.اعم.از.زیدي،.اسماعیلي.و.امامي.است.کتابپژوهشینقش.شیعیان.در.توسعه.و.عمران.حرم.مکی2

کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعي.مکه.مکرمه.براساس.سفرنامه.ها3
این.موضوع.مي.تواند.به.عنوان.زیرساختي.براي.شناخت.عمیق.اجتماعي.مردم.مکه.و.نیز.

شناخت.عرف.اجتماعي.عصر.معصومان.بکار.گرفته.شود.و.مجموعه.اي.چند.جلدي.به.عنوان.
پروژه.پژوهشکده.تعریف.شود.

مقاله/.کتابترویجیکرونولوژي.رویدادها.در.حرم.مکی.از.آغاز.تاکنون4

بررسي.اتهامات.واهي.به.شیعه.در.حرمین.در.طول.5
مقاله/.کتابپژوهشیتاریخ.)تلویث.و.تلصیق.و...(

نقش.شهرجده.در.حج.و.تحوالت.مکه.و.فرصت.6
کتابترویجیهای.بهره.برداری.از.آن.درحج.و.گردشگری.مذهبی
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توضيحاتقالب پژوهشسطح اثرعنوانردیف

7
نقش.شهرطائف.در.تحوالت.حرم.مکي.و.موسم.
حج.و.فرصت.های.بهره.برداری.از.آن.درحج.و.

گردشگری.مذهبی
کتابترویجی

معرفي.علماي.شیعه.ساکن.در.مکه؛.نقش.شیعیان.در.گسترش.علوم.اسالمي.در.حرمین،.کتابترویجیحیات.علمی.شیعیان.در.مکه.مکرمه8
مدرسان.شیعي.در.حرمین.و..

مقصود.به.سبک.وقایع.االیام.براي.حجاج.و.روحانیون.کاروانهامقاله/کتابترویجیروز.شمار.تاریخ.شیعیان.در.حرم.مکی9
مقاله/.کتابترویجیموقوفات.شیعیان.در.حرم.مکی10
مقاله/.کتابترویجیموقوفات.اهل.سنت.در.حرم.مکی11
کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعي.مکه.مکرمه.براساس.سفرنامه.ها12

بررسي.اتهامات.واهي.به.شیعه.در.طواف.در.طول.13
مقاله/.کتابپژوهشیتاریخ.)تلویث.و.تلصیق.و...(

بازشناسي.جریان.هاي.سیاسي.و.فکري.مذهبي.14
مقاله/.کتابپژوهشیحاکم.بر.مکه.مکرمه

ب( مدینه منوره

توضيحاتقالب پژوهشسطح اثرموضوعردیف

معرفي.علماي.شیعه.ساکن.در..مدینه؛.نقش.شیعیان.در.گسترش.علوم.اسالمي.در.حرمین،.کتابپژوهشیحیات.علمي.شیعیان.در.مدینه.منوره1
مدرسان.شیعي.در.حرمین.و...

مانند.آل.سنان..مناسب.است.هرخاندان.به.صورت.یک.مقاله.در.میقات.منتشر.و.سپس.مقاله./کتابپژوهشیخاندان.هاي.شیعي.تأثیر.گذار.در.مدینه.منوره2
مجموعه.به.صورت.کتاب.درآید

مقاله/کتابپژوهشینقش.شیعیان.در.توسعه.و.عمران.حرم.نبوی3
نقش.شیعیان.در.ادوار.مختلف.که.هر.دوره.را.می.توان.به.صورت.یک.مقاله.کار.کرد.و.سپس.

به.صورت.کتاب.درآورد
منظور.از.شیعیان.همه.مذاهب.تشیع.اعم.از.زیدي.و.اسماعیلي.و.امامي.است.

نقش.مدینه.منوره.در.شکل.گیري.مکتب.حدیثي.4
مقاله/کتابپژوهشیشیعه.امامیه

کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعي.مدینه.منوره.براساس.سفرنامه.ها5
این.موضوع.مي.تواند.به.عنوان.زیرساختي.براي.شناخت.عمیق.اجتماعي.مردم.مدینه.و.نیز.

شناخت.عرف.اجتماعي.عصر.معصومان.بکار.گرفته.شود.و.مجموعه.اي.چند.جلدي.به.عنوان.
پروژه.پژوهشکده.تعریف.شود.
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امرا.و.علماي.شیعي.ینبع.)به.عنوان.یکي.از.مراکز.6
معرفي.ینبع،.موقوفات.و.صدقات.امیر.مؤمنان.ع.در.ینبع؛.امیران.و.عالمان.شیعي.در.ینبع.در.کتابترویجیعلمي.و.اقتصادي.مدینه.منوره(

ادوار.مختلف.اسالمي

بازشناسي.جریان.هاي.سیاسي.و.فکري.مذهبي.حاکم.7
هر.مقطع.یعني.فاطمیان/.ممالیک/.عثماني./سعودي.مي.تواند.موضوع.مقاله.اي.مستقل.گرددمقاله/کتابپژوهشیبر.مدینه.منوره

مقایسه.مهمترین.حوادث.جهان.با.محوریت.حرم.نبویمقاله/کتابترویجیکرونولوژي.رویدادها.در.حرم.نبوی8

مقالهترویجیعناوین.و.مناصب.در.حرم.نبوی9

شامل.محجر.و.روضه.از.جمله.تاریخچه.سنگ.شیخ.محمد.سنگالخي.عصر.ناصريمقاله/کتابترویجیسیرتحول.روضه.مطهر.نبوي.در.طول.تاریخ10

نقش.ائمه.شیعه.در.حیات.فرهنگي.و.اجتماعي.مدینه.11
نقش.هر.امام.را.می.توان.در.مقاله.ای.تنظیم.و.مجموع.آنها.را.به.صورت.یک.کتاب.منتشر.کتاب/مقالهپژوهشیمنوره

کرد.

مقاله/کتابترویجیموقوفات.شیعیان.در.حرم.نبوی12

پاسخ.به.ساخت.گنبد.از.سوي.شیعیانمقالهترویجیتاریخچه.گنبد.و.مناره.مسجد.نبوي13

جایگاه.سیاسي.و.اجتماعي.سادات.علوي.در.مدینه.14
مقاله/کتابپژوهشیمنوره.از.سده.اول.تا.چهارم.هجري

اهداف،.چگونگي،.آثار.و.پیامدهاکتابپژوهشیقیام.های.علوی.در.مدینه.منوره،.آثار.و.پیامدها15

بررسی.تطبیقی.وضعیت.آثار.تمدني.قبل.و.پس.از.16
مقاله/کتابترویجیاسالم.در.حجاز

نقش.مدینه.منوره.در.بالندگی.فرهنگ.و.تمدن.17
کتابپژوهشیاسالمی
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ج( اعالم 

توضيحاتقالب پژوهشسطح اثرموضوعردیف

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.حوا13

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.آدم2٧

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.ابراهیم3٧

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.اسماعیل4٧

مقاله/کتابپژوهشینقش.سیاسي.تابعین.در.حرمین5

مقاله/کتابپژوهشینقش.فرهنگی.تابعین.در.حرمین6

د( دولت ها و حرمین شریفین

توضيحاتقالب پژوهشسطح اثرموضوعردیف

تدابیر.و.اقدامات.دولت.آل.بویه.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..مقالهپژوهشیدولت.آل.بویه.و.حج.و.حرمین.شریفین1
مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.سلجوقی.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..مقالهپژوهشیدولت.سلجوقیان.و.حج.و.حرمین2
مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.فاطمی.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..کتابپژوهشیدولت.فاطمیان.و.حج.و.حرمین.شریفین3
مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.ایوبی.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..مناسبات.مقالهپژوهشیدولت.ایوبیان.و.حج.و.حرمین.شریفین4
این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...
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تدابیر.و.اقدامات.دولت.ممالیک.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..کتابپژوهشیدولت.ممالیک.و.حج.و.حرمین.شریفین5
مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.ایلخانان.مغول.در.دوره.تسلط.بر.حرمین.شریفین..مقاله/کتابپژوهشیدولت.ایلخانان.مغول.و.حج.و.حرمین.شریفین6
مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

اقدامات.و.خدمات.دولت.صفوی.در.حرمین.شریفین..موقوفات.حرمینی.مقاله/کتابپژوهشیدولت.صفویه.و.حج.و.حرمین.شریفین7
این.دولت،.مناسبات.این.دولت.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و.عثمانی.

تدابیر.و.اقدامات.دولت.افشاریه.در.حرمین.شریفین..مناسبات.این.دولت.با.مقالهپژوهشیدولت.افشاریه.و.حج.و.حرمین.شریفین8
اشراف.حاکم.بر.حجاز.و.عثمانی...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.قاجار.در.حرمین.شریفین..مناسبات.این.دولت.با.کتابپژوهشیدولت.قاجار.و.حج.و.حرمین.شریفین9
اشراف.حاکم.بر.حجاز.و.دولت.عثمانی.و...

تدابیر.و.اقدامات.دولت.عثمانی.در.دوره.تسلط.حدود.چهار.قرن.بر.حرمین.کتابپژوهشیدولت.عثماني.و.حج.و.حرمین.شریفین10
شریفین..مناسبات.عثمانی.با.اشراف.حاکم.بر.حجاز.و...

نحوه.تسلط.بر.حرمین.و.اقدامات.واکنش.ها،.وعده.اداره.مشترک.حرمینمقاله/کتابپژوهشیحرمین.شریفین.در.دولت.نخست.آل.سعود11

چگونگی.تسلط.دوباره.آل.سعود.بر.حرمین،.رویکرد.ها.در.اداره.حرمین.و.کتابپژوهشیحرمین.شریفین.در.دولت.سوم.سعودي12
مناسبات.حرمیني.با.دولت.هاي.اسالمي

مقالهترویجیبررسي.پیشنهاد.اداره.مشترک.حج.توسط.عبدالعزیز.آل.سعود13

مقالهپژوهشینقش.آل.سعود.در.گسترش.تعصبات.مذهبي.در.حرمین14
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ه ( گسترش علوم در حرمین شریفین

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

مقالهپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.نجوم1

مقاله/کتابپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.حدیث2

مقاله/کتابپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.تفسیر3

مقاله/کتابپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.تاریخ4

مقالهپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.رجال.و.تراجم5

مقالهپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.دانش.جغرافیا6

کتاب/مقالهپژوهشینقش.حرمین.شریفین.در.گسترش.علم.فقه7
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و( حجگزاری 

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

.مناصب.و.عناوین.در.آیین.حجگزاري.)مناصب.اجازه.و.افاضه.1
مقاله/کتابترویجیدر.حج.و...(.

بررسي.مناصب.و.عناوین.مربوط.به.دو.حرم.مکي.
و.مدني.به.تفکیک.مناصب.سیاسي،.دیني.و....

مناصب.مربوط.به.عصر.جاهلي.مانند.اجازه.و.افاضه.

در.حج.»رفادت«.سقایت.»امارت.حج«.شیخ.الحرم.
»آغوات«.امامت.

هر.منصب.مي.تواند.در.ابتدا.به.صورت.یک.مقاله.در.
میقات.بررسي.و.سپس.تبدیل.به.مجموعه.شود.

بررسي.تاریخي.مشکالت.و.سختي.هاي.سفر.حج.قدیم.و.مقایسه.آن.2
بررسي.مشکالت.قرنطینه،.غارت.کاروان.هاي.کتابترویجیبا.شرایط.فعلی

حجاج،.مالیات.هاي.سفر،.تعصبات.مذهبي.و...

کتابترویجیبررسي.حجگزاري.مسلمانان.در.دوره.هاي.تاریخي.مختلف3

مقاله/کتابپژوهشینقش.حج.در.اعتالي.تمدن.ها4

مقالهترویجیمالیات.)مکوس.و...(.بر.حجاج.در.ادوار.مختلف5

حضور.مستشرقان.و.جهانگردان.غربي.در.موسم.حج.و.بررسي.تحلیل.6
مقاله/کتابپژوهشیدیدگاه.هاي.آنان

ز( قبایل 

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

هر.کالن.قبیله.مانند.جهینه،.حرب،.خفاجه،.آل.مقاله/کتابپژوهشینقش.قبیله.ُجهینه.در.حج.و.تحوالت.حرمین.شریفین1
رشید.مي.تواند.موضوع.یک.پژوهش.واقع.شود.

مقاله/کتابپژوهشینقش.قبیله.َحرب.در.حج.و.تحوالت.حرمین.شریفین2
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ح( مسیر حج 

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

بررسي.مسیرهاي.زیارتي.شبه.جزیره.عربستان،.با.تأکید.بر.مسیرهای.زیارتی.1
مقاله/کتابترویجیزائران.ایرانی

مقاله/کتابپژوهشیچالش.های.حجاج.مغرب.اسالمی.در.مسیر.حج2
مقاله/کتابپژوهشیچالش.های.حجاج.شرق.دور.در.مسیر.حج3
مقاله/کتابپژوهشیچالش.های.حجاج.ایران.و.عراق.در.مسیر.حج4
مقالهپژوهشیتحریم.راه.جبل.)علل.و.پیامدها(5
مقاله/کتابترویجیکاروانسراهاي.مسیر.حج6

ط( کتابشناسی 

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

.تحلیلي.آثار.حرمیني.چاپ.شده.و.نسخه.هاي.خطي.1 کتابشناسي.توصیفيـ.
کتابترویجیمستشرقان.درباره.حرمین.و.حج.و.وهابیت

این.پروژه.داراي.اولویت.بسیاري.است.که.در.حوزه.
تخصصي.حج.و.حرمین.در.حد.چاپ.محدود.براي.
.فرهنگي.ضروري.است..این.پروژه. مراکز.علميـ.
.تحلیلي.منابع. به.عنوان.کتابشناسي.توصیفيـ.
حج.و.حرمین.با.تفکیک.چهار.زبان.اصلي.التین،.
عربي،.فارسي،.اردو.در.دستور.کار.قرار.بگیرد..از.دل.
این.پروژه.مي.توان.پروژه.ها.و.مقاالت.کوچکتري.
را.استخراج.کرد.مانند.فهرست.نگاري.اجمالي.و.
جریان.شناسي.منابع.حج.و.حرمین.در.هرکدام.از.

حوزه.هاي.مختلف.پژوهشي
همچنین.این.کار.زمینه.ساز.خوبي.براي.تحقیقات.
دامنه.دار.در.راستاي.اهداف.پژوهشکده.درباره.حج.

و.حرمین.است

.تحلیلي.آثار.حرمیني.چاپ.شده.و.نسخه.هاي.خطي.2 کتابشناسي.توصیفيـ.
کتابترویجیعربي.درباره.حرمین.و.حج.و.وهابیت
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توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

.تحلیلي.آثار.حرمیني.چاپ.شده.و.نسخه.هاي.خطي.3 کتابشناسي.توصیفيـ.
کتابترویجیفارسي.درباره.حج.و.حرمین.و.وهابیت

.تحلیلي.آثار.حرمیني.چاپ.شده.و.نسخه.هاي.خطي.اردو.4 کتابشناسي.توصیفيـ.
کتابترویجیو.زبان.هاي.دیگر.درباره.حج.و.حرمین.و.وهابیت

فهرست.نگاري.اجمالي.مطالعات.حج.و.حرمین.و.وهابیت.در.آثار.مستشرقان.و.5
کتابترویجیدانشمندان.غرب

فهرست.نگاري.اجمالي.مطالعات.حج.و.حرمین.و.وهابیت.در.آثار.مستشرقان.و.6
کتابترویجیدانشمندان.غرب

کتابترویجیفهرست.نگاري.اجمالي.مطالعات.حج.و.حرمین.در.آثار.فارسي7

کتابترویجیفهرست.نگاري.اجمالي.مطالعات.حج.و.حرمین.و.وهابیت.در.آثار.جهان.عرب8

فهرست.نگاري.اجمالي.مطالعات.حج.و.حرمین.و.وهابیت.در.آثار.زبان.هاي.9
کتابترویجیدیگر

.پژوهشي.10 عاشورا.و.اربعین.در.منابع.وهابیت.)نگاهي.به.تالیفات.مراکز.علميـ.
کتابترویجیسعودي(

.پژوهشي.سعودي11 کتابترویجیحوادث.تاریخ.تشیع.در.مراکز.علميـ.

این.سفرنامه.ها.براي.تبیین.تاریخ.اجتماعي.حرمین.مقاله/کتابپژوهشیتحلیل.محتوایي.سفرنامه.هاي.حج.و.حرمین12
بسیار.کارگشا.و.مفید.است

مقاله/کتابترویجیکتابشناسي.توصیفي.و.تفصیلي.سفرنامه.هاي.حج.مغربي.و.اندلسي13

2. عتبات عالیات

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارردیف

مقاله/کتابترویجیکاروانسراها.در.مسیر.عتبات.عالیات1

مقاله/کتابپژوهشیچالش.های.شیعیان.در.مسیر.زیارت.عتبات.عالیات.در.ادوار.مختلف2

کتابترویجیموقوفات.تسهیالتي.زائران.و.مسافران.در.عتبات.عالیات3
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مقاله/کتابترویجیاقدامات.عمرانی.و.رفاهی.صاحب.منصبان.اهل.سنت.در.عتبات.عالیات4

مقاله/کتابترویجیاقدامات.عمرانی.و.رفاهی.صاحب.منصبان.شیعه.در.عتبات.عالیات5

الف( نجف

توضیحاتقالب.پژوهشسطح.کارموضوعردیف

این.پژوهش.شامل.بررسي.روایات.دفن.مقاله/کتابپژوهشتحقیقي.در.مدفن.هاي.منسوب.به.امیرمومنان٧.در.طول.تاریخ1
امیرمؤمنان.در.مزار.شریف،.عدن.و.کوفه.است.

.فرهنگي.نجف2 کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعيـ.
براي.برنامه.ریزي.زیارت.اربعین.شناخت.تاریخ.
اجتماعي.و.فرهنگي.شهرهاي.مهم.عراق.

ضروري.است

مقاله/کتابپژوهشیواکاوي.تاریخي.مسجد.کوفه.و.مقامات.آن3

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.کمیل.بن.زیاد.نخعی4

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه،.مزار.و.شخصیت.میثم.تمار5

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه،مزار.و.شخصیت.رشید.َهَجری6

مقاله/کتابترویجیزیست.نامه،مزار.و.شخصیت.سعید.بن.جبیر.اسدی7

مقاله/کتابترویجیخدمات.عمراني.و.فرهنگي.ایرانیان.تاپایان.عصر.آل.بویه.در.نجف.اشرف8

خدمات.عمراني.و.فرهنگي.ایرانیان.از.عصر.ترکان.تا.صفویه.در.نجف.و.9
مقاله/کتابترویجیدیگر.عتبات

مقاله/کتابترویجیخدمات.عمراني.و.فرهنگي.ایرانیان.در.عصر.صفویه.در.نجف.و.دیگر.عتبات10

خدمات.عمراني.و.فرهنگي.ایرانیان.در.دوره.انقالب.اسالمي.در.نجف.و.11
مقاله/کتابترویجیدیگرعتبات
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ب( کوفه

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

نقش.اهل.کوفه.در.گسترش.تشیع.در.طول.تاریخ..)پاسخ.به.شبهه.ما.اهل.1
کتابپژوهشیکوفه.نیستیم(.

پاسخ.به.شبهه.ما.اهل.کوفه.نیستیم.
نقش.مثبت.مردم.کوفه.حتي.تا.زمان.معاصر.در.
اربعین.و.مقابله.با.داعش.نیز.قابل.طرح.است

ج( کربال 

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

مقاله/کتابپژوهشیقشربندی.اجتماعی.شهدای.کربال1

کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعي.فرهنگي.کربال2

مقاله/.کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.هانی.بن.عروه.و.مزار.او3
مقاله/.کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.مسلم.بن.عوسجه.اسدی.و.مزار.او4
مقاله/.کتابترویجیزیست.نامه.و.شخصیت.حبیب.بن.مظاهر.و.مزار.او5

مقاله/.کتابترویجیبررسي.مقام.هاي.نوپدید.در.کربال.)با.تأکید.بر.دهه.های.اخیر(6

مقالهپژوهشیعاشورا.و.اربعین.در.منابع.وهابیت.)نگاهي.به.تالیفات.مراکز.علمي.پژوهشي.سعودي(7

د( کاظمین

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

کتابپژوهشینقش.علمای.شیعه.در.تحوالت.کاظمین.و.بغداد.در.عصر.آل.بویه1

نقش.علمای.شیعه.کاظمین.وبغداد.در.تحوالت.حرمین.شریفین.در.عصر.2
کتابپژوهشیآل.بویه

برای.هر.یک.از.مدفونین.می.توان.مقاله.ای.تألیف.و.مقاله/کتابترویجیاندیشوران.شیعی.مدفون.در.کاظمین3
مجموع.آن.را.در.یک.کتاب.عرضه.کرد.

کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعی.شیعیان.کاظمین4
کتابترویجیتوسعه.های.حرم.در.کاظمین5
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ه ( سامرا

توضيحاتقالب پژوهشسطح کارموضوعردیف

کتابپژوهشیتاریخ.اجتماعي.فرهنگي.سامرا1
کتابترویجیحرم.عسکریین٨.در.دوران.معاصر2

مقاله/کتابپژوهشیمناسبات.اندیشوران.شیعه.و.سنی.در.سامرا3
کتابترویجیتوسعه.های.حرم.عسکریین٨.4

مقاله/کتابترویجیمتولیان.حرم.عسکریین.در.ادوار.مختلف5
و( حله

توضيحاتقالب کارنوع کارموضوعردیف

کتابترویجیمشاهیر.و.بزرگان.حله.در.طول.تاریخ.با.نگاهي.به.مزارات.این.شهر1
ز( سوریه

توضيحاتقالب کارنوع کارموضوعردیف

مقاله/کتابترویجیاماکن.شناسي.سوریه.برپایه.تاریخ.شفاهي1
مقاله/کتابترویجیکتابشناسي.توصیفي.تحلیلي.آثار.تاریخي.کشور.سوریه2
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نظامناهم موضوعات گروه فقه وحقوق 
1. موضوعات مشترك فقه وحقوق

سطح اثرموضوعات مشترکردیف
قالب پژوهش

ـــــ
اولویت

توضيحات

کتاب./.مقالهپژوهشياداره.حرمین.شریفین.از.منظر.فقــه.وحقوق.اسالمی1
اولویت.1

شرایط.متولی.حرمین.به.ویژه.مسجدالحرام.و.اماکن.و.مشاعر.حج.طبق.
منابع.اسالمی.)آیات.و.روایات(.فقه.فریقین.و.حقوق.اسالمی.و.تطبیق.آن.
بروضعیت.کنونی،.و.بررسی.آیه:.}إِنََّما یَعُمُر َمَساِجَد اهللِ{.و.امثال.

آن.

مقالهپژوهشیبررسی.فقهی.وحقوقي.وجغرافیایی.منطقه.حرم2
اولویت2

فلسفه.محدوده.حرم.مکه.ومدینه،.بررسی.موضوعی.حرم.مکی،.احکام.
مختص.حرم،.محرمات.ویژه.حرم،.احکام.دخول.وخروج.حرم.و...

کتاب/مقالهپژوهشیورود.گردشگران.غیر.مسلمان.به.اماکن.مقدس.اسالمی3
اولویت2

بررسی.حکم.ورود.گردشگران.اهل.کتاب.به.اماکن.مقدس.با.فرض.احتمال.
تأثیر.و.عدم.آن،.طهارت.اهل.کتاب،.حکم.پیروان.سایر.ادیان.در.خصوص.
ورود.به.اماکن.مقدس،.نگاه.مذاهب.اسالمی.به.موضوع.در.دو.محور.فقه.

وحقوق.و...

ظرفیت.های.حج.برای.اتحاد.امت.اسالمی،.از.نگاه.فقه.4
کتاب/مقالهپژوهشیوحقوق

اولویت1
بررسي.آیات.و.روایات.فریقین،.تحلیل.وبررسي.نکات.حقوقي.اتحاد.امت.

اسالمي،.این.ظرفیت.در.حج.خیلي.پیدا.است.
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نظامنامه.موضوعات.گروه.فقه.وحقوق.

حفظ.میراث.مشترک.اسالمی.در.حج.از.منظر.فقه.5
کتاب/مقالهپژوهشیوحقوق

تبیین.میراث،.تقدس.جایگاه.هاي.زیارتي.و.حفاظت.از.آنهااولویت1

جایگاه.فقهي.وحقوقی.نهادهای.بین.المللی.و.سازمان.6
همکاري.اسالمي.در.امور.حجاج.و...

پژوهشی
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

بررسي.و.تحلیل.هر.دو.موضوع:.سازمان.همکاری.اسالمی.جدا.بررسی.شود.
,.نهادهای.بین.المللی.هم.به.طور.مستقل.بررسي.گردد.

2. موضوعات فقهي

سطح اثرموضوعات فقهيردیف
قالب پژوهش

ـــــ
اولویت

توضيحات

تأثیر.خوف.ابتالء.به.بیماری.های.ُمسری.بر.حکم.اعمال.1
ومناسک.حج

پژوهشی.
محل.انتقال:.مطاف،.عرفات،.مشعرالحرام،.منا..بیماری.های.ُمسری.امثال:.کتاب./.مقاله.اولویت.1ترویجی

کرونا،.آنفلوانزا،.سرماخوردگی.و...

آیا.بیماری.های.ُمسری.امثال.)کرونا(.می.تواند.مانع.2
استطاعت.در.حج.باشد؟

پژوهشی.
ترویجی

مقاله
اولویت.1

صورت.های.جدید.استطاعت،.طرح.استفتائات.جدید.از.مراجع،.بررسي.تأثیر.
بیماري.هاي.مسري.خطرناک.)مانند.کرونا(.بر.استطاعت.در.حج.

بحث.فقهی.توسعه.اماکن.حرمین.شریفین.ولزوم.حفظ.3
کتاب/.مقالهپژوهشیوابقای.آثار.واماکن.اسالمی

اولویت.1
توسعه.به.بهانه.تسهیل.امر.حجاج،.حفظ.آثار.اسالمی،.توسعه.بدون.تخریب.

آثار.و.راهکارهای.آن.و...

مقالهترویجيشروط.علمی.وشروط.واقعی.در.حج.وعمره4
اولویت.3

احصاء.شروط.موجود.در.اعمال.ومناسک.حج.وعمره،.تأثیر.شروط.بر.صحت.
اعمال،.بررسی.شروط.ذکری.و.شروط.واقعی.در.حج.وعمره.

کتاب./.مقالهترویجیحج.زنان.)بررسی.احکام.اختصاصی.آنان(.5
اولویت2

مهریه.واستطاعت،.تغییر.ایام.عادت،.استفاده.از.قرص،.مقدار.پوشش.زن.در.
حال.احرام،.طواف.مستحبی.ونامحرم،.وقوف.اضطراری.در.مشعر.الحرام،.
کیفیت.وقوف،.زمان.وقوف،.مقدار.وقوف،.سختی.رمی،.ازدحام،.نیابت.در.

حج،.نیابت.در.عمره،.نیابت.در.طواف.

کتاب/مقالهپژوهشیسعي.و.مسعی.از.دیدگاه.فقه.امامیه6
اولویت2

محدوده.مسعی.)توسعه.عرضی،.توسعه.ارتفاعی(،.لزوم.یاعدم.لزوم.باال.
رفتن.از.بلندی.صفا.ومروه،.مقدار.فاصله.بین.نماز.طواف.وسعی،.مواالت.
یاعدم.آن.در.سعی،.حکم.کم.وزیاد.نمودن.اشواط.سعی،.احکام.شکوک،.
.جواز.استراحت.در.حین.سعی.یاعدم.جواز.آن،.شرطیت.استقبال.یاعدم.

آن.و...

مقالهپژوهشیواکاوي.فقهي.ارکان.حج.و.عمره7
اولویت2

تعریف.رکن.در.حج.وتفاوت.آن.با.سایر.اعمال،.احصاء.مصادیق.رکن.در.
حج.وعمره.با.استناد.به.ادله،.تأثیر.رکنیت.برصحت.اعمال،.احکام.اختیاری.

واضطراری.ونقش.آن.در.رکنیت.و...
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سطح اثرموضوعات فقهيردیف
قالب پژوهش

ـــــ
اولویت

توضيحات

مقالهپژوهشیبررسی.فقهی.احکام.شک.در.حج.وعمره8
اولویت2

شک.در.حصول.نیت،.حکم.شک.در.حصول.یاعدم.حصول.استطاعت،.
حکم.حج.با.استطاعت.مشکوک،.شک.در.صحت.اصل.حج.یاعمره،.شک.
در.صحت.اعمال.)وسط.عمل.یا.پس.از.عمل(،.شک.کثیر.الشک.در.حج.
وعمره،.قاعده.فراغ.و....به.صورت.هدفمند.در.دو.محور:.1..فقه.جواهری.

2..فتاوای.مراجع.معظم.تقلید.

کتاب/مقالهترویجیواکاوي.فقهي.رمي.جمرات.و.احکام.رمی9
اولویت1

بررسی.زمان.رمی،.شرایط.ریگها،.شرایط.وکیفیت.رمی،.جمرات.وتوسعه،.
وظایف.معذورین.)در.رمی،.طی.مسیر(،.شرایط.نیابت.در.رمی،.لزوم.اصابت.

به.جمره.یاکفایت.سقوط.در.حوضچه.و...

کتاب/مقالهترویجیبررسی.فقهی.وقوفین10
اولویت1

شرایط.تحقق.وقوف،.جایگاه.وقوف.در.حج،.مقدار.وقوف،.وقوف.اختیاری.
واضطراری.عرفات.ومشعرالحرام،.کدام.رکن.است؟

احکام.فقهی.توسعه.مکان.های.تأثیرگذار.درمناسک.حج.11
کتاب/مقالهپژوهشیوعمره

اولویت1

بررسی.موضوعی.مسجد.شجره،.وادی.جحفه،.شهر.مکه.و.استظالل،.
تخییر.در.قصر.و.اتمام.در.مسجدالحرام.ومسجدالنبی.ودو.شهر.فعلی.مدینه.

و.مکه.و..،

پژوهشیبیتوته.در.مشعرالحرام.وسرزمین.منا.وحدود.فقهی.آنها12
ترویجی

مقاله
اولویت1

مشعر.و.بیتوته،.مشعر.و.وقوف،.بررسی.موضوعی.منا،.اعمال.ایام.تشریق.
و.شب.های.آن،.بیتوته.در.نیمه.اول.شب.یانیمه.دوم،.بررسی.نیمه.شب.
شرعی،.حکم.بدلیت.وطولیت.عبادت.در.مسجد.الحرام.از.بیتوته.منا.و...

موضوع.شناسی.مشاعر.مقدسه:.سرزمین.عرفات،.13
کتاب/مقالهترویجیمشعرالحرام،.سرزمین.منا

اولویت2
بررسی.حکم.توسعه.ارتفاعی،.محدوده.شرعی.وجغرافیایی.اماکن.ومشاهد.

مشرفه،.اعمال.ویژه.هرکدام.و...

کتاب/مقالهترویجيقواعد.فقهی.در.مناسک.حج.وعمره14
اولویت2

قواعد.عامه.ای.که.در.حج.وعمره.هم.کاربرد.دارد،.بررسی.قواعد.مختص.
باب.حج.وعمره.از.قبیل:.کل.من.مر.بمیقات.یجب.علیه.اإلحرام،.من.مات.
فی.الحرم.فقد.أجزأ.عن.الحج،.لزوم.احراز.السبعة.)طواف،.سعی،.رمی(،.کل.
من.ادرک.المشعر.فقد.ادرک.الحج،.اختصاص.الکفارة.فی.صورة.العمد.إال.

فی.الصید،.کل.من.کان.دون.المیقات.فمیقاته.منزله.و...

کتاب/مقالهترویجیموارد.مقدم.داشتن.اعمال.حج.بر.وقوفین15
اولویت2

مقدم.داشتن.اعمال.پنج.گانه.)طواف.حج،.نماز.طواف،.سعی،.طواف.نساء،.

نماز.طواف.نساء(.به.سبب.خوف.از.وجود.مانع،.افرادی.که.مجازند.اعمال.
بعد.از.وقوفین.را.بر.وقوفین.مقدم.کنند،.کیفیت.تقدیم.اعمال.و...

مقالهپژوهشيمواالت.در.مناسک.حج.وعمره16
اولویت1

معنا.شناسی.مواالت،.مواالت.بین.طواف.ونمازآن،.مواالت.وتجدید.وضو،.
فاصله.بین.نماز.طواف.وسعی،.مواالت.در.رمی.و...
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نظامنامه.موضوعات.گروه.فقه.وحقوق.

سطح اثرموضوعات فقهيردیف
قالب پژوهش

ـــــ
اولویت

توضيحات

17
احکام.زیارتگاه.های.ادیان.و.مذاهب.دیگر..)بررسی.لزوم.
حفظ.تقدس.زیارتگاه.ها.یا.لزوم.تخریب.نمادهای.ادیان.

دیگر(.
کتابترویجي

در.این.پژوهش.مطالب.مورد.بحث.به.صورت.فقه.مقارن.عرضه.می.شود.اولویت3

18

احکام.طهارت.در.طواف:.)بررسی.طهارت.بانوان،.
طهارت.از.حدث.و.خبث،.انکشاف.نجاست.در.اثناء،.

محمول.متنجس،.نجاست.معفو،.نجس.شدن.در.حین.
طواف(.

کتابترویجی
فتاوای.مراجع.معظم.تقلید،.اعم.از.أحیاء.و.وفات.یافتگان.اولویت2

احکام.فقهی.کعبه.)بررسی.احکام.قبله،.هتک.احترام.19
کتاب/مقالهپژوهشیوحرمت.آن،.وجوب.بناي.آن.در.صورت.تخریب.و...(.

مطالب.مورد.بحث.در.این.پژوهش.به.صورت.فقه.مقارن.عرضه.می.شود.اولویت3

مقالهپژوهشیصروره.و.احکام.آن20
اولویت2

بررسی.احکام.خاص.کسی.که.برای.اولین.بار.به.حج.مشرف.می.شود،.چه.
حج.استحبابی.و.چه.حجة.اإلسالم.وچه.حج.نذری،.نیابت.بانوان.و...

حج.معلولین.)توان.خواهان(،.احکام.فقهي.مبطون.و.21
مقالهپژوهشیمسلوس.در.حج.و.عمره

اولویت2

بررسي.تحصیل.استطاعت.معلولین،.بررسی.احکام.طواف.و.نماز.آنان،.
.کیفیت.تحصیل.طهارت.و.حکم.مبتال.به.خروج.ریح،.نیابت.از.طرف.

آنان.و...

مقالهترویجینذر.در.حج.و.احکام.آن22
اولویت2

بررسی.مصادیق.و.احکام.نذر.در.حج.و.قبل.از.حج،.از.قبیل.احکام.حج.
نذری،.احرام.با.نذر،.ادای.نذر.مالی.در.مکه.ومدینه،.اداي.نذر.به.فقرای.اهل.

سنت.و...

مقالهترویجیموارد.بطالن.حج.و.عمره23
اولویت2

کفارات.مربوطه،.بررسی.موارد.بطالن.حج.یا.عمره.یا.قسمتی.از.آن.و.
وجوب.قضاي.آن.و.روش.قضا،.مصرف.اداي.کفارات.درمکه.ومدینه،.فقراي.

غیر.شیعه.و...

پژوهشیموارد.تبدل.حج.تمتع.به.إفراد24
ترویجی

مقاله
اولویت2

بررسی.موارد.تبدل.حج.تمتع.به.حج.إفراد.و.وظیفه.شخص.در.مورد.حج،.
اشاره.اجمالی.به.اعمال.حج.إفراد،.حج.إفراد.و.قربانی.و...

موضوع.شناسی.سنت.و.بدعت.در.حج.وزیارت.در.نگاه.25
کتاب/مقالهترویجیفریقین

اولویت3

بررسی.موضوعی.سنت.و.بدعت.در.حج.و.زیارت.)با.روش.تهاجمی.به.امثال.

نماز.تراویح.و...(.با.نگاه.به.نظر.فقهای.فریقین.در.مقابل.وهابیت،.تعداد.سنن.
در.حج.وعمره،.إحصاء.موارد.بدعت.و...
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سطح اثرموضوعات فقهيردیف
قالب پژوهش

ـــــ
اولویت

توضيحات

بررسی.پوشش.مردان.محرم.در.حج.وعمره.)با.رویکرد.26
مقالهترویجیفقه.مقارن(.

اولویت2

دستمال.بستن.مرد.به.پیشانی.و.سر.در.حال.احرام،.پارچه.اضافه.بر.لباس.
احرام،.بررسی.حکم.اضطباع.و.مشروعیت.آن.و.تفاوت.های.مذاهب.خمسه.

در.این.خصوص.و...

مفهوم.شناسی.علم،.ظن،.جهل،.نسیان.وغفلت.وتأثیر.آن.27
کتاب/مقالهپژوهشیدر.اعمال.وتروک

اولویت2
.تقصیری(،. .اطمینان(،.مراد.از.جهل.)قصوریـ. مراد.از.علم.)منطقیـ.

احتمال.و...

پژوهشيقرباني.در.شب28
بررسی.فتاوای.مراجع.معظم.تقلید،.فتاواي.اهل.سنت.در.این.خصوص.مقاله/.اولویت2ترویجي

به.صورت.فقه.مقارن.
ماشین.هاي.سرتراشي.که.تقریباً.مانند.تیغ.عمل.مي.کند،مقاله/.اولویت3پژوهشياستفاده.از.ماشین.سرتراشي.در.حلق29

مقالهپژوهشياستفاده.از.ماسک.توسط.بانوان.در.حال.احرام30
اولویت2

ماسک.قسمت.زیادي.از.صورت.را.مي.گیرد،.آیا.با.توجه.به.توصیه.هاي.
بهداشتي،.استفاده.از.ماسک.براي.بانوان.کفاره.دارد؟

آیا.مبدأ.عدم.جواز.خروج.از.منا.در.روز.12ذي.الحجه،.31
مقاله........پژوهشيطلوع.فجر.است.یا.طلوع.آفتاب؟

اولویت1

حکم.معذورین.در.این.خصوص.چیست؟،.اگر.حاجي.خارج.از.منا.ایستاده.
بوده،.مثاًل.طرف.چپ.جمره.عقبه.به.طرف.مکه.بوده.تا.ظهر.شود.وبسوي.

مکه.برود.

آیا.ترک.بیتوته.منا.و.جایگزیني.عبادت.در.مکه.یا.32
بررسي.امکان.ترک.بیتوته.منا،.بعضي.از.مراجع.تقلید.عبادت.در.مسجد.مقالهپژوهشيمسجدالحرام،.در.فرض.ضرورت.است.یا.مطلقا؟

الحرام.را.جایگزین.بیتوته.منا.مي.دانند.

به.صورت.فقه.مقارن.بحث.گردد،.تا.شامل.تمام.کشورهاي.اسالمي.بشود.مقاله/.اولویت2پژوهشيجایگاه.حکم.حکومتي.در.حج33

3. موضوعات حقوقي

سطح اثرموضوعات حقوقيردیف

قالب پژوهش

ـــــ

اولویت

توضيحات

مقالهترویجیمعاهدات.حقوقی.ایران.وعربستان.در.زمینه.حج1
اولویت.1

جمع.آوری.معاهدات.حقوقی.میان.ایران.وعربستان.در.زمینه.حج.وکیفیت.
استفاده.از.این.معاهدات.برای.احقاق.حقوق.زائران.ایرانی،.بررسی.

قراردادهای.هرساله.حج.وعمره.بامطوفین.واصالح.ورفع.نقایص.آنها.در.
راستای.احقاق.حقوق.حجاج.وزائرین.
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سطح اثرموضوعات حقوقيردیف

قالب پژوهش

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب/مقالهترویجیحقوق.مدنی.حجاج.وزائران2
اولویت.1

احصاء.حقوق.مدنی.زائر،.صنعت.توریسم.وحقوق.بین.المللی.توریست،.
بررسی.حقوق.حجاج.در.حقوق.اسالمی،.کیفیت.حمایت.از.زائر.در.

کشورهای.زائر.پذیر.و...

کتاب/مقالهپژوهشیحج.و.حقوق.بین.الملل3
اولویت3

معنا.شناسی.حقوق،.بررسی.کارکردهای.حج.در.حقوق.بین.الملل،.حقوق.
اسالمی.در.حج.وعمره،.نسبت.امن.حرم.با.حقوق.بین.الملل.و...

کتاب/مقالهترویجیحقوق.مجرمین.در.سرزمین.وحی4
اولویت1

بررسی.فقهی.حقوق.مجرم.در.حرم،.مکه،.مسجدالحرام،.بررسی.میزان.در.
تنگنا.قرار.دادن.مجرم.در.حرم،.نقش.دادگاه.های.عربستان.و...

پژوهشیحقوق.زائران.نسبت.به.دولت.فرستنده5
ترویجی

مقاله
اولویت1

وظایف.ومسؤلیت.هاي.دولت.فرستنده.در.تأمین.امنیت.زائرین.وحجاج.
کشورش،.وظایف.ومسؤلیت.هاي.دولت.فرستنده.در.تأمین.سالمت.حجاج.

کشور.خود.

پژوهشیحقوق.زائران.نسبت.به.دولت.میزبان6
ترویجی

مقاله
اولویت1

وظایف.ومسؤلیت.هاي.دولت.سعودي.در.تأمین.امنیت.زائرین.وحجاج،.
وظایف.ومسؤلیت.هاي.دولت.سعودي.در.تأمین.سالمت.آنان.

وظایف.دولت.های.اسالمی.در.حج7
از.دیدگاه.حقوق.بین.الملل

پژوهشی
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

تحلیل.و.بررسي.نظام.حقوقي.هر.دولت.اسالمي.و.مقایسه.آن.با.حقوق.
بین.الملل.

راهکارهای.حقوقي.بین.المللی.جهت.تعاون.دولت.های.8
اسالمی.در.اداره.اماکن.مقدسه.و.امور.حج

پژوهشی
ترویجی

مقاله
اولویت1

بررسي.امکان.این.کار،.تحلیل.وبررسي.پیاده.نمودن.یک.نظام.قوي.و.
چگونگي.جایگزیني.

پژوهشیمسئولیت.مدنی.دولت.عربستان.در.قبال.حوادث.حج9
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

تأمین.سالمت.حجاج.ومعتمرین،.رفع.مشکالت.اردحام،.بررسي.حوادث.از.
ناحیة.عمدي.یا.سهوي.آن.

تخلف.دول.از.تعهدات.متقابل.در.امور.حج.از.نگاه.حقوق.10
بین.الملل

پژوهشی
ترویجی

کتاب/مقاله
بررسي.نظام.حقوقي.حاکم.بر.آن.دولت،.مقایسه.با.حقوق.بین.الملل.اولویت1

پژوهشیحقوق.توان.خواهان.)معلولین(.در.حج11
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

اگر.توان.خواهي.در.حج.یا.عمره.حاضر.شد،.وظایف.دولت.فرستنده.و.
وظایف.دولت.عربستان.تبیین.شود.

پژوهشیحقوق.سالمندان.در.حج12
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

اگر.حاجي.یاعمره.گزاري.در.حج.یا.عمره.حاضر.شد،.وظایف.دولت.فرستنده.
و.وظایف.دولت.عربستان.تبیین.چیست؟
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سطح اثرموضوعات حقوقيردیف

قالب پژوهش

ـــــ

اولویت

توضيحات

پژوهشیحج.و.حقوق.کودکان.13
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت.3

اگر.کودکي.درحج.یاعمره.حاضر.شد،.بررسي.شود.وظایف.دولت.فرستنده.و.
وظایف.دولت.عربستان.چیست؟

پژوهشیحج.و.حقوق.زنان.14
ترویجی

کتاب/مقاله
اولویت1

اگر.بانوان.حج.گزار.یا.عمره.گزار.بیشتر.نباشند،.کمتر.نیستند.ومراعات.دولت.
عربستان.از.آنان.ضعیف.است،.چه.باید.کرد؟

اگر.دولتي.با.عربستان.روابط.دیپلماتیک.نداشته.باشد،.چگونه.مي.تواند.از.مقاله.اولویت2ترویجیحقوق.کنسولي.در.ایام.حج15
حقوق.حجاجش.دفاع.کند؟

راهکارهاي.حقوقی.حفظ.و.حمایت.از.اماکن.مقدسه.در.16
سرزمین.وحي

پژوهشی.
بررسي.وتحلیل.حقوق.بین.الملل.و.واکاوي.آن.در.سرزمین.وحيکتاب/مقاله.اولویت1ترویجی

حقوق.حجاج.از.منظر.حمــل.ونقل.بیـن..الملل.)هواپیما.17
ـ.اتوبوس(.

پژوهشی.
هر.وسیله.نقلیه.اي.که.در.حج.مورد.استفاده.قرار.مي.گیرد،.مانند.قطار،.مترو.کتاب/مقاله.اولویت2ترویجی

و...

قوانین.ومقررات.داخلي.عربستان.در.خصوص.حجاج.و.18
تحلیل.مقررات.داخلي.عربستان،.واکاوي.راه.هاي.تغییر.رفتار.آنان.مقاله/.اولویت.2ترویجیبرگزاري.مراسم.حج

بررسي.نظام.طرح.دعواي.جبران.خسارت.در.عربستان.مقاله/.اولویت.2ترویجینظام.دادرسي.وطرح.دعواي.خسارت.در.عربستان19

پژوهشی.ذبح.شتر،.گاو،.گوسفند.در.حج.وحقوق.حیوانات20
آیا.تعارض.و.تضادي.وجود.دارد؟.چنانچه.ذبح.شرعي.انجام.شود.باز.مشکل.کتاب/مقاله.اولویت.1ترویجی

وجود.دارد؟

پژوهشی.مسؤلیت.نیروهاي.انتظامي.در.حج.از.نگاه.حقوق21
بررسي.نظام.ومقررات.آنان،.بررسي.تعارض.و.تضاد.مقررات.جاري.در.مقاله/.اولویت.1ترویجی

عربستان.با.مقررات.بین.المللي.پلیس.
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نظامناهم موضوعات گروه کالم و معارف 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

  اسالم و ایمان

 از فسق با آن جمع و ایمان

  امامیه منظر
  پژوهشی- علمی مقاله/

 منافـاتی : انـد  گفته طوسی الدین نصیر خواجه قبیل از امامیه متکلمین از برخی: شبهه طرح

 از خـروج  فسـق  کـه  ایـن  با است، ممکن دو این بین جمع بلکه نیست فسق و ایمان بین

  است؟ جمع قابل او به ایمان با چگونه خدا اطاعت از خروج حال است، خدا اطاعت

 مرتکب لعن با ایمان رابطه

  امامیه منظر از کبیره
  پژوهشی- علمی مقاله/

 خـداي  سـویی  از زیـرا  نماید، لعن را نامؤمن نباید خود مبناي اساس بر امامیه: شبهه طرح

 اسـاس  بـر  دیگـر  سوي از و، )19 محمد؛( است فرموده امر مؤمنین براي استغفار به متعال

 اسـت،  لعـن  مـانع  ایمـان  است، ضد از نهی مقتضی شیء به امر گوید می که امامیه قواعد

 حجـرات  9 آیه و است مؤمن باغی و کبیره مرتکب زیرا باشد، کبیره مرتکب و باغی اگرچه

  .است مطلب این بر دلیل نیز

 یشهاند در کهمالئ به ایمان

 به پاسخ رویکرد با امامیه

 دست (فرو وهابیت شبهات

 به نسبت مالئکه شمردن

  ) شیعیان سوي از امامان

  پژوهشی- علمی مقاله/

 را مالئکـه  امامیـه  امـا  اسـت،  ایمان ارکان از یکی مالئکه به ایمان که این با: شبهه طرح

ـ  تسبیح و موالیان و گزاران خدمت ائمه، نور از مخلوق  و کننـدگان  طـواف  ائمـه،  دگانکنن

 احادیـث  و دانسـته  ائمـه  خواست بر مشروط آنان حیات و :ائمه قبور بر کنندگان گریه

 مالئکـه  نـه  هسـتند  ائمـه  مالئکـه  آنـان  گویا دهند، می نسبت ائمه به باره این در فراوانی

  .است قرآن مخالف این و. متعال يخدا

 مسلمان براي شهادتین کفایت

 دیدگاه نقد و فرد شمردن

  وهابیت

  تخصصیـ  علمی مقاله/

:«  دانـد  نمی کافی افراد شدن شمرده مسلمان براي را قولی شهادتین اظهار صرف وهابیت

 فـی  الیکفـی  بالشـهادتین  الـتلفظ  مجرد....». .لالسالم، مثبتاً اهللا الّا الاله: قول مجرّد لیس

  »اجماعاً اعتقاده و بمعناها العمل بدون االسالم

 تکفیـري  عقیـده  ایـن  وبایـد . است باطل اسالمی مذاهب اغلب عالمان نظر از گاهدید این

  .گیرد قرار ابطال مورد
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

  صفات الهی

 درباره وهابیت دیدگاه ارزیابی

 سلبی صفات حمل هاي آمد پی

  خداوند بر

  پژوهشی- علمی مقاله/

 مـدهایی آ پـی  مسـتلزم  را آن بـه  اعتقـاد  کـرده،  انکار را متعال خداي سلبیه صفات وهابیت

  :جمله از است، پنداشته

 جهمیـه،  فالسـفه،  صـابئین،  کتـاب،  اهل مشرکین، کفار منهج سلبی صفات به توصیف) 1

  .است آنان امثال و باطنیه

 صـفات  تعطیـل  و اسـت  صـفات  تعطیل مستلزم سلبیه صفات به متعال خداي توصیف) 2

  .است حق وجود نفی مستلزم

 ذات توصـیف  زیـرا . اسـت  کامل تمثیل به قول تلزممس سلبیه صفات به متعال خداي توصیف) 3

  .است جمادات و معدومات ممتنعات، به او کردن متصف معناي به سلبیه صفات به حق

  نیست سزاوار عادي بشر براي حتی سلبی صفات به توصیف )4

  .است مجمل نفی و مفصل اثبات :پیامبران منهج )5

 و فریقین منظر از الهی اراده

  وهابیت
  نامه پایان

 را متعـال  خـداي  اراده مختلف هاى مسلک: است مطرح مختلفی مباحث الهی اراده باره در

 خـداي  اراده آیـا  است؟ کدام خداوند براى اراده صفت اثبات دالئل کنند؟، می تفسیر چگونه

 در و مقیـد،  یـا  اسـت  مطلـق  ذات؟، بر زائد یا است ذات عین قدیم؟ یا است حادث متعال

  است؟ چگونه انسان اختیار و اراده یگاهجا بودن مطلق صورت

 دیدگاه بر وهابیت شبهات نقد

  الهی اراده درباره شیعه
 نامه پایان

 الهـی؛  نهـی  و امـر  و اراده رابطـه  اراده؛ محـدویت  یـا  عمومیت اراده؛ بودن قدیم یا حادث

  .کفار و شیطان اراده و الهی اراده مراد؛ از اراده تخلف امکان

 وهابیت تشبها بررسی و نقد

  خبري صفات تأویل مسأله در
 نامه پایان

  .است خارج دین از و کافر آیات، کننده تأویل) 1

  .است متعال خداي بر افتراء تأویل) 2

  .است او خیرخواهی عدم و حق کتمان در مقدس شارع نمودن متهم تأویل) 3

  .است قرآن تحریف تأویل) 4

 آن الفـاظ  ظاهر که باشد فرستاده کتابی المتع خداي که است این تأویل به قول الزمه) 5

  .است گمراهی و تجسیم و تشبیه به کننده دعوت

 بـه  صـفات  آیـات  تأویل با شیعه چون است، شدیدتر معتزله مؤوله از شیعه الحاد و کفر) 6

  .است رفته خدا کتاب با جنگ

  .اوست احادیث و 9اکرم رسول به ایمان با تناقض در تأویل به قول) 7

  .است علم اهل اجماع با مخالفت لتأوی) 8

  .است سلف سیره مخالف تأویل) 9

 کـه  حـالی  در اسـت،  سـلف  به دادن کتمان یا جهل نسبت تأویل بودن درست الزمه) 10

  .اند امت افضل و القرون خیر سلف

  .اند ضابطه نداشتن و گوئی تناقض دچار تأویل به قائلین) 11
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

  .استاي  فتنه و شر هر وکلید دنیا و دین فساد ریشه تأویل) 12

  .است اسالم در بدعتی هر ریشه تأویل) 13

  .دارد نصرانیت و یهودیت در ریشه تأویل) 14

  .است تأویل مخالف :بیت اهل احادیث) 15

  که است این تأویل بطالن علت) 16

  .نیست جزمی و یقینیـ  

  .است بیهوده و لغو شود خارج خود له موضوع از خطاب اگرـ  

  است ارزش بی و ظنی ريام تآویلـ  

  .است نیاز بی عقل از و است جامع کتابی قرآنـ  

  .است باطل تأویل است اعتماد قابل غیر و خطاپذیر عقل چونـ  

  .دیگران نه و است، پیامبر ي برعهده قرآن آیات تبیینـ  

 آیـه  حمـل  تأویـل  زیـرا  است، الیطاق بما تکلیف مخاطب، از آیه تأویل فهم درخواستـ  

 بیـان  و عبـارات  با قرآن :فرماید می که الهی کالم با درخواست این و است ظاهر فبرخال

  .است تناقض در است شده نازل فهم قابل و آسان

 خـالف  بر کالم حمل تأویل که آن حال و است، الضمیر فی ما بیان براي راه تنها الفاظـ  

 و باشـد  بیهـوده  و ولغـ  کـالم  که است این تأویل به قول ي الزمه پس است، لفظ مدلول

  .نشود تأمین متکلم مقصود

 فهـم  در سامع تمکن و متکلم بیان حسن بر متوقف افهام و است افهام خطاب ي فائدهـ  

  .است مفقود رکن دو هر تأویل با که حالی در است،

  .ندارند پروائی بی و دروغ الهام، جز مستندي تأویل اصحابـ  

 تجسیم به واتهام وهابیت

  هشیع گرایی
  نامه پایان

  :که این جمله از اند، داده نسبت شیعه به واهی اتهاماتی خبري صفات باره در وهابیان

  .بودند رافضه از گروهی گفتند سخن خدا بودن جسم باره در که کسانی اولین) 1

  .اند داشته گرایش تجسیم به شیعه بزرگان) 2

  .کردند می اجتناب ااثبات و نفیا خدا بر جسم لفظ اطالق از سنت اهل ائمه) 3

 متقـدمین  غلـو  بـین  وسـط  حـد  که است آمده شیعه منابع در :بیت اهل از روایاتی) 4

  .است صفات تعطیل در شیعه متأخرین غلو و تشبیه و صفات اثبات در شیعه

 از متـأثر  روایـات  ایـن  کـه  دهد می نشان شیعه منابع در تعطیل و تجسیم روایات وجود) 5

 در سـپس  و بـود  تجسـیم  اهـل  شیعه کهاي  مرحله .اند بوده عهشی معتقدات مختلف مراحل

  .یافت گرایش تعطیل به معتزله از پذیري تأثیر با سوم قرن

 از خـالی  اثبـات  یعنی حق دیدگاه بر عارض صفات اثبات در) تجسیم( غلو فکري منهج) 6
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 شـیعه  در جریان دو این و گردید، بودند آن مروج بیت اهل از علماء که) تنزیه جریان( غلو

  .است شده اشاره نزاع این به شیعه روایات در. پرداخت نزاع به هم با

 یارسـول  فقیـل  الزجـل،  صریر مثل فسمعنا... «: است آمده =مفید اختصاص کتاب در) 7

 و تجسیم »الزجل صریر مثل« عبارت ،»عنه اهللا رضی علیا یناجی اهللا ان: قال هذا؟ ما اهللا

  است صریح تمثیل

 را روایـات  ایـن . کند می اثبات را دنیا آسمان به خداوند نزول که است روایاتی شیعه نزد) 8

 کتاب محقق و ناشر چه اگر. است کرده نقل صدوق توحید کتاب از بحاراالنوار در مجلسی

 ادامـه  کـه  نکـرده  توجه اما است، داده تغییر را معنا که است کرده اضافه آن به) امر( کلمه

 شیعه تفاسیر اصل کهـ   قمی تفسیر در روایات این. کند می برمال را آن بودن اضافه حدیث

  .است موجود نیز ـ هست

 امـام  بـه  حسـین  بـن  محمـد  و خـزاز  محمد بن ابراهیم که است آمده کافی اصول در) 9

 بـودن  جسـم  بـه  قائل میثمی و الطاق صاحب و سالم بن هشام که کردند عرض 7رضا

  ....و افتاد سجده به و شد تعجبم سخن این از حضرت هستند، متعال خداي

 میـان  بـه  سخنی اصال اثباتا و نفیا متعال خداي بودن جسم پیرامون سنت و قرآن در) 10

  .است نیامده

 سـخنی  متعـال  خـداي  نبـودن  یـا  بـودن  جسم پیرامون تابعین و صحابه از یک هیچ )11

  .اند نگفته

  .اند نگفته سخنی ثباتاا و نفیا متعال خداي جسمیت زمینه در :پیامبر بیت اهل) 12

 صفات تعطیل واتهام وهابیت

  شیعه به
 نامه پایان

 نمـوده  مطـرح  ادعـایی  باره این در و کرده صفات تعطیل به متهم را شیعه بزرگان وهابیت

  :جمله از است،

  سوم قرن از تعطیل به گرایش) 1

  صفات تعطیل در بزرگان پیشگامی) 2

  تعطیل در معتزله از پیروي) 3

  صفات تعطیل در فالسفه با هتشاب) 4

  صفات تعطیل در محض عقلی منهج از پیروي) 5

  صفات بحث درـ  عقل دخالت عدمـ  خود مبناي بر پایبندي عدم) 6

  صفات بحث در گوئی تناقض) 7

  صفات بحث در عترت و قرآن با مخالفت) 8

  تعطیل اثبات براي قرآن تحریف) 9

  تعطیل اثبات براي روایات جعل) 10
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

  سلب صفات به متعال خداي فوص) 11

  صفات اثبات دانستن تجسیم مستلزم) 12

  صفات بحث در نقل منهج به گرایش) 13

 اهل و قرآن منظر از رؤیت

 به پاسخ رویکرد با :بیت

  وهابیت شبهات

 نامه پایان

 شـیعه  و :بیـت  اهل و قرآن به واهی ادعاهاي متعال خداي رؤیت با رابطه در وهابیت

  :جمله از است، داده نسبت

  .است متعال خداي رؤیت مثبت قرآن) 1

  است رؤیت مثبت :بیت اهل) 2

  است جعلی رؤیت نفی روایات) 3

  است حق وجود نفی مستلزم ،رؤیت نفی روایت از مستفاد دلیل) 4

  است تناقض رؤیت نفی روایات در) 5

  رؤیت به قائل تابعین و صحابه) 6

  روایت بودن متواتر و رؤیت جواز بر سنت اهل اتفاق) 7

  رؤیت بحث در شیعه متأخرین و قدماء اختالف) 8

  رؤیت نفی در معتزله از شیعه متقدمین پیروي) 9

  رؤیت به معتقدین انگاري مرتد) 10

 با الهی علم مسأله و امامیه

 شبهات به پاسخ رویکرد

  وهابیت

 نامه پایان

  :جمله از است، ردهک مطرح شبهاتی الهی علم مسأله در شیعه اعتقاد به نسبت وهابیت

  امتثال عدم به علم با تکلیف وجوب بودن متناقض) 1

  امتثال عدم به علم با تکلیف وجوب لغویت) 2

  خلقت از قبل جزئیات به الهی علم منکر امامیه از برخی) 3

  جزئیات به علم حدوث مخالف عترت و قرآن) 4

  حقیقی علم نه عمران، آل 142 آیه بودن حال کشف بیان) 5



36

نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت

  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 با شیعه منظر از الهی مکال

 شبهات به پاسخ رویکرد

  وهابیت

 نامه پایان

 از اسـت،  کـرده  منتسب شیعه به ناروایی اتهامات حشویه عقیده از دفاع راستاي در وهابیت

  :جمله

  الهی کالم منکر شیعه) 1

   :بیت اهل روایات با شیعه قول بودن مخالف) 2

  آن بطالن و =بابویه ابن توسط :بیت اهل روایات تأویل) 3

   =بابویه ابن توسط روایات شدن برتقیه حمل) 4

  الهی کالم بودن مخلوق در معتزله از شیعه پیروي) 5

  قرآن بودن مخلوق غیر و مخلوق در متأخرین و قدماء اختالف) 6

    7موسی حضرت تکلّم با رابطه در قرآن نص با شیعه قول بودن مخالف) 7

  خود امامان تکلم اثبات و 7وسیم تکلم رد در شیعه گوئی تناقض) 8

 و صـابئین  یهـود،  ازـ   کـالم  بـودن  مخلـوق  به قائل اولینـ  درهم بن جعد بودن متأثر) 9

  فالسفه

  کالم منکر بودن کافر) 10

  کالم منکر بودن ارذگ  بدعت) 11

  توحید و شرك

 آئین در شرك تخصیص

  وهابیت
  پژوهشی- علمی مقاله/

 نمـی  ثابت حقیقی وتوحید. نیست بردار تقیید و یصتخص وجه هیچ به خدا یگانگی مسئله

 عالمـان  سـخنان  در لکـن . شـود  نفـی  مطلقاً خدا براي شریکی گونه هر که این مگر شود

 و افعـالی  و صـفاتی  توحیـد  با منافی که شود می یافت اصل این نقض از يموارد وهابیون

  .است عبادي

 شرك با وهابیت دوگانه برخورد

  آن مصادیق و
  ترویجیـ  علمی مقاله/

 قسـم  دو را بنـدگان  و خدا افعال شرك و توحید بحث در خود نادرست مبانی براساس آنان

 بـه  قـادر  بنـدگان  هم و خدا هم که وافعالی ربوبیت، خصائص یا خدا خاص افعال. دانند می

 از خـدا  خاص افعال درخواست هستند مدعی تقسیم این اساس بر سپس. هستند آن انجام

 و... و نجـات  و شـفاعت  و اماتـه  و احیا و شفا و خلق طلب مثالً. است آمیز شرك خدا غیر

 انجـام  قـدرت  و شأن اولیا و انبیا براي که کسانی همه وتفسیر تفکیک این اساس بر آنگاه

 بـین  همچنـین . داننـد  می عبادي و ربوبی توحید در مشرك را هستند قائل عادي غیر امور

  .اند قائل تفاوت الیقدر ما و یقدر ما بین یا و همرد و زنده از درخواست

 تفسیر( الربوبیۀ خصائص

 برخی از وهابیت نادرست

  ؛) الهی وافعال صفات

  نامه پایان

، مـرگ ، رزق، شـفاعت ، شـفا ، دعـا  مثـل  افعـال  و صفات از برخی که ستا مدعی وهابیت

 غیـر  بـه  را صـفات  ایـن  کسی اگر و است متعال خداي مختص ونجات غیب وعلم زندگی

 بررسـی  مورد باید دیدگاه این. است شده الوهیت و ربوبیت در شرك دچار دهد نسبت اخد

  .شود آشکار وهابیت مغالطه و گیرد قرار تحلیل و
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 درباره وهابیت دیدگاه نقد

  جاهلیت عصر شرك
  نامه پایان

 همچنـین  و عـالم  مشـرکان  کـه  کننـد  می تکرار بسیار را جمله این خود کتب در وهابیون

 منکـر  کـس  هـیچ  واند  داشته ربوبی توحید به اعتقاد همه 9اسالم پیامبر مانز مشرکان

 مبـارزه  و عبادي توحید به مردم هدایت براي الهی پیامبران همه. است نبوده ربوبی توحید

  .اند شده مبعوث عبادت در شرك با

ـ  به ایمان اغلب پیامبر زمان مشرکان: که کنند می ادعا او پیروان و تیمیه ابن  ربـوبی  دتوحی

 یومنون فامشرکون.«اند بوده انحراف دچار عبادي توحید و الوهیت توحید در وتنهااند  داشته

  االلوهیه توحید فی ویشرکون الرّبوبیه بتوحید

انـد   شده مبعوث الوهی توحید به مردم دعوت براي فقط الهی انبیا همه که کنند می ادعا ویا

  !ربوبی توحید نه

 الرسـول  قـاتلهم  الـذین  الکفار انّ« : نویسد می القواعد اربع تابک در عبدالوهاب بن محمد

  ...»االسالم فی خلهم ید لم ذالک وان المدبر الرازق الخالق هو تعالی اهللا بان مقرّون اهللا

 عبـادي  توحیـد  در بلکه نداشتند، مشکل ربوبیت و خالقیت توحید در مشرکین کنند می ادعا

 لـذا  و دارنـد  مشکل دو هر عبادي و ربوبی توحید در شیعیان که آن حال و داشتند مشکل

  .هستند اکبر شرك به مبتال شیعیان

 و وهابیت نظر از اسالم نواقض

  سنت اهل
  کتاب

 مکـرم  نبـی  رسـالت  و توحیـد  بـه  اقرار را اسالم اصلی معیار اسالمی مذاهب عالمان اغلب

 لکـن . بـود  اهـد خو علنـی  شـرك  و کفر اسالم ناقض اساس این وبراند  شمرده 9اسالم

 قـرآن  منظر از آنان دیدگاه کهاند  شمرده بر مورد ده از بیش را توحید نقض موارد وهابیون

  .است ابطال و نقد قابل وسنت

 صحابه سب و لعن اتهام نقش

  شیعیان تکفیر در
  ترویجیـ  علمی مقاله/

 صـحابه  برخی وسب لعن را شیعه تکفیر علل از یکی وهابیت و سنت اهل عالمان از برخی

 و معیـار  این آیا. شمارند می الدم مهدور و مرتد و کافر را صحابه کننده ولعن. کنند می بیان

  .شود اثبات باید وهابیت دیدگاه این بودن اساس بی دارد؟ ودینی شرعی وجه مبنا

 نمـاز  او بـر  مـن  و اسـت  کـافر  دهـد،  دشـنام  ابـوبکر  بـه  هـرکس : «گویـد  می »فریابی«

  .»خوانم نمی

 صـلى  النبی موت بعد ارتدوا أنهم اعتقد أو جمیعاً الصحابۀ سب من: گوید می نیز هتیمی ابن

  .کفره فی شک من کفر فی شک ال بل کفره، فی شک فال وسلم علیه اهللا

 نبـی،  أو إله علیاً أن دعوى بسبه واقترن الصحابۀ، سب من(گوید  می عبدالوهاب بن محمد

  )  .تکفیره فی توقف من کفر فی شک ال بل هذا، کفر فی شک فال غلط، جبریل أن أو
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 حاکم از پذیري اطاعت حیطه

 آن تعارض و وهابیت دیدگاه در

  توحید با

  پژوهشی- علمی مقاله/

 توحیـد  از دفـاع  و یگرای توحید ادعاي در وهابیت دهد می نشان که شواهدي از دیگر یکی

 و جـائر  و فاسد محکا از اطاعت مسئله ،است تناقض دچار و نیست صادق شرك با ومبارزه

 خـدا  صـالح  اولیـا  والیـت  پـذیرش  از واستنکاف و ومنافقان ظالمان و کفار والیت پذیرش

 در توحیـد  و رسـول  و خـدا  از اطاعـت  و خالصانه عبودیت با وجه هیچ به مسئله این. است

  نیست سازگار گذاري وقانون تشریع

  نبوت
، نبی اطاعت و تعظیم وجوب

  ها شاخص و معیارها
  ترویجیـ  لمیع مقاله/

 او باشـند  داشته دوست را 9پیامبر باید وسنت قرآن قطعی نصوص طبق مسلمانان همه

 ادعـاي  از نظـر  صرف. کنند رعایت و حفظ را او منزلت و حرمت و نمایند واحترام تعظیم را

 وهـا   مـالك  دیـد  بایـد  اسالمی مذاهب پیروان وهاي  گروه همه تبعیت و واطاعت محبت

 اسـاس  بر وآیا. کدامند او اطاعت به والتزام پیامبر حرمت حفظ عملی و اعتقادي معیارهاي

 وظیفه این به اسالمیهاي  فرقه از یک کدام گفت توان می دینی ومستند روشن معیارهاي

  .کنند نمی عمل الهی

  امامت

 علم عین در امام بر نص چرایی

  آنان از مردم تبعیت عدم به
  پژوهشیـ علمی مقاله/

 صحیح دلیل ندارد ثمري که دهد انجام را کاري که است سازگار خداوند حکمت با چگونه

  چیست؟ تعیین این

 المبیت لیله داللت شبهات نقد

   7علی امام فضیلت بر
  پژوهشی- علمی مقاله/

 بـا  ابـوبکر  همراهـی  و پیـامبر  بسـتر  در ایشان خوابیدن علی، امام فضائل انکار راستاي در

 بسـیار  بکـر  ابـو  با مقایسه در یا و انکار علی امام فضیلت و تهگرف قرار مقایسه مورد پیامبر

 داللـت  عـدم  و. گردد ارائه مستدل و متقن پاسخی است الزم که است، شده دانسته یزچنا

  .شدن کشته به ایشان علم صورت در 7امام افضلیت بر
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 مرتبط 7 امیرمؤمنان فضائل

  مکه شهر و کعبه با
  ترویجیـ  علمی مقاله/

  کعبه خانه در دتول: الف

    9اکرم پیامبر دامن در پرورش: ب

  خواند نماز 9پیامبر با که کسی اولین و مسلمان اولین: ج

  )  الدار یوم جریان در( بعثت سوم سال در جانشین عنوان به شدن تعیین: د

  طالب ابی شعب در 9پیامبر جان نجات: ه

  المبیت لیلۀ واقعه: و

  برائت آیات ابالغ: ز

  مکه فتح جنگ رد پرچمداري: ح

  ها بت شکستن براي 9پیامبرهاي  شانه بر رفتن باال: ط

  کعبه خانه بام پشت يها بت شکستن: ي

  ایشان بجاي 9پیامبر کردن قربانی: ك

  الوداع حجۀ در جانشینی اعالن: ل

  الوداع حجۀ در المؤمنین امیر اختصاصی لقب به شدن ملقب: م

  داعالو حجۀ در :الهی انبیاي ودایع تحویل: ن

  مرتبط آیات: س

  االقربین عشریتک انذر و: یک

  نفسه یشري من: دو

  الحاج سقایۀ: سه

  برائت: چهار

  بالغ: پنج

  اکمال: شش
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نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت

  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 از :عشر اثنی امامان امامت

  سنّت اهل منابع
  کتاب / نامه پایان

 آنهـا  در کـه  هسـتند  احادیثى  کنند، می اثبات را :امام دوازده امامت که دالیلی جمله از

 شـده  ذکـر  هسـتند،  قریش از همگى که نفر دوازده در منحصر 9پیامبر جانشینان دتعدا

 صـحیح  نظیـر  سنت اهل حدیثى منابع در شیعه، حدیثى منابع بر عالوه احادیث این. است

  بـن  احمـد  مسـند  ماجه،  ابن سنن داوود،  ابن سنن ترمذى، جامع حبان،  ابن صحیح مسلم،

  .است شده نقل... و کنزالعمال على،ی ابو مسند جعد،  ابن مسند حنبل،

 کـرده  یاد »خلیفۀ اثناعشر« عنوان با نفر دوازده این از احادیث، این از برخى در 9پیامبر

 دوازده مـن  از پس قریش؛ من کلّهم خلیفۀ عشر اثنا بعدى من یکون: «حدیث مثل است،

 اثنـی  إلـى  منیعـاً  عزیـزاً  الـدین  هذا یزال ال« و ،»اند قریش از همگی که بود خواهد خلیفه

 دوازده تـا  بـود  خواهـد  ناپـذیر  شکست و قدرتمند دین این ؛»قریش من کلّهم خلیفۀ عشر

 عشر اثنا یکون حتى قائماً الدین یزال ال« اند، قریش از همه که کنند حکومت آن بر خلیفه

 کـه  کننـد  حکومـت  خلیفه دوازده اینکه تا بود خواهد پا بر اسالم دین ؛»قریش من خلیفۀ

  .دیگر مشابه احادیث و اند، قریش از ههم

 اسـت،  بـرده  نام »امیراً عشر اثنا« عنوان با خود از بعد امامان از موارد، برخى در 9پیامبر

  .قریش من کلّهم... أمیراً عشر اثنا بعدى من یکون: «حدیث مثل

 اسـرائیل  بنـى ) رؤسـاي ( نقباى تعداد همان 9پیامبر جانشینان تعداد دیگر حدیث چند در

 نقبـاء  عـدة  بعـدى  الخلفـاء  عـدة  انّ: «مثـل  است، شده دانسته، 7موسى حضرت براى

 نیـز  اسـرائیل  بنـی  نقبـاي  و »اسـرائیل  بنـى  نقباء کعدد عشر اثنا بعدى الخلفاء« و »موسى

  .اند بوده نفر دوازده

 با ائمه اختیاري موت بررسی

  وهابیت شبهات نقد رویکرد
  پژوهشی- علمی مقاله/

 ایـن  اسـت  الزم داننـد،  می قرآن آیات خالف و موهوم امري را ائمه ارياختی موت وهابیت

  .گیرد قرار تحلیل و ارزیابی مورد فریقین ایاتور و آیات بررسی با مسأله

 عدم درباره وهابیت شبهات نقد

  اسالم از ائمه دفاع
  ترویجیـ  علمی مقاله/

 زنـدگى  مظلومیـت  بـا  رههموا :ائمه: «گوید مى ائمه زندگى تقریر در طباطبایى عالمه

 امامانى: است این سؤال »نمایند ظلم دفع خودشان از توانستند نمى که اى گونه به کردند،

 از) شـر  و( ظلـم  دفـع  تواننـد  مـى  چگونه ندارند را خودشان از) شر و( ظلم دفع امکان که

  نمایند؟ دفاع اسالم از و کنند اسالمى جامعه

 داللی و سندي شبهات نقد

 امام شیعیان تگاريرس احادیث

   7علی

  پژوهشی- علمی مقاله/

 شـیعتک  و انت علی یا:« مانند دارد وجود فراوانی روایات رستگاران و سعادت اهل مورد در

 اسـت  الزم کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  تردیـد  مـورد روایات  این داللت و صدور»الفائزون هم

  .شود ارائه متقن و تحلیلی پاسخی
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 و دین اکمال و امامت رابطه

  وهابیت شبهات نقد
  نامه پایان

 وابـالغ  نصـب  بـه  مربوط را آیه این .... »و دینکم مکل اکملت الیوم :آیه به استناد با شیعه

 بـا  داشت وظیفه پیامبر که کنند می ادعا و کند می تفسیر پیامبر توسط 7علی امام امامت

 ابالغ مردم به را امامت یعنی دین رکن ومهمترین وحی پیام آخرین الهی وظیفه این ابالغ

 در اسـت  امامـت  به مربوط آیه این کند ثابت بتواند که محکمی دالیل که آن حال و .کند

 بـراي  امامـت  امـر  وکامـل  درسـت  ابالغ در رسول و خدا، شیعه اعتقاد به ولذا ندارد اختیار

  .برساند مردم به را کامل دین نتوانسته 9پیامبر واند  نبوده موفق مردم

 و دیـن  کـردن  فـرض  نـاقص  منزله به امامت به اسالم نیاز ادعاي هستند مدعی وهابیون

 دیـن  وبیـان  حجـت  واتمـام  دیـن  اکمال در 9رسول و خدا کوتاهی معناي به همچنین

 از امام وجود ضرورت به اعتقاد که شود داده پاسخ آنان ادعاي این به باید ولذا. شمارند می

  .است دین ارکان جزو و دین اصلیهاي  آموزه

 تفسیر و تبیین انکار و وهابیت

  ائمه توسط دین
 نامه پایان

 دیـن  حقایق وتفسیر تبیین در نقشی گونه هیچ ائمهکه  است این وهابیون شبهات جمله از

 ایـن  دچـار  شـیعه  نبایـد  بود گرفته صورت سنت و قرآن از تفسیري چنین اگر واند  نداشته

 .اسـت  نرسـیده  مـا  دست به فته،چراگر صورت کار این اگر و شد می اختالف و تشعب همه

 بـا  دیـن  معـارف  وتبیـین  تفسیر در بیت اهل نقش تبیین با وهابیت ادعاي این است الزم

 ارائـه  و وتـاریخی  تفسـیري، ، روایـی  شـواهد  و ادلـه  بـه  اسـتناد  وبا فریقین منابع بر تکیه

 معـارف  وتفسـیر  تبیـین  در بیت اهل نقش باره در سنت اهل بزرگان اعترافات از شواهدي

    .گیرد قرار ابطال مورد دین

 در وهابیت شبهات به پاسخ

 بودن اعمال شاهد و ناظر

  ایشان بر اعمال عرضه و امامان

 نامه پایان

 مشـاهده  یکـی . یابنـد  مـی  اطـالع  مردم اعمال از گونه دو به معصومان شیعه، عقیده طبق

 این وهابیت شبهه. فرشتگان توسط ایشان به اعمال عرضه دیگري و شیعه اعمال مستقیم

 کـه  اسـت  معتقـد  و دارد اعتقـاد  ائمـه  و 9پیامبر شعور و علم و حیات به شیعه که است

 پاسـخ  براي. هستند امت اعمال بر شاهد آنان و شود می عرضه وائمه پیامبر بر امت اعمال

 عمـده  مـذاهب  بـزرگ  ومفسـران  متکلمـان  از بسـیاري  دیـدگاه  به توان می شبهه این به

آیـات   برخـی  بـه  مسـتند  را آن و دارنـد  قبول را پیامبر بر اعمال عرضه سئلهم که اسالمی

  استناد کرد.، دانند می روایات و قرآن

 و منسوبهاي  کتاب و شیعه

  امامان نزد در موجود
  کتاب

 شـده  نازل ائمه بر مجید قرآن از پس آسمانی کتاب چندین گوید می شیعه) 1: شبهه طرح

 واقـع  در این و) آسمانی صحیفه دوازده و) س( فاطمه رتحض لوح و مصحف مانند( است،

 بلکـه  اسـت  اجمـاع  و سـنت  قـرآن،  خـالف  بر این و است خود امامان براي نبوت ادعاي

  .است برآنان آسمانی کتاب نزول ادعاي با تناقض در که است موجود ائمه از وایاتیر

 از بعـد  امـام  و خلیفه هک شد نازل براو کتابی 9پیامبر رحلت از قبل است معتقد شیعه) 2

 تـا .... و 7حسـن  بـه  او و 7علـی  بـه  را کتاب آن 9حضرت بود، شده مشخص او

  .کنند عمل خود وظیفه به آن طبق تا داد [مهدي حضرت
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 در کتـب  آن همه و است، امامان نزد پیشین آسمانی هاي کتاب تمام کند می ادعا شیعه) 3

  .است گوسفند پوست یک در و جفر

 رفتار در تفاوت و ائمه عصمت

  آنان
  کتاب

 آنهـا،  امامـت  عـدم  ائمه، عصمت عدم بر دلیل را مشابه موضوعات در ائمه اختالف برخی

 ایـن  اسـت  الزم کـه  داننـد،  می ...و آنها بین در افتراق ایجاد و شیعیان بین در تحیر عامل

  .  گیرد قرار تحلیل و ارزیابی موردبا تحلیل آیات و روایات  مساله

 از 7علی امام یتوال پذیرش

  پیامبران سوي
  پژوهشی- علمی مقاله/

 برخـی  و انـد،  پذیرفته را 7علی والیت :پیامبران همه است معتقد شیعه: شبهه طرح

 کیفـر  نپذیرفتنـد  را علـی  حضـرت  والیـت  کـه  این خاطر به) یونس حضرت مانند( آنان از

  .شدند

 به نسبت شیعه غلو شبهه نقد

 ردیف هم شیعه امامان( ائمه

  ) مقرّب الئکهم

  پژوهشی- علمی مقاله/

 کـرده  معرفی اوصافی مصداق را ائمه آن در و گشوده بابی =مجلسی عالمه: شبهه طرح

 انهـم  بـاب  ". است داده نسبت خود مقرب مالئکه به را اوصاف آن متعال خداي که است

 انهم و الرحمن عرش حملۀ و المعلوم المقام صاحب و المسبحون و الصافون السالم علیهم

  )  87 ص ،24 بحاراالنوارج( ،"البررة الکرام السفرة

  پژوهشی- علمی مقاله/  امام علم و بداء

 پیـروان  بـه  شیعه علماي: الف است؟ جمع قابل امام علم با چگونه بداء مسأله: شبهه طرح

 را آینـده  بـاره  در خـود  غیبـی  خبرهاي :ائمه رود، می بداء احتمال چون گفتند می خود

  .کنند نمی بیان شیعیان براي

 بـراي  را.. .و بالیـا  ارزاق، آجـال،  پیرامـون  غیبـی  خبرهاي ائمهاند  مدعی شیعه علماي: ب

  .نمودند می بداء عدم به مشروط را آن اما کردند، می بیان شیعیان

  اهل بیت

 منظر از :بیت اهل

  وهابیان و مسلمانان
 نامه پایان

 خالفـت،  عصـمت،  مقـام ، :بیـت  هـل ا بـاره  در شبهه مورد و اختالفی مسائل جمله از

  .آنهاست زیارت استحباب و وفعل قول حجیت محبت، وجوب

 محبت لوازم بر وهابیت شبهات

   :بیت اهل
 نامه پایان

 گناهـان  کننـده  جبـران  7علی محبت که اعتقاد این با معصوم امامت لزوم به اعتقاد) 1

  .است تناقض در است

 عقائد جمیع و 9پیامبر و خدا به ایمان پس باشد، کافی 7علی محبت که بنابراین) 2

  .است ساقط دینی وظائف و

 بـراي  قـرآن  بگـوئیم  کـه  اسـت  این مستلزم باشد صحیح 7علی محبت روایات اگر) 3

 محبـت  ي بـاره  در قـرآن  در زیـرا  اسـت،  مـردم  گمراهـی  بـراي  بلکه نشده، نازل هدایت

  .است نشده داده تذکري 7علی

 »به یجز سوء یعمل من: «مانندآیه. است قرآن آیات اب مخالف 7علی محبت روایات) 4

  .)8 زلزلۀ( »یره شرا ذرة مثقال یعمل من و« آیه و، )123 نساء(

 کبیـره  مرتکـب  رافضی وقتی زیرا است، امامیه اعتقادي اصول با مخالف محبت روایات) 5
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 در اسـت،  متعـال  خـداي  ي ناحیـه  از واجب ترك مستلزم نکند، عقاب را او خداوند و شود

  .داند می قبیح را واجب ترك امامیه که حالی

) امـام (، 7علـی ) امـام ( از زیـرا . اسـت  تنـاقض  در ائمه روایات سائر با محبت روایات) 6

 و گریه حالت دعا هنگام که است شده نقل صحیح روایات در :ائمه سائر و 7سجاد

 دیگـران  رواست چگونه باشند گونه این بزرگواران این وقتی. داشتند الهی عذاب از استعاذه

  ؟.بردارند دست عمل از و شده مغرور آنان محبت به

 کـه  اسـت  ایـن  رود نمـی  جهنم به 7علی مبغض جز گویند می که امامیه قول الزمه) 7

 نداشـتند،  بغضی 7علی به نسبت آنان زیرا نروند جهنم به قارون و هامان فرعون، امثال

  .است باطل قطعا قول ینا که حالی در. شناختند نمی را او اصال بلکه

 بـه  اعتقاد منفیهاي  آمد پی و آثار از الهی حدود بر نمودن جرأت و شرائع شمردن خوار) 8

  .دارد وجود شیعی جوامع در که است 7علی محبت بخشی اثر

 در وهابیت شبهات نقد

 اهل تکوینی والیت خصوص

   :بیت

 در( 4 نامه /سطح پایان

  ) شده کار مقاله حد

 :بیـت  اهـل  تکـوینی  والیـت  مـورد  در شیعه واعمال اعتقاد که کنند می عااد وهابیون

 شـبهات  دیگـر  و ادعا این است، :ائمه براي ربوبیت و الوهیت به اعتقاد نوعی از ناشی

  .دارد پاسخ و نقد جاي :بیت اهل تکوینی والیت به مربوط

 به محبت ادعاي و وهابیون

  !بیت اهل
 کتاب

 توجـه  با، :پیامبر بیت اهل به ارادت و محبت خصوص در وهابیت ادعا صحت بررسی

 از آنـان  دفـاع  بـه  توجه وبا کنند می مطرح بیت اهل باره در که شبهاتی انواع و مطاعن به

  .شود آشکار سخنانشان و کتب به استناد با آنان ادعاي نقض موارد باید، بیت اهل دشمنان

 :بیت اهل وحقوق منزلت

 با سنّت و کتاب دیدگاه از

  وهابیت نقد رویکرد

 کتاب

 شناسـیم  مـی  شیعه از بیشتر را :بیت اهل حقوق و منزلت ما که کند می ادعاي وهابیت

 علی لکن. دانیم می واجب وسنت قرآن دستور طبق را بیت اهل ومحبت کنیم می رعایت و

 کتـاب  آنـان  پیـروان  و بیت اهل نقد و طعن دراند  توانسته که آنجا تا خود ادعاي این رغم

 :بیت اهل دشمنان وتبرئه بیت اهل از صحابه شمردن برتر با واند  گفته وسخن نوشته

 نسبت را خود موضع و دیدگاه، آنان الهی شأن و ومناقب فضایل وانکار بیت اهل تنقیص و

 اسالم در بیت اهل ومنزلت ومقام جایگاه بررسی این بنابر .اند داده نشان :بیت اهل به

 خصـوص  در وهابیـت  و سـنت  اهـل  دیـدگاه  بین تفاوت وبیان یتوهاب و سنت اهل نزد از

 عمـل  در را :بیـت  هـل ا ومنزلـت  حقـوق  وهابیـت  آیا که واین :بیت اهل منزلت

 اهـل  بـه  نسـبت  وهابیـت  دیـدگاه  کدامنـد؟  ادعـا  این نقض موارد خیر؟ یا کنند می رعایت

  .است ارائه قابل کتاب یک قالب در :بیت
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

  مهدویت

 اره نگاهنقد شبهات وهابیت درب

  شیعه به مهدویت قرآنی
  پژوهشی- علمی مقاله/

  .کند ثابت قرآن از را مهدویت به عقیده تواند نمی شیعه: شبهه طرح

 معـارج  ،4 شـعرا  ،8 هود ،105 انبیاء. کند می استناد آیات تاویل به مهدویت یشهاند در شیعه

  5 قصص ،1

 نگاه درباره وهابیت شبهات نقد

  مهدویت به شیعه روایی
  پژوهشی- علمی مقاله/

 حجـت  را آنهـا  زیرا کند احتجاج سنت اهل احادیث به مهدویت اثبات براي تواند نمی شیعه

  .داند نمی

 و اسـت  7عسـکري  امـام  فرزنـد  قـائم  که داده نسبت :بیت اهل به دروغ به شیعه

  کرد خواهد زنده را :بیت اهل دشمنان

 درباره شبهات بررسی و نقد

  ديمه امام بودن خاص شخص
  پژوهشی- علمی مقاله/

 مشـخص  غیـر  و مـبهم . اسـت  کلی و ندارد اشاره خاصی شخص به قائم و مهدي روایات

 شـافعی  امامیـه  واقفه مغیریه کیسانیه است کرده تطبیق خویش رهبر بر کس هر لذا. است

  .است عیسی حضرت همان مهدي گفته هم

  .است شده شروع چهارم قرن از مهدي فرد کردن مشخص

  .نیست تمسک قابل علمی بحث اثبات براي و دارد ضعیف متنی و سند نیز لدعب حدیث

 بلکـه  باشد مشخصی واحد فرد حتما نیست الزم داده مهدي آمدن از خبر که نبوي روایات

 ،العزیـز  عبـد  بـن  عمـر  مانند آیند می زمانی و فرقه هر در که هستند مجددي افراد منظور

 .عسـکري  حسـن  امام فرزند و کاظم و صادق ماما و زکیه نفس ،عباسی منصور بن مهدي

 افشانی نور اسالم به مدام که نهاد تاریخی مسائل گروه در باید را مهدویت یشهاند بنابراین

  .دینی و اعتقادي نه کند می

. شـود  مـی  مهـدي  داشـت  را شرایط کس هر است غلط مهدي بودن خاص شخص تصور

 و مجدد هر در که است عمومی بريخ مهدي دهد می نشان تاریخ طول در مهدیان کثرت

  .نیست اي شده تعیین شخص و شود تکرار کرده اقتدا پیامبر به که مصلحی

  

 اطالق و مهدي واژه یابی ریشه

  آخرالزمان موعود بر آن
  پژوهشی- علمی مقاله/

 هـدایت  بـراي  شـده  مسـح  مفعـول  اسم معناي به مشبه صفت( مسیح تعریب مهدي واژه

 امـام  بـه  گفـتن  اهللا حجت.است تورات از عقیده این شدن گرفته نشان این و است) کردن

  نیست درست مهدي

 نظام برهان داللت شبهات نقد

 امام وجود اثبات براي احسن

  مهدي

  پژوهشی- علمی مقاله/

 امـام  بشـر  نیـاز  بـراي  است قادر خداوند که این به حلی عالمه استداللگوید  وهابیت می

 عـدم  و داعـی  وجـود  و قـدرت  وجود با پس نیست کار این در هم اي مفسده و کند نصب

 ایشـان  از سـخنی  کسی هاست سال زیرا است باطل استداللی شود، می واجب فعل مفسده

  .مفسده دفع و خیر جلب به رسد چه تا نشنیده

 کـه  حـالی  در. دهد قرار را دنیایشان و دین در اصلح باید بندگان براي خداوند گوید مینیز 

 ولـی  دارنـد  را دینشـان  اظهار قدرت آنها زیرا است داده قرار نصارا و یهود زا خوارتر را امام

  ندارد را توان این امام
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 با الکعبه جیش اتحاد یا تفاوت

  اسالمی روایات در سفیانی سپاه
  پژوهشی- علمی مقاله/

 شـده  اشاره است کعبه عازم مهدي امام با مقابله براي که سفیانی سپاه به شیعه روایات در

 عنوان .است شده اشاره آید می کعبه جنگ به که سپاهی به نیز سنت اهل روایات در تاس

  .هم از جدا جریان دو یا است یکی دو این که گیرد صورت اي مطالعه باید الکعبه جیش

  پژوهشی- علمی مقاله/  مهدي امام ظهور مکان

 کند می ظهور مدینه در ابتدا امام آیا اما است؛ ثابتی امر کند می قیام کعبه کنار امام که این

 امام و است کعبه کنار و مکه در دو هر قیام و ظهور مکان یا کند می قیام مکه در سپس و

  .شود روشن قیام و ظهور تفاوت یا اتحاد تا است مطالعه جاي ندارد پیشینی ظهور

 امام کنار در حاضران اولین

 به مسجدالحرام در مهدي

  قیام آغاز هنگام

 پژوهشی- میعل مقاله/

 امـام  محضـر  در کعبه کنار امام قیام و ظهور اولیه لحظات کسانی چه فریقین روایات طبق

 چـه  حضور گویاي فریقین روایات است چگونه جنیان و انسانها و فرشتگان حضور هستند؟

  است؟ کسانی

 و افراد با مهدي امام تعامل

  وحی سرزمین در اماکن
 پژوهشی- علمی مقاله/

 ماننـد  اسـت  مربوط وحی سرزمین افراد و اماکن با امام رفتار به بخشی ماما حکومت سیره

 متعددي شبهات که... و عربها با برخورد و شیبه بنی قصاص الحرام مسجد و کعبه تخریب

  .است برانگیخته وهابیت طرف از نیز را

 امام حرکت اولین مقصدشناسی

  مکه از مهدي
  پژوهشی- علمی مقاله/

 مرکـز  کـه  شـود  مـی  کوفـه  راهـی  ابتدا مکه در قیام از پس مهدي امام که این در روایات

  .متفاوتند کند می حرکت مدینه سمت به ابتدا یا است خالفت

 درباره نادرستهاي  دیدگاه نقد

  مهدویت یشهاند منشأ
  کتاب

 هـا  مجوسـی  وقتـی . اسـت  مجوسـی  اي یشـه اند مهدویت  اندیشهبر اساس عقیده وهابیت 

 اکثـرا  چـون  کردند تمسک آن به شیعیان و کردند اسالم وارد را یشهاند این شدند مسلمان

  .کردند درست مهدي نیز آنها و کرد سرایت هم عباسیین و امویین به بعد. بودند مجوسی

 روایـات . اسـت  کـرده  اسالم وارد را آن االحبار وکعب دارد یهود در ریشه مهدویت اندیشه

 امـم  فـی  یکـون  مـا  االمـه  هـذه  فـی  یکون است امر همین گویاي یهود با اسالم موازنه

  .السابقه

 بـه  7عیسـی  حضـرت  مانند را 9پیامبر عمر دارد مسیحیت در ریشه مهدویت اندیشه

  .کرد می تصور رفته آسمان

 روشش و اخالق و نسل با شخص برگشت یعنی است نماد یک اسالم در مهدویت اندیشه

 او تمام نا راه که نسلش از فرزندي البق در پیامبر برگشت یعنی محمد به مهدي نامیدن و

 بـن  عمـر  بازگشـت  چون است المهدي عمر العزیز عبد بن عمر که چنان. دهد می ادامه را

  .است اش گونه عدالت سیره در خطاب

  .شود نمی خارج اسالم از آن منکر این بنابر نیست اجماعی مهدي ظهور به عقیده

 و خـوارج  لـذا  ندارنـد  حـاکم  علیـه  خروج به اعتقادي که معتقدند مهدویت به کسانی تنها

  .دارد می نگه باطل اهل جهاد از را آنها انتظار، زیرا ندارند انتظار به نیازي زیدیه

 معرفـی  الهـی  داده را خلفا قدرت که اي یشهاند برابر در است العملی عکس مهدویت عقیده

  .  دانست می زمین در خدا سایه را آنها و کرد می

  .یشهاند آن با مبارزه و معارضه براي است محکوم افراد جمعی عقل اییدهز مهدویت عقیده
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 کـه  اسـت  ایـن  الهی سنت زیرا است زندگی طبیعت و اسالم روح مخالف مهدویت اندیشه

 عمـل  گـرو  در انسـانها . برهانـد  ظلـم  از را آنهـا  کسی که آن نه کنند قیام باید خود مردم

  .خویشند

 العزیز عبد بن عمر زمان از یشهاند  این. شد ایجاد تصادياق و اجتماعی هدف با یشهاند این

  .داد ادامه عباسی مهدي بعد و شد شروع

 چه کنون تا و کند می اضافه مسلمانان آینده و حال حیات به را چیزي چه مهدي به ایمان

 بخشیده قدرت را تقوا آیا است؟ داشته فعالیتشان عرصه در یافتن قدرت راستاي در تاثیري

  کند؟ می کامل را آن مهدي که هست نقصی دین در یا

 دولتهـاي  بـا  نبـرد  جملـه  از انـد  سـاخته  فراوانـی  اهداف براي را مهدویت شیعه دانشمندان

  .فارسی سیطره برگرداندن وکردند  ویران را آنها تمدن که ها عرب و اسالمی

  باالمانی الشیعه تربی. برنگردند عقایدشان از شیعیان که بود آن براي شیعه مهدویت

 داشـتند  قیام انتظار مهدي گفتن با خود امامان از و بود قوت نشان اسالم در ابتدا مهدویت اندیشه

  .است شده مخفی ترس از امام گفتند چون شد ضعف نشان مهدویت آخر امام در اما

 بـودن  بـاز  و یارانشـان  دسـت  در کـار  داشتن نگه براي امامان بودن مهدي بر اصرار شاید

  .است بوده پیروانشان مدیریت در ناماما دست

  .شد مهدویت به قول باعث) حجت از زمین نبودن خالی( امامت جوهر

 تمـام . اسـت  انتقام دلیل به که عدل از زمین کردن پر دلیل به نه شیعه مهدي بودن مهم

 را یزیـد  و معاویـه  و قـریش  از نفـر  500. زننـد  می گردن و گردانند برمی رجعت در را خلفا

  .زند می گردن

 در الزمان آخر حوادث و عالئم

 هاي تطبیق نقد و وحی سرزمین

  گرفته صورت

  نامه پایان

 حجـاز  و مدینه و مکه در الزمان آخر حوادث و عالئم به مربوط روایات تبیین و آوري جمع

 زکیـه  نفـس  قتـل  و منا در عام قتل و حجاز حاکم بر روایات شده انجام هاي تطبیق نقد و

  ...و

  
 کنیه و نام درباره هاتشب نقد

   مهدي امام
 کتاب

 سـرّ  انـد  گفتـه  و است اسم به اي اشاره گونه هر فاقد سعد و نوبختی حسن و ابوسهل نص

  .است

  شناختند؟ نمی را نواب شیعیان آیا ها واسطه نام یا است بیشتر ضررش امام نام دانستن آیا

 ممنـوع  را نـام  بردن برخی و محمد برخی و علی برخی داشتند اختالف نام در سمان فرقه

  .دانستند می

  .برگشتند نص به قول از 7عسکري امام وفات از بعد امامیه از بسیاري

  .است نشده نقل پیامبر از مهدي نام

 هـم  جوزي ابن سبط کتاب. ندارد را »کنیتی کنیته« عبارت سنت اهل معروف روایی کتب

  نیست معتبر دارد، را عبارت این که



47

نظامنامه.موضوعات.گروه.کالم.و.معارف.

  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 امام خاندان رهدربا شبهات نقد

  مهدي
 کتاب

 نـه  اسـت  حسـنی  سـادات  از و اسـت  اهللا عبد موعود مهدي پدر نام گوید می سنی روایات

  .حسینی

  .است زکیه نفس یاران ساخته ابی اسم ابیه اسم و اسمی اسمه احادیث که نیست شکی

  .است نشده نقل صحاح در اما کند می رد را شیعه مهدي ابی اسم ابیه اسم احادیث

 کـه  عتـرت  نام زیرا داللتاً نه است صحیح سنداً نه فاطمه من و عترتی من المهدي ثحدی

  .است نشده نقل ایشان از هم مهدي نام. نشده نقل پیامبر از است شخص نزدیکان

  .است جعلی فاطمه ولد من المهدي

 کـرده  نقل) 7سجاد امام فرزند( علی بن زید از خود سند با ق 614 م حمزه بن اهللا عبد

  .حسین امام از یا حسن امام از است فاطمه فرزندان از ديمه

 امام فرزندش به علی حضرت که کرده نقل اسحاق ابی از بطریق ابن از حمزه بن اهللا عبد

  .کند می عدل از پر را زمین که کسی شود می خارج او صلب از فرمود و کرد نگاه حسن

 محمـد  .باشـد  گفته را مهدي نام که شناسیم نمی را علما سایر و بیت اهل احادیث راویان از کسی

  .اند گفته ابی اسم ابیه اسم و اسمی اسمه یا اند      گفته محمد تنها یا اند گفته اهللا عبد بن

 حـدیث  ماننـد  اسـت  عبـداهللا  بـن  محمـد  مهدي که دارد وجود شمارشی قابل غیر روایات

 آخرنا و) زکیه نفس( اهللا عبد بن محمد اوسطنا و اهللا عبد بن محمد اولنا 7علی حضرت

  .اهللا عبد بن محمد

 یعنـی  بـوده  ابنـی  نبـوده  ابی است کرده اشتباه راوي گفتند ،شد سخت امامیه بر کار وقتی

  .است کرده عدول کنیه به اسم از و بوده اهللا عبد ابو اش کنیه که بوده حسین مراد یا حسن

 اسـت  کرده ساقط را یاء و شده توهم دچار راوي گفته الحسن ولد من مورد در بطریق ابن

 مـورد  در را اسـتدالل  همـین  کـه  زده حاشیه حمزه بن اهللا عبد. است بوده حسین اصل در

  .است بوده حسن که کرد توان می حسین

  .نیستند اطالع بی آن از امت اکثریت و است مشهور امت میان در ابی اسم ابیه اسم حدیث

انـد   کرده اشاره حسین ولد به کمی روایات و هستند متضاهر بودن حسن امام فرزند روایات

  .دارند ترجیح اقل بر متظاهر روایات که است روشن و

 اسـت  امامیـه  دروغ مهدي امام بود حسینی است گفته خود مجموعه در الهادي بن محمد

  .کند نمی فرقی باشد کدام هر از است داده قرار حسنین نسل در را امامت خداوند

  است بوده شده تربیت کنیز یا بوده نرگس نام به کنیزي یاآ است اختالفی حضرت مادر

حج و حرمین 

  شریفین

 از برائت اعتقادي مبانی

 و سنت قرآن، منظر از مشرکان

  عقل

 ترویجیـ  علمی مقاله/

  قرآن منظر از مشرکان از برائت کالمی مبانی: الف

  سنت منظر از مشرکان از برائت کالمی مبانی: ب

  عقل منظر از مشرکان از برائت کالمی مبانی: ج
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 با عهد تجدید و) پیوند(مالقات

  حج تمامیت شرط 7امام
 ترویجیـ  علمی مقاله/

  حج آیات بیان: الف

  تحلیل و بررسی: ب

 زیـارت  بـر  عـام  بطور که روایاتی چنین هم و حج در امام مالقات اختصاصی روایات: یک

  .کند یم سفارش وتأکید  ،)موسم غیر و حج موسم از اعم( 7امام

 برجسـته  مصـادیق  ارائه و حضور دوران در حج در 7امام با مسلمانان مالقات نحوه :دو

  کنندگان مالقات و 7امام بین گرفته صورت گفتگوهاي نوع وها  مالقات

  غیبت عصر در حج در 7امام با مالقات نحوه و امکان: سه

 و فرمایشـات  نـوع  و حـج  موسـم  در [عصـر  امـام  محضر به باریافتگان از فهرستی: ج

  ها مالقات آن در [امام سفارشات

 و کعبه فضلیت تطبیقی بررسی

   :بیت اهل
 ترویجیـ  علمی مقاله/

  آیات بررسی. أ

  روایات بررسی: ب

  بزرگان کالم در: ج

    :بیت اهل افضلیت بلکه، :بیت اهل و کعبه ردیفی هم فلسفه: د

 معرفت ارتقا در حج نقش

 ارتقا در حج تاثیر( توحیدي

  ) خدا به انسان عرفتم

  ترویجیـ  علمی مقاله/

 وتکامل رشد و حج اعمال انجام کیفیت در تاثیري چه توحید به نسبت انسان وباور معرفت

 انجـام  وصـرف  توحیـدي  عمیق باور و صحیح معرفت بدون وآیا. دارد موحد انسان معنوي

 اگـر . نمایـد  تـأمین  را حـج  والهـی  حقیقـی  کـارکرد  تواند می صوري صورت به حج اعمال

 معرفـت  تقویـت  بـا  بایـد  .اسـت  حـج  وفلسفه حقیقت فهم در اصلی رکن توحیدي معرفت

 حـج  فلسـفه  بهتـر  و بیشتر فهم زمینه حج مناسک از قبل الحرام اهللا بیت حجاج توحیدي

  .داد ارتقاء را آن اريذتاثیرگ ومیزان

 از برائت چگونگی و ضرورت

 سیره در مشرکین

   :معصومین

  کتاب

 و. اسـت  حاکمیـت  و اطاعـت  در توحیـد  و عملی توحید و ایمان لوازم از مشرکان زا برائت

 و سـلطه  وپـذیرش  مشـرکان  و کفار با دوستی از را مسلمانان متعدد آیات در متعال خداي

 از تبري عنوان تحت که حیث این از برائت مسئله همچنین و است نموده نهی آنها والیت

 مسـلمانان  اجتمـاعی  و فردي زندگی در باید، است واستکبار وطاغوت ظلم و شرك و کفر

 و مشـرکان  از برائت فقهی و کالمی و اعتقادي مبانی است شایسته ولذا. باشد داشته نمود

  .گیرد قرار بررسی مورد وسنت قرآن منظر از آن جایگاه

 ایـام  در مشرکان از برائت مراسم برگزاري جهت در موانع ایجاد و نفی در وهابیت وموضع

  .شود واقع نقد مورد وسنت قرآن اصیلهاي  آموزه به استناد با حج
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  توضیح موضوع  نوع پژوهش  عنوان پیشنهادي  موضوع

 پیامبر مناظرات و احتجاجات

 در :بیت اهل و 9اکرم

  حج باره در یا حج موسم

  کتاب

 مناظره و احتجاج، 7علی مؤمنان امیر، 9خدا رسول مناظره و تبیین و تحلیل احتجاج

، 7بـاقر  امـام  منـاظره  و احتجـاج ، 7سـجاد  امـام  مناظره و احتجاج، 7حسین امام

 منـاظره  و احتجـاج ، 7کـاظم  امـام  مناظره و احتجاج، 7صادق امام مناظره و احتجاج

    [عصر ولی حضرت مناظره و احتجاج، 7جواد امام

 و ابراهیمی ادیان سایر در حج

  اسالم با آن مقایسه
 کتاب

  یهود آیین در حج: الف

  مسیحیت آیین در حج: ب

  زردشت آیین در حج: ج

  اسالم در حج: د

  اختالف و اشتراك موارد بررسی:  ه

 آیات به :ائمه استدالل

 مسائل و معارف اثبات در قرآن

  حج،

 کتاب

  »مبارکا ببکۀ للذي للناس وضع بیت أول إن: «آیه به استدالل: الف

  »الباد و فیه العاکف سواء: «آیه به استدالل: ب

  »لهم منافع لیشهدوا: آیه به استدالل: « ج

  اهللا شعائر من المروة و الصفا إن: «آیه به لاستدال: د

  »المعتر و القانع أطعموا و منها فکلوا جنوبها وجبت فإذا: «آیه به استدالل: ه

 عشـرة  تلـک ... .الهـدي  مـن  استیسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمن: «آیه به استدالل: و

  »کاملۀ

  ..».الدین فی لیتفقهوا طائفۀ منهم فرقۀ کل من نفر ال فلو: «آیه به استدالل: ز

  ...».العابدون التائبون: «آیه به استدالل: ح

  ...».بالحج الناس فی أذن و: «آیه به استدالل: ط

 کعبه، درها  نشانه و معجزات

  حج و حرم الحرام، مسجد
  کتاب

  کعبه درها  نشانه و معجزات: الف

  الحرام مسجد درها  نشانه و معجزات: ب

  حرم درها  نشانه و معجزات: ج

  حج درها  نشانه و معجزات: د
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ابعــاد و زمينه هــای سياســی، يکــی از بخش هــای مهــم و مغفــول مانــده حــج اســت. مراســمی همچــون حــج کــه ســاليانه 
ــذاری  ــرای تأثيرگ ــی ب ــت باالي ــه ظرفي ــت ک ــده ای اس ــی آورد، پدي ــم م ــرد ه ــان را گ ــر جه ــلمانان سراس ــر از مس ــا نف ميليون ه
روی مســائل جهــان اســالم دارد؛ بــه عــالوه افــکار عمومــی مســلمانان جهــان به انــدازه زيــادی تحــت تأثيــر حــج اســت. چنيــن 
رويــدادی کــه از ابعــاد مختلفــی قابــل بررســی و تحليــل اســت، زمينه هــای مطالعاتــی بســيار مهمــی بــرای پژوهشــگران علــوم 

ــد. ــل و... فراهــم می کن ــط بين المل ــه ا  ی، رواب ــات منطق سياســی، مطالع
ــر ابعــاد سياســی و اجتماعــی جهــان  ــرای تاثيرگــذاری ب ــه ظرفيــت عظيــم حــج ب ــا توجــه ب ــد ب سياســتگذاران کشــور باي
ــا بررســی  ــد و ب ــی قراردهن ــه و بازخوان ــی حــج را مــورد مطالع ــی، ارکان و رويکردهــای اصل ــا نگاهــی سياســی، مبان اســالم، ب
ــالمی  ــت اس ــع ام ــی و مناف ــع مل ــا مناف ــد ت ــم آورن ــی را فراه ــال های گذشــته، موقعيت ــتگذار در س ــتگاه های سياس ــه  دس کارنام

ــرد. ــر اســتفاده را بب ــن فرصــت طاليــی حداکث تأميــن شــده و جهــان اســالم از اي
ايــن نظامنامــه ســعی دارد بــا روشــن ســاختن نیازهــای ضــروری و تأکیــد بــر واقعیت هــای موجــود، در نـُـه ســرفصل، اهــداف 

ذيــل را مــورد بررســی قــرار دهــد:
1. سياستگذاری بر مبنای اسناد باالدستی؛
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2. بررسی استراتژی های کالن در حوزه حج و زيارت، بازنگری در آن و تدوين استراتژی های جديد؛
3. شناخت ظرفيت های حج؛

4. بازنگری در ساختار و نگاه به حج؛
5. مطالبه گری از آل سعود و آشنايی زائران با حقوق خود؛

6. آسيب شناسی راهبردها، سياست ها و عملکردها در وضعيت موجود؛
7. ارتباطات، رسانه، فناوريهای روزآمد و فضای مجازی؛

8. تنش زدايی با مسلمانان در حج و عتبات و تقويت روابط با ساير کشورهای اسالمی؛ 
9. روابط ايران و کشورهای منطقه در سايه زيارت حج و عتبات.

ذيــل هــر يــک از ايــن اهــداف، موضوعاتــی در محورهــای جداگانــه و بــر اســاس اولويــت طبقهبنــدی شــده اســت. در هــر 
يــک از موضوعــات نيــز عــالوه بــر مشــخص شــدن ابعــاد و نــوع پژوهــش متناســب بــا موضــوع، ســرفصل های پيشــنهادی و 

انتظــارات از پژوهــش بيــان شــده تــا بــرای اجــرای موضوعــات توســط پژوهشــگران راهگشــا باشــد.
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1( سیاستگذاری بر مبنای اسناد باالدستی

محوراول: سیاستگذاری بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعات پژوهشیردیف

1

مطالعه.آسیب.شناسانه.
عملکرد.سیاسی.جمهوری.
اسالمی.ایران.در.حج؛.فاصله.
میان.بایدها.و.واقعیت.ها.

در.حج

اولویت.1کتابسیاستگذاری

بررسی.وضع.موجود.عملکرد.سیاسی.ایران.در.حج،.
تاریخچه.فعالیت.های.سیاسی.ایران.در.حج،

.بررسی.رفتارهای.سیاسی.جمهوری.اسالمی.در.حج.در.40.
سال.اول.انقالب،.آسیب.شناسی.سیاست.ها.و.سیاستگذاری.های.

جمهوری.اسالمی،
.بررسی.پیمایشی.و.مقایسه.ای.تطبیق.عملکردها.با.برنامه.های.

تدوینی،
.مقایسه.شعارها.و.وعملکرد.مسئولین،.
مقایسه.انتظارها.و.عملکرد.حجاج،.

مقایسه.بایدها.و.عملکردهای.کارگزاران.حج،
.حج.و.چشم.انداز.20.ساله،.حج.و.الگوی.اسالمی.ایرانی.پیشرفت،

.حج.و.بیانیه.گام.دوم.انقالب..

-

2
راهکارهای.خودسازی،.
جامعه.پردازی.و.تمدن.

سازی.در.حج

جامعه.شناسی.
اولویت.1کتابسیاسی

راهکارهای.خودسازی،.اخوت.دینی.و.تمدن.اسالمی.با.محوریت.
مسائل.سیاسی.اجتماعی.جهان.اسالم،.

حج.و.جامعه.پردازی.در.جهان.اسالم.و.اصول.اقامه.عدالت،.
وحدت،.حل.و.فصل.اختالفات.و.مهرورزی،.

اصل.تعاون.و.همکاری.در.کارهای.خیر.و.عدم.تعاون.در.گناه.و.
تجاوز،.

احسان.و.نیکوکاری.و.انفاق.و.مبارزه.با.فقر.و.بسط.درست.کاری.
و.صداقت.در.داد.و.ستدها،.مسئولیت.نظارت.همگانی.یا.امر.به.

معروف.و.نهی.از.منکر،
حج.مبارزه.با.هر.گونه.فساد.اخالقی،.مالی،.اداری.و.سیاسی،.

سامان.دهی.و.بسامان.نمودن.امور.

مقاله:.ابعاد.تمدنی.نهاد.زیارت.
در.فرهنگ.شیعی،.غیاثی.

.)1397(
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعات پژوهشیردیف

3
نه.شرقی.و.نه.غربی.در.حج.
)حج.و.رهایی.مسلمانان.از.

شرق.و.غرب(.

انقالب.
اسالمی

کتاب/.
.پایان.نامه/
مقاله.پژوهش

اولویت.1

تاکتیک.های.استکبارستیزی.در.حج،.
استقالل.جهان.اسالم،

.حج.و.استقالل.امت.اسالمی،
.ماهیت.جهان.شمول.و.فرامرزی.اسالم،

.حج،.بازار.مسلمانان.و.استقالل.اقتصادی.جهان.اسالم،
.حج.و.نفی.سلطة.بیگانگان،
.نفی.ظلم.و.ظلم.پذیری،.

حفظ.استقالل.جهان.اسالم.و.جلوگیری.از.وابستگی
حج.و.تقابل.دو.گانه.اسالم.و.استکبار،
.مقاومت.اسالمی.و.استکبار.ستیزی،

.برائت.از.مشرکین.و.استکبار.ستیزی.در.قرآن،
.راه.کارهای.استکبارستیزی.در.حج،.

حج.و.آموزش.ایستادگی.در.برابر.مستکبران،
.اعتماد.به.وعده.ی.الهی.و.بی.اعتمادی.به.قدرت.های.مستکبر،.

نصرت.الهی.برای.مقاومان،
سیر.حرکت.بیداری.مسلمانان،.

.استکبار.ستیزی.و.حمایت.از.مقاومت.اسالمی،
.پیام.های.امام=.و.رهبری.به.کنگره.حج.در.مورد.استقامت.و.
استقالل.امت.اسالمی،.مؤلفه.های.استقالل.امت.اسالمی،.

مفهوم.استقالل.امت.اسالمی،
.راهبرد.تحقق.استقالل.در.امت.اسالمی،.
.الزامات.نظری.تحقق.استقالل.امت.اسالمی.

-

4
. حج.و.ابعاد.سیاسیـ.
اجتماعی.سبک.زندگی.

اسالمی

جامعه.شناسی.
سیاسی

کتاب/.مقاله
اولویت.1پژوهشی

.اجتماعی.سبک.زندگی.اسالمی.در.حج،. اهداف.سیاسیـ.
.مولفهها.و.شاخصهای.سیاسی.ـ.اجتماعی.سبک.زندگي.اسالمي.

در.حج،.
شاخص.های.سبک.زندگي.کارگزاران.حج،.حج،.جهانی.شدن.و.

سبک.زندگی.اسالمی،
.تقویت.حاکمیت.و.استقالل.کشورهای.اسالمی،.

رفتارهای.اجتماعی.و.شخصی.حجاج،
.ترویج.سبک.زندگی.اسالمی.در.اقالم.مصرفی.فرهنگی.حجاج.

-
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعات پژوهشیردیف

زمینه.ها.و.راهکارهاي.تقویت.5
عزت.امت.اسالمی.در.حج

فرهنگ.
سیاسی

کتاب/.مقاله
اولویت.1پژوهشی

راه.های.تقویت.عزت.امت.اسالمی.در.حج،.حج.و.وجوه.عزت.
اسالمی،.

اتحاد.اسالمی.و.افزایش.عزت.مسلمانان،.عّزت.اسالم.و.پیشرفت.

جوامع.اسالمی،.گردهمایی.مسلمین.عامل.تقویت.عزت.اسالمی،.
وحدت.عامل.عزت،

.تمسک.به.قرآن.عامل.وحدت.اسالمی،
نقش.سازمان.کنفرانس.اسالمی.در.عزت.یافتن.امت.اسالمی،.

موانع.عزت.امت.اسالمی،
.عوامل.تقویت.عزت.امت.اسالمی،.

مبارزه.با.استکبار.جهانی،
.حفظ.اعتدال.قاطع.در.خط.»نه.شرقی.و.نه.غربی«،.

اصرار.فراوان.بر.استقالل.حقیقی.و.همه.جانبه.ی.امت.اسالمی،
.پافشاری.بر.حفظ.اصول.دینی.و.شرع.و.فقه.اسالمی،

.ایجاد.وحدت.و.همبستگی،.
توجه.به.ملت.های.مسلمان.و.مظلوم.دنیا،

.عزت.بخشیدن.به.اسالم.و.ملت.های.اسالمی.و.مرعوب.نشدن.در.
مقابل.قدرت.های.جهانی،

.ایجاد.قسط.و.عدل.در.جامعه.ی.اسالمی،.
حمایت.بی.دریغ.و.همیشگی.از.مستضعفان.و.محرومان.و.قشرهای.

پایین.جامعه.و.لزوم.پرداختن.به.آنها.

-

حج.و.تزریق.معنویت.به.6
سیاست

اندیشه.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

نسبت.معنویت.با.سیاست،.
حج،.مظهر.آمیختگی.معنویت.و.سیاست،

.وحدت.سیاست.و.معنویت.در.مکتب.سیاسی.اسالم،
.چگونگی.پیوستگی.میان.»معنویت«.و.»سیاست«،

.حج.و.ارتباط.دین،.معنویت.و.سیاست،
.شکوفایی.معنویت.در.صحنه.سیاست.حج،

.راه.کارهای.تزریق.معنویت.به.سیاست.از.طریق.حج،.
راه.کارهای.جلوگیری.از.معنویت.زدایی.در.حج.

مقاله:.اسرار.سیاسی.حج.از.
منظر.امام.خمینی.و.مقام.
معظم.رهبری.)1396(.
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حج،.وحدت.رویه.مسلمانان.7
و.زمینه.برای.امت.سازی

اندیشه.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

آگاهی.بخشی.مسلمانان.در.حج.با.استفاده.از.امکانات.ممکن،
ایجاد.اتحاد.میان.حجاج.بر.محور.قرآن،.

امت.سازی.در.حج.مقدمه.امت.سازی.در.جهان.اسالم،
.همبستگی.و.ارتباط.عالمان.دینی.و.متفکران.اسالمی.در.حج،.

وظایف.عالمان.برای.ایجاد.وحدت.در.حج،
.ایجاد.مرکزیت.دینی.و.گفتمانی.در.مکه،.

شناسایی.عوامل.تفرقه.در.حج.و.طرد.و.نفی.آنان،
.تاریخچه.اختالفات.در.حج،.شناسایی.کانون.فساد.و.منشأ.

اختالف،.
راهکارهای.همبستگی.و.همدلی.میان.حجاج،

.احترام.متقابل.حجاج،.
تمسک.به.مشترکات.و.پرهیز.از.عوامل.تفرقه.افکن،.

قاطعیت.در.برابر.دشمنان.و.تفرقه.افکنان،
.ضرورت.و.راهکارهای.وحدت.مسلمانان.و.تشکیل.تمدن.نوین.

اسالمی.

مقاله:.التحدیات.التي.تواجهها.
األمة.ودبلوماسیة.الحج.في.

معالجتها.)1398(.

راه.کارهای.ارتقاء.بینش.8
سیاسی.حجاج

اندیشه.
سیاسی

مقاله
اولویت.1پژوهشی

نگاه.دینی.و.با.مراجعه.به.نصوص.و.مبانی.اسالمی،
.مشارکت.سیاسی.و.حساسیت.به.امور.جامعه.مسلمین،

.افزایش.مطالعه.آثار.فاخر.و.معتبر،
.معرفی.افراد.شاخص،.آگاه.و.خبره،

.کسب.اطالعات.از.طریق.رسانه.های.معتبر،.
.تقویت.اعتقادات.و.باورهاي.دیني،

.تشخیص.صحیح.و.دقیق.حق.و.باطل،
.حرکت.در.مسیر.حق.و.حقیقت،

.درک.درست.موقعیت..و.وظیفه.شناسي،
.پرهیز.از.سطحي.نگري،

.ارجاع.دادن.متشابهات.به.محکمات.و.یقینیات،
.برداشت.صحیح.و.دقیق.از.مفاهیم.دوپهلو.و.غلط.انداز،

.عبرت.گیري.از.تاریخ،.
.شناسایي.دشمن،.

شناخت.ابزارها.و.شیوه.هاي.اعمال.دشمني،
.نقش.بیانیه.“گام.دوم”.در.ارتقای.بینش.سیاسی.
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9
آسیب.شناسی.عملکرد.

سیاسی.جمهوری.اسالمی.
ایران.در.راهپیمایی.اربعین

اولویت.2کتابسیاستگذاری

آسیب.شناسی.عملکرد.دولت.جمهوری.اسالمی.در.حج،
.جریان.شیعه.انگلیسی.در.پیاده.روی.اربعین،.

تاثیر.بی.نظمی.ها.در.انگیزهها،.
بررسی.هزینه.سازی.های.سیاسی.در.راهپیمایی،.

آسیب.های.جناحی.شدن.اربعین،
.راهکارهای.جلوگیری.از.سیاست.بازی.و.سیاست.زدگی،.

مقابله.با.روش.های.تفرقه.افکنانه.در.اربعین..

مقاله:.ظرفیت.ها.و.آسیب.های.
راهپیمایی.اربعین،.غرسبان.

.)1397(

10
راهکارهای.خودسازی،.
جامعه.پردازی.و.تمدن.
سازی.در.پیاده.روی.اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.2کتابسیاسی

راهکارهای.خودسازی،
.اخوت.دینی.و.تمدن.اسالمی.با.محوریت.مسائل.سیاسی.

اجتماعی.جهان.اسالم،
.اربعین.و.جامعه.پردازی.در.جهان.اسالم،.

اصول.اقامه.عدالت،.وحدت،.حل.و.فصل.اختالفات.و.مهرورزی،
اصل.تعاون.و.همکاری.در.کارهای.خیر.و.عدم.تعاون.در.گناه.و.

تجاوز،
.احسان.و.نیکوکاری.و.انفاق.و.مبارزه.با.فقر.و.بسط.درست.کاری.

و.صداقت.در.داد.و.ستدها،.
مسئولیت.نظارت.همگانی.یا.امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر،.
مبارزه.با.هر.گونه.فساد.اخالقی،.مالی،.اداری.و.سیاسی،.

سامان.دهی.و.بسامان.نمودن.امور،.
.تمدن.حسینی،.تمدن.اربعینی.یا.تمدن.مهدوی،

.بنیان.های.تمدن.سازی.

مقاله:.1..کارکردهای.پیاده.
روی.زیارت.اربعین.در.تقویت.
نهادهای.تمدن.نوین.اسالمی؛.
مورد.مطالعه:.نهاد.خانواده،.

غیاثی.)1396(.
2..همگرایی.تمدنی.در.طریق.
زیارت؛.با.تأکید.بر.پیاده.روی.
زیارت.اربعین،.امامی.و.غیاثی.

.)1397(

اربعین.بستر.همگرایی.امت.11
اسالمی.

اندیشه.
سیاسی

کتاب./.
پایان.نامه/.مقاله.

پژوهشی
اولویت.2

اربعین.مانور.جهانی.وحدت.مسلمانان،.
.همگرایی،.تعامل.و.صلح.میان.مسلمانان،

.پیاده.روی.اربعین.نمایش.قدرت.سیاسی.جهان.اسالم،
.وظایف.جبهه.فرهنگی.انقالب.اسالمی.در.امت.سازی،.

.هیأت.های.فعال.در.عرصه.اربعین.و.امت.سازی،
.زیارت.و.امت.سازی،.

اربعین.و.مقابله.با.ترویج.فرهنگ.غربی،.
زمینه.های.تمدن.سازی.و.امت.سازی.اربعین،.

نقش.اربعین.در.همگرایی.و.اتحاد.و.انسجام.ملت.های.مسلمان،
.اربعین.و.امت.متحد.اسالمی.

مقاله:.1.اربعین.حسینی.شکوه.
همستگی.اجتماعی.امت.
اسالمی،.موسوی.)1395(.
2..اربعین،.همگرایی.و.صلح.
جهانی،.افتخاری.)1396(.

)1000.کلمه.ای(.



57

نظامنامه.موضوعات.گروه.سیاسی-.اجتماعی
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پیاده.روی.اربعین.تمرین.12
اولویت.2مقاله.پژوهشیمسائل.ایراناستکبارستیزی

پیاده.روی.اربعین.یادآور.ایستادگی.مسلمانان.در.برابر.ظلم،
.اتحاد.جهان.اسالم.حول.محور.امام.حسین٧،.

.اهداف.قیام.امام.حسین٧،.
.امام.حسین٧.و.عدالت.طلبی،.

نقش.اربعین.در.تقویت.جبهه.مقابله.با.استکبار.جهانی.

مقاله:.1..»پیاده.روی.اربعین«.
؛.نمادی.ضد.هژمونی.لیبرال.
سرمایه.داری،.آجیلی.)1398(.

13
راهبردهای.حج.برای.

. درمان.مشکالت.اجتماعیـ.
سیاسی.امت.اسالمی

جامعه.شناسی.
سیاسی

کتاب/.مقاله.
اولویت.2.پژوهشی

نقش.حج.درکاهش.آسیب.های.اجتماعی.مسلمانان،.
نقش.سمن.ها.در.بررسی.معضالت.جهان.اسالم.در.حج،

حج.و.همبستگی.و.انسجام.اجتماعی،.
حج.و.ارتقای.سرمایه.اجتماعی،.

بررسی.مشکالت.مشترک.جهان.اسالم،.
در.میان.گذاشتن.مشکالت.جهان.اسالم.در.حج.

مقاله:.حج.وهمبستگی.
اسالمی؛پویائی.اجتماعی.
مبتنی.بر.پایائی.عدالت.

.)1398(
پایان.نامه:.1..بررسي.احکام.
فقهي.حج.از.نظر.علماي.
شیعه.و.سني.با.تاکید.بر.آثار.
اجتماعي.و.سیاسي،.حسینی.

.)1388(
2..حج.و.ارتقای.سرمایة.

اجتماعی.جهان.اسالم،.علوی.
زاده.)1396(.

14
حج.و.شعارهای.جهانی،.
فطری.و.همیشه.زنده.

انقالب.اسالمی
اولویت.2مقاله.پژوهشیمسائل.ایران

تبیین.شعارهای.جهانی.انقالب،
.راهکارهای.ارائه.شعارهای.جهانی.انقالب.به.مسلمانان،.

ظرفیت.حج.برای.ارائه.شعارهای.جهانی.انقالب،.
راهکارهای.گسترش.شعارهای.انقالب.در.جهان.اسالم.به.وسیله.

حج،.
کارکردهای.حج.برای.ارتقای.شعارهای.انقالب.اسالمی،.
فرصت.ها.و.تهدیدهاي.حج.براي.گسترش.شعارهای.انقالب،
.نقش.حج.در.تبیین.و.گسترش.اهداف.اجتماعي.انقالب،

.پیام.هاي.انقالب.در.بعد.اجتماعي،.
نقش.حج.در.تبیین.و.گسترش.اهداف.سیاسي.انقالب.

مقاله:.1..راهکارهاي.جمهوري.
اسالمي.ایران.در.راستاي.
استفاده.از.فرصت.حج.

ابراهیمي،.موالئی.)1394(.
2.جهاني.شدن.شعارهاي.

انقالب.اسالمي.و.مناسک.حج.

ابراهیمي،.حسین.زاده.)1394(.
3..نقش.حج.در.تبیین.و.
گسترش.شعارها.و.اهداف.
انقالب.اسالمي،.نسیمي.

.)1394(
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15
نقش.پیاده.روي.اربعین.در.
تقویت.زمینه.تمدنسازي.

در.جهان.اسالم.

اندیشه.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

اربعین،.اخوت.دینی.و.تمدن.اسالمی.با.محوریت.مسائل.سیاسی.
اجتماعی.جهان.اسالم،.

ضرورت.و.راهکارهای.وحدت.مسلمانان.و.تشکیل.تمدن.نوین.
اسالمی،

اربعین.و.تمّدن.اسالمی،.
اربعین.مجموعه.ای.از.ارزش.های.اسالمی،.

راهپیمایی.اربعین.نمودار.کوچکی.از.جامعه.ی.اسالمی.برتر،
.اربعین.مظهر.معنوّیت.در.کنار.ماّدّیت،

اربعین.و.خودآگاهی.تمدنی،.
اربعین.ابزار.هژمونی.فرهنگ.شیعی،
.اربعین.و.تربیت.نسل.انقالبی،.
الگوسازی.تمدن.نوین.اسالمی،

.اربعین.موسم.آگاهی.بخشی.به.شیعیان،.
اربعین.و.پرهیز.از.تحجر.به.عنوان.پیشنیاز.تمدن.نوین.اسالمی،

ظرفیت.های.فرهنگی.سیاسی.اربعین.برای.بازگشت.به.اوج.تمدن.
اسالمی،.

ارکان.ساخت.تمدن.نوین.اسالمی،.
نقش.دیپلماسی.عمومی.اربعین.در.تحقق.تمدن.نوین.اسالمی.

مقاله:.1..بررسی.ظرفیت.های.

تمدن.سازی.در.جهان.اسالم.
با.تکیه.بر.پیاده.روی.اربعین،.

پرویش.)1398(.
2..راه.پیمائی.اربعین.حسینی.
و.داللت.های.گفتمانی.آن.در.
ظرفیت.بخشی.تمدنی،.باقری.

.)1396(
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نقش.حج.در.تمدن.نوین.16
اسالمی

اندیشه.
سیاسی

.کتاب/
اولویت.3مقاله.پژوهشی

حج.مظهر.تمّدن.اسالمی،.
حج.مجموعه.ای.از.ارزش.های.اسالمی،.

حج.نمودار.کوچکی.از.جامعه.ی.اسالمی.برتر،.
حج.نمونه.ای.از.آن.تمّدن.اسالمی،.
حج.مظهر.معنوّیت.در.کنار.ماّدّیت،.

عروج.اخالقی.و.معنوی.و.روحی.و.تضّرع.و.خشوع،.در.کنار.
پیشرفت.زندگی.ماّدی،
حج.و.خودآگاهی.تمدنی،

.حج.ابزار.هژمونی.فرهنگ.اسالمی،.
حج.و.تربیت.نسل.انقالبی،.
الگوسازی.تمدن.نوین.اسالمی،

.حج.موسم.آگاهی.بخشی.به.مسلمانان،
.پرهیز.از.تحجر.پیشنیاز.تمدن.نوین.اسالمی،.
نقش.حج.در.تکوین.تمدن.نوین.اسالمی،.

حج.و.پیش.نیازهای.شکل.گیری.تمدن.اسالمی،.
ویژگی.هایی.که.حج.را.ماکت.تمدن.نوین.اسالمی.کرده،.

ظرفیت.های.فرهنگی.سیاسی.حج.برای.بازگشت.به.اوج.تمدن.
اسالمی،.

آسیب.های.نظری.و.مطالعاتی،
.بررسی.جایگاه.پژوهش.در.سیاستگذاری.حج،.

آسیب.شناسی.گروه.های.با.نفوذ.در.حج،.
مفهوم.شناسي.حج.و.تمدن.اسالمي،.

ارکان.ساخت.تمدن.نوین.اسالمی،.نقش.حج.در.تحقق.تمدن.
اسالمي،

.نقش.حج.در.شکل.گیري.تمایالت.تمدني،
.نقش.حج.در.شکل.گیري.سبک.زندگي.اسالمي.و.محصوالت.

تمدني،
.نقش.حج.در.شکل.گیري.اندیشه.هاي.تمدني،.معنوّیت.در.کنار.

ماّدّیت.

مقاله:.1..ابعاد.تمدنی.نهاد.
زیارت.در.فرهنگ.شیعی.

.)1397(
2..حج.و.تمدن.اسالمی،.

جمالی.)1394(.
3..بررسی.انگاره.های.

دیپلماسی.اقتصادی.حج.در.
پیشرانه.تمدن.نوین.اسالمی.

.)1398(
4..حج.و.تمدن.اسالمی،.

جمالی.)1394(.
پایان.نامه:.جلوه.هاي.فرهنگي.
حج.در.تمدن.اسالمي،.اصغر.

رحماني.)1388(.
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حج.و.عزت.و.اتحاد.امت.17
اسالمی

اندیشه.
سیاسی

کتاب./.
پایان.نامه/.مقاله

پژوهشی
اولویت.4

حج؛.موسم.اتحاد.و.شکوه.مسلمانان،.
حج.جلوه.گاه.اتحاد.امت.اسالمی،

حج.نماد.همدلی،.عزت.و.اقتدار.مسلمانان،
.حّج،.فرصتی.برای.اتّحاد.اسالمی،.

کارکرد.شناسی.حج.در.شناخت.امت.اسالمی.

مقاله:.1..دیپلماسی.حج،.
فرصت.ها.و.تهدیدات.فراروی.
اتحاد.و.انسجام.امت.اسالمی.

.)1398(
2..دیپلماسی.حج؛.اتحاد.امت.
اسالمی.با.تمرکز.بر.جریان.
بیداری.اسالمی.در.اروپا.

.)1398(
3..اتحاد.و.انسجام.امت.اسالم.

.)1398(
4...حج،..انسجام.اسالمی.
و.همگرایی.جهان.اسالم.

.)1398(
5..دیپلماسی.حج،.اتحاد.
و.انسجام.امت.اسالمی.

همگرایی.و.هم.افزایی.امت.
.)1398(

6..دیپلماسی.حــج.و.
همگــرایی.امت.اسالمی.

.)1398(
کتاب:.1..حج.و.امت.اسالمی،.
محسن.محمدی)1394(.
2..تجلی.وحدت.)1386(.
پایان.نامه:.1..حج.و.انسجام.
امت.اسالمي،.مهدي.اسالمي.

.)1390(
2..نقش.حج.در.بیداري.و.

وحدت.امت.اسالمي،.صمیمي.
فاردق.)1391(.

3..نقش.کنگره.حج.در.
انسجام.اجتماعي.وارتباط.ملل.
مسلمان،.حیدري.زاده.)1393(.
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حج.و.تقویت.روند.بیداری.18
اسالمی

اندیشه.
سیاسی

.کتاب/
اولویت.4پایان.نامه

ظرفیت.عظیم.حج.در.بیداری.مسلمانان،
حج.و.فریاد.حق.طلبی،

نقش.حج.در.بیداری.مسلمانان،.
حج.و.تاثیر.آن.در.بیداری.اسالمی،.

حج،.وحدت.و.جهاد،.
حج.ابراهیمی.

بیداری.مسلمانان.و.حج.و.مفهوم.وحدت.اسالمی،.
امام.خمینی،.حج.و.بیداری.اسالمی.

مقاله:1..ظرفیت.های.حج.
در.تحقق.بیداری.اسالمی.

در.اندیشه.امام.خمینی.)1392(.
2..حج.و.ظرفیت.های.درونی.
جهان.اسالم.در.بیداری.
اسالمی.با.تمرکز.بر.اندیشه.
امام.خمینی.)1394(.

3..بررسي.نقش.حج.در.
گسترش.تفکر.و.مباني.انقالب.
اسالمي.در.منطقه.بیداري.
اسالمي،.اختر.شهر.)1394(.
4..نقش.کنگره.ی.بین.المللی.
حج.در.بیداری.اسالمی،.

کرباسی.)1390(.
کتاب:.1..حج.و.بیداری.
اسالمی.در.اندیشه.امام.

خمینی=،.محمدی.)1391(.

2..حج.و.تعالی.جهان.اسالم:.
مروری.بر.کارکردهای.بین.

المللی.حج.با.تمرکز.بر.بیداری.
اسالمی،.محسن.محمدی.

.)1393(
3..حج،.وحدت.و.بیداری.

اسالمی،.دهشیری.و.شجاع.
خانی.)1390(.
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محور دوم: سیاستگذاری بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

چگونگی.نقش.آفرینی.
حج.در.راستای.سیاست.
های.کالن.الگوی.

اسالمی.ایرانی.پیشرفت.

اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاستگذاری

ظرفیــت.ســنجی.ســند.الگــوی.اســالمی.ایرانــی.

ــج،. ــا.ح ــط.ب ــائل.مرتب ــی.مس ــرای.جانمای ــرفت.ب پیش
.مطابقت.نیازهای.حج.با.سند.الگو،.

ــو. ــود.در.الگ ــر.موج ــم.انداز.ها.و.تدابی ــتفاده.از.چش اس

ــت.های. ــگاه.سیاس ــم.انداز.و.جای ــیم.چش ــرای.ترس ب
کالن.در.برنامه.هــای.حــج.

-

2

شناساندن.علمی.و.
واقع.بینانة.ارزش.ها.و.
دستاوردهای.سیاسی.
انقالب.اسالمی.در.حج

اولویت.1مقاله.پژوهشیمسائل.ایران

بــر.شــمردن.ارزش.هــا.و.دســتاوردهای.سیاســی.
انقــالب.اســالمی،.

راهکارهــای.شناســاندن.ارزش.هــا.و.دســتاوردهای.
ــج،. ــالمی.در.ح ــالب.اس انق

ــتاوردهاي. ــاندن.دس ــرای.شناس ــای.کالن.ب .برنامه.ه
انقــالب.اســالمي،.

دستاوردهاي.نظري.انقالب.اسالمي،.
دستاوردهاي.انقالب.اسالمي.در.بعد.عملي،.

دستاوردهای.انقالب.اسالمی.براي.جهان.اسالم،
.احیــاي.حــج.حقیقــي.و.ابراهیمــي.توســط.جمهــوری.

اســالمی.

-

3
نقش.عتبات.عالیات.در.
تقویت.دیپلماسی.عمومی.
جمهوری.اسالمی.ایران.

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیعمومی

ــی. ــی.عموم ــای.دیپلماس ــات.و.زمینه.ه ــات.عالی عتب
ــالمی، ــوری.اس جمه

.ابعاد.دیپلماسی.عمومی.در.اربعین،
.بهره.گیری.از.ابزارهای.نوین.ارتباطی،

در. عمومــی. دیپلماســی. کارگیــری. بــه. نحــوه. .
اربعیــن،. راهپیمایــی.

ظرفیت.هــای.اربعیــن.بــرای.گســترش.فضــای.صلــح.
و.گفتگــو.در.جهــان.اســالم،

.پیاده.روی.اربعین.و.دیپلماسی.عمومی،
.افزایش.گفتگو.میان.علمای.اسالم.و.روشنفکران.

-
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تقویت.دیپلماسی.عمومی.4
در.موسم.حج

دیپلماسی.
اولویت.2مقاله.ترویجیعمومی

ابعاد.دیپلماسی.عمومی.در.حج،.
بهره.گیری.از.ابزارهای.نوین.ارتباطی،.

نحوه.به.کارگیری.دیپلماسی.عمومی.در.حج،.
سیاست.خارجی.و.دیپلماسی.عمومی،

.استفاده.از.ظرفیت.سمن.ها،.
دیپلماســی.عمومــی،.دیپلماســی.مردمــی،.دیپلماســی.

واقعــی..

کتاب:.حج.و.دیپلماسی.عمومی
پایان.نامه:.1..تاثیر.حج.بر.دیپلماسي.
عمومي.جمهوري.اسالمي.ایران.در.
جهان.اسالم؛.با.تاکید.بر.حوزه.آفریقا،.

صالحی.)1392(.
2..نقش.حج.در.پیشبرد.اهداف.

دیپلماسي.عمومي.جمهوري.اسالمي.
.محمد.حمیدي،.)1393(. ایرانـ.

محور سوم: سیاستگذاری بر مبنای بیانات امام= و رهبری

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1
بررسی.تأثیر.شعارهای.حج.
توسط.نمایندگی.ولی.فقیه.

در.عملکرد.کارگزاران
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسگذاری

حج،.معنویت،.خودباوری.و.اتحاد.اسالمی،
.حج،خودسازی،.اخوت.دینی،

.تمدن.اسالمی،.حج،.تحول.روحی.و.اخالقی،.
ــالمی،. ــت.اس ــزت.و.کرام ــی،.ع ــی.دین ــبک.زندگ س
حــج،.معنویــت،.اقتــدار.ملــی.و.همبســتگی.اســالمی،.

حج،.معنویت،.بصیرت.و.همدلی.اسالمی،
.حج،.معنویت،.هم.اندیشی.و.اتحاد.اسالمی.

-

تاثیر.پیاده.روی.اربعین.بر.2
اولویت.1مقاله.پژوهشیاندیشه.سیاسیعرفان.سیاسی

ــا. ــن.ب ــی.اربعی ــی.عرفان ــت.گرای ــن.معنوی ــه.بی رابط
سیاســت.ورزی.اجتماعــی،.

ــام. ــا.نظ ــلوکی.ب ــازل.س ــوی.و.من ــات.معن طــی.مقام
ــدن،. ــت.ورزی ــی.و.سیاس ــی.اجتماع بخش

ــی. ــی.و.اجتماع ــناختی،.سیاس ــت.ش ــت.معرف رهیاف
ــن،. اربعی

.انوار.عرفان.و.معرفت.اربعین.بر.زائران،.
ــی. ــردی.و.اجتماع ــی.ف ــت.در.زندگ ــان.و.سیاس عرف

ــن. اربعی

مقاله:.1.تجلی.فنای.عرفانی.در.سطح.

حیات.اجتماعی:.جوهره.اصلی.پدیده.
اربعین،.ابراهیم.خانی.)1396(.
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3

تاکتیک.ها،.رهنمودها.و.
هدایت.های.امام.و.رهبری.
برای.بازگرداندن.بعد.

سیاسی.به.حج

.کتاب/.مسائل.ایران
اولویت.2مقاله.پژوهشی

.تحکیم.وحدت.میان.مسلمانان،.
برائت.از.مشرکین،

.نفی.قدرت.های.استکباری،.
به.هم.پیوستن.مسلمانان،

.آگاهی.بخشی.به.مسلمانان،
.مبارزه.با.ترویج.اسالم.آمریکایی،

.راهکارهای.وحدت،.برادری.و.یکرنگی.

مقاله:1..ارائه.الگوی.راهبردی.اداره.
امور.حج.ابراهیمی.بر.اساس.گفتمان.
امام.و.رهبری،.قانون.اساسی،.تجارب.
جمهوری.اسالمی.ایران.و.بهره.گیری.
از.تجارب.موفق.بشری.)1397(.
2.اسرار.سیاسی.حج.از.منظر.امام.

خمینی.و.مقام.معظم.رهبری.)1396(.

تحوالت.در.حج.در.پرتو.4
مسائل.ایرانتصمیمات.والیت.فقیه.

.کتاب/
.پایان.نامه/.
مقاله.پژوهشی

اولویت.2

اختیارات.ولی.فقیه.در.مسئله.حج،
.وظایف.ولی.فقیه.درمورد.حج،

.تاریخچه.تصمیمات.ولی.فقیه.در.مورد.حج،.
ولی.فقیه.و.تعطیلی.حج،

ولی.فقیه.و.مسئله.برائت.از.مشرکین،
.ولــی.فقیــه.و.تقویــت.وحــدت.سیاســی.اجتماعــی.در.

حــج.

کتاب:1..حج.و.والیت.فقیه،.عندلیبی.
و.درگاهی.)1394(.

2..حکم.حکومتی.در.حج،.درگاهی.و.
عندلیبی.)1393(.

مقاله:.1.نقش.حکم.حکومتی.در.
.حج.و.تطبیقات. ارتقای.ابعاد.سیاسیـ.

آن.)1398(.

دالیل.تأکید.امام.و.رهبری.5
.کتاب/اندیشه.سیاسیبر.سیاسی.بودن.حج.

اولویت.2.مقاله.پژوهشی

حــج.و.قــدرت.سیاســی.از.منظــر.رهبــران.جمهــوری.
اســالمی،

.حج.و.وحدت.اسالمی،
.حج.و.مشکالت.جهان.اسالم،.

حج.و.تفکر.جدایی.دین.از.سیاست،.
نقش.واهمیت.و.جایگاه.سیاسی.آیین.حج،.

.بیانات.رهبری.درمورد.سیاسی.بودن.امر.حج،.
تفاوت.حج.سیاسی.و.حج.سیاست.زده،.

مبنای.قرآنی.حج.سیاسی،
.کارویژه.های.سیاسی.حج.از.نگاه.امام.و.رهبری.

مقاله:.حج.ابراهیمی.از.دیدگاه.امام.
خمینی=.)1379(.

کتاب:.حج.در.اندیشه.حضرت.امام.و.
مقام.معظم.رهبری،.سید.ابراهیمی.و.

خلیلی.)1394(.

اولویت.2مقاله.پژوهشیاندیشه.سیاسیوظایف.سیاسی.حجاج6

وظایف.سیاسی.حجاج.از.منظر.امام.و.رهبری،
.وظایف.سیاسی.حجاج.از.نظر.مراجع،.

وظایف.سیاسی.حجاج.از.منظر.اهل.سنت،
.برائت.از.مشرکین.در.حج.

-
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تاثیر.مناسک.حج.بر.7
اولویت.2مقاله.پژوهشیاندیشه.سیاسیعرفان.سیاسی

رابطــه.بیــن.معنویــت.گرایــی.عرفانــی.حــج.بــا.
اجتماعــی،. ورزی. سیاســت.

ــام. ــا.نظ ــلوکی.ب ــازل.س ــوی.و.من ــات.معن طــی.مقام
ــدن،. ــت.ورزی ــی.و.سیاس ــی.اجتماع بخش

رهیافت.معرفت.شناختی،.سیاسی.و.اجتماعی.حج،
.انوار.عرفان.و.معرفت.حج.بر.حاجیان،.

ــی. ــردی.و.اجتماع ــی.ف ــت.در.زندگ ــان.و.سیاس عرف
ــاج. حج

پایان.نامه:.تالقي.عرفان.و.سیاست.

در.مناسک.حج،.سهیال.حسین.زاده.
.)1393(

مقاله:.امام.خمینی.و.عرفان.حج.
عرفان.گریز.و.عرفان.ستیز،.رهبر.

.)1378(

برائت.از.مشرکین.نماد.8
مقالهاندیشه.سیاسیاسالم.سیاسی

اولویت.3پژوهشی

برائت.از.مشرکین.در.قرآن،
.برائت.از.مشرکین.در.روایات.شیعه.و.اهل.سنت،.

برائت.از.مشرکین.در.نگاه.امام.و.رهبری،
تاثیر.مراسم.برائت.بر.حجاج،.

تاثیر.مراسم.برائت.بر.مسلمانان،
.تاثیــر.برائــت.و.ارزش.هــای.اســالمی.و.ســرمایه.های.

مــادی.و.معنــوی.مســلمانان،
.برائت.از.مشرکین.و.اختالف.میان.مسلمانان،.

نمادهای.ظلم.در.نظرگاه.مسلمانان.

مقاله:.1..مبانی.دینی.برائت.از.
مشرکان.)1377(.

2..مکتب.زیارت:.برائت.از.مشرکان.در.
حج.ابراهیمی،.کوثری.)1377(.

کتاب:.1..مبانی.دینی.و.سیاسی.برائت.
از.مشرکین،.جواد.ورعی.)1379(.
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9

بررسی.تحلیلی.پیام.های.
امام.خمینی=.و.مقام.
معظم.رهبری.به.کنگره.

حج

اولویت.4کتابمسائل.ایران

توصیه.ها.و.راهکارهای.سیاسی.در.پیام.ها،.
انجام.شایسته.حج،.

بایدها.و.نبایدهای.سیاسی.حج،.
ابعاد.سیاسی.حج،.

وظایف.سیاسی.حجاج،.
اهداف.سیاسی.حج،.

شیوه.برخورد.با.مسلمانان،.
شیوه.برخورد.با.اهل.سنت،.
رفتارهای.اجتماعی.حجاج،
وظایف.نمایندگی.ولی.فقیه.

مقاله:.1..دیپلماسی.گفتمانی.پیام.
های.امام.خمینی=.و.مقام.معظم.
رهبری.به.کنگره.حج.و.تاثیرات.آن.

.)1397(
کتاب:.1..رهنمودهای.حضرت.امام.
خمینی.به.زائران.بیت.اهلل.الحرام،.

کارآموزیان.)1382(.
2.رهنمودهای.حضرت.امام.به.
روحانیون.کاروان.ها،.کارآموزیان.

.)1382(
3..صحیفه.حج:.مجموعه.سخنان.و.
پیام.های.مقام.معظم.رهبری.)1382(.

4..کنگره.عبادی.سیاسی.حج.
)1405ق(.

5..حج.در.کالم.و.پیام.امام.خمینی،.
موسسه.نشر.آثار.امام.)1383(.
.پایان.نامه:.1..تحلیل.گفتمان.

پیام.هاي.حج.مقام.معظم.رهبري.

)آیت.اهلل.خامنه.اي(.از.سال.2007.
میالدی.تا.2012.با.محورت.وحدت.
میان.مسلمانان،.حسین.زاده.)1392(.
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10
وجوه.سیاسی.حج.در.کالم.
امام.خمینی=.و.مقام.

معظم.رهبری
.کتاب/مسائل.ایران

اولویت.4.پایان.نامه

اندیشه.سیاسي.امام.خمیني.در.خصوص.حج،.
.ابعــاد.سیاســي.شــعائر.اســالمي.و.حــج.از.منظــر.امــام.

و.رهبــری،.
فرصت.سازی.های.سیاسی.حج،.

دشمن.شناسی.در.حج،.
آگاهی.از.وضع.جهان.اسالم،.

برائت.از.مشرکین.

مقاله:.1..روش.شناسي.مقام.معظم.
رهبري.در.تبیین.حج)1393(.

2..جایگاه.و.کارویژه.هاي.حج.در.
چارچوب.اندیشه.مقام.معظم.رهبري.

.)1393(
3..تحلیل.راهبردي.بیانات.مقام.معظم.
رهبري.پیرامون.حج.با.محوریت.

موضوع.انسان
4.جایگاه.حج.در.اندیشه.سیاسی.
و.مبارزاتی.امام.خمینی.و.تعامل.
ابعاد.اندیشه.ای.ایشان.در.حج،.

سیاهپوش)1395(.
5..فرصت.آفرینی.حج.در.اندیشة.امام.

خمینی.و.مقام.معظم.رهبری،
حسینی.)1397(.

پایان.نامه:.جایگاه.حج.در.روابط.میان.
کشورهاي.اسالمی،.روح.اهلل.فالحي.

.)1395(
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محور چهارم: سیاستگذاری بر مبنای اولویت های نظام

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

سفر.حج،.راهپیمایی.1
اربعین.و.محور.مقاومت

مطالعات.منطقه.
ا..ی

.کتاب/.
اولویت.1مقاله.پژوهشی.

حج.و.ژئوپلیتیک.محور.مقاومت،
.مقاومت.از.نگاه.امام.خمینی.و.رهبری،.
سطوح.تأثیرگذاری.حج.بر.محور.مقاومت،

.حج.و.اسالم.انقالبی،
.حج.و.جنبش.های.مردمی.کشورهای.اسالمی،.

حج.و.مبارزه.با.داعش،
.حج.و.مقابله.با.افراطی.گری،

.محور.مقاومت.و.موضوع.سوریه.در.حج،.
حج.و.مسئله.قیام.های.مردمی.جهان.اسالم،.
حج.و.مقاومت.یمنیها.در.برابر.آل.سعود،

راهکارهای.تقویت.گفتمان.مقاومت.از.طریق.حج،.
حج.و.گفتمان.مقاومت،

.اربعین.و.جبهه.مقاومت.اسالمی،
.نمایش.حسن.همجواری.ملت.های.مسلمان.با.پیاده.

روی.اربعین،.
اربعین.رژه.ی.اقتدار.محور.مقاومت.

-
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مطالعات.منطقه.حج.و.مسئله.فلسطین2
ا..ی

.کتاب/
مقاله

پژوهشی
اولویت.1

برائت.از.مشرکین.و.مسئله.فلسطین،.
.حج.و.استقالل.فلسطین،.
حج.و.دفاع.از.فلسطین،

.ظرفیت.حج.برای.انسجام.مسلمانان.در.مسئله.فلسطین،.
پیشنیازهای.ایجاد.انسجام.میان.مسلمانان،.

ظرفیت.حج.برای.حل.معضالت.جهان.اسالم،.
ماموریت.مسلمانان.در.قبال.قدس،

.عوامل.به.حاشیه.رفتن.مسئله.فلسطین.در.ایام.حج،.
راه.های.حمایت.از.فلسطین.در.حج،.

حج.و.اهمیت.فلسطین.و.امت.اسالمی،.
فلسطینیان.در.حج،.

حج.فرصتی.برای.گفتگو.در.مسئله.فلسطین،.
مسئله.فلسطین.نماد.پر.رنگ.کردن.وجهه.سیاسی.حج،.

حج.و.معامله.ی.قرن،.
حج.و.راهکارهای.ارائه.آگاهی.به.مسلمانان.نسبت.به.

مسئله.معامله.قرن.

پایان.نامه:.ظرفیت.های.سیاسی.حج.
برای.حل.بحران.فلسطین.با.تأکید.

بر.اندیشه.های.امام.خمینی=،.دهقانی.
)1394(
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3
حج.و.مقابله.با.ایران.

هراسی،.اسالم.هراسی.و.
شیعه.هراسی

مسائل.ایران
.کتاب/
مقاله

پژوهشی
اولویت.1

حج.عظیم.ترین،.قوي.ترین.و.وسیع.ترین.ابزار.سیاسي.
عبادي.تبلیغي.مسلمانان.جهان،

.حج.جلوهی.مقابله.با.ایران.هراسی.و.شیعه.هراسی،.
راهکارهای.رفع.ایران.هراسی.در.حج،.

ظرفیت.های.حج.برای.مقابله.با.ایران.هراسی،..اسالم.
هراسی.و.شیعه.هراسی،.

.استفاده.از.قدرت.نرم.در.حج،.عوامل.
ایران.هراسی.در.حج،

.نمایش.مقاومت.در.برابر.سلطه.طلبی.و.اقتدار.جمهوری.
اسالمی.در.حج،.

دیپلماسی.فرهنگی.در.حج.و.مقابله.با.ایران.هراسی،.
مقابله.با.ایران.هراسی.در.جهان.تشیع،

.مقابله.با.ایران.هراسی.در.جهان.اسالم،.
مقابله.با.ایران.هراسی.در.نظام.بین.الملل،
.توطئه.چینی.های.دشمنان.علیه.ایران،.

ایران.هراسی.با.چاشنی.ممانعت.از.حضور.ایرانیان.در.
حج،.

اتهام.زنی.های.عربستان.به.ایران،
دالیل.اسالم.هراسی،

.دیپلماسی.فرهنگی.در.حج
.مقابله.با.اسالم.هراسی،

مقابله.با.ایران.هراسی.در.جهان.تشیع،.
مقابله.با.اسالم.هراسی.در.نظام.بین.الملل،
.توطئه.چینی.های.دشمنان.علیه.شیعیان،.

اختالف.بین.شیعه.و.سنی،
.عوامل.شیعه.هراسی،.سابقه.شیعه.ستیزی.در.حج.

-
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راهپیمایی.اربعین.و.شیعه.4
مقالهمسائل.ایرانهراسی

اولویت.1پژوهشی

.حج.جلوهی.مقابله.با.ایران.هراسی.و.شیعه.هراسی،.
راهکارهای.رفع.ایران.هراسی.در.حج،.

ظرفیت.های.حج.برای.مقابله.با.ایران.هراسی،.
اسالم.هراسی.و.شیعه.هراسی،.

مقابله.با.ایران.هراسی.در.جهان.تشیع،
.مقابله.با.ایران.هراسی.در.جهان.اسالم،

.اختالف.بین.شیعه.و.سنی،.
عوامل.شیعه.هراسی.

-

5
سیاستگذاری.مطلوب.در.
حوزه.حج.و.زیارت.با.نگاه.

به.اسناد.باالدستی.
مقالهسیاستگذاری

اولویت.1پژوهشی

ماموریت.های.سازمان.حج.و.زیارت.در.حوزه.های.سیاسی.
اجتماعی،

.ضرورت.و.اهمیت.سیاستگذاری.در.حج،.
تاریخچه.خط.مشی.ها.و.رویکردهای.کالن.جمهوری.

اسالمی.در.حوزه.حج.و.زیارت،
پایش.و.ارزیابی.سیاست.های.گذشته.حج،

.آینده.پژوهشی.سیاست.های.مطلوب.نظام.جمهوری.
اسالمی.در.حج.

-

6
بررسی.مذاکرات.حج.
بر.پایه.سه.اصل.عزت،.
حکمت.و.مصلحت

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیرسمی

بررسی.تاریخچه.مذاکرات.برقراری.حج.میان.هیئت.
ایرانی.و.سعودی،.

مذاکرات.با.عربستان.برای.سفر.حج.عمره.و.افزایش.سهمیه.
حجاج،.

بررسی.شروط.ایران.برای.برقراری.حج.در.سال.های.
مختلف،

.بررسی.شروط.عربستان.برای.ایرانیان.

-

7

پیامدهای.سیاسی.ایفای.
نقش.سازمانهای.مردم.
نهاد.)سمن.ها(.در.عتبات.
عالیات.و.پیاده.روی.اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

نقش.سمن.ها.در.ایجاد.فضای.گفتگو.در.حج،.
عبور.از.دولت.محوری.در.اجرای.ماموریت.ها،

.سمن.ها.و.کاهش.حساسیت.برانگیزی.ماموریت.دولت.
ها،.

کارکردهای.سمن.ها.در.اربعین،.
مزایای.فعال.شدن.سمن.ها.در.راهپیمایی.اربعین،.

آسیب.شناسی.فعالیت.سمن.ها.در.راهپیمایی.اربعین.و.
عتبات.عالیات،.

معایب.فعال.شدن.سمن.ها.در.عتبات.عالیات.

-



72

نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت
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8
تاثیرگذاری.پیاده.روی.

اربعین.بر.ادامه.راه.انقالب.
اسالمی

اولویت.1مقاله.پژوهشیمسائل.ایران

نقش.راهپیمایی.اربعین.در.احیاي.معنویت.در.انقالب.
اسالمي،.

ظرفیت.های.سیاسی.اربعین.برای.انقالب.اسالمی،.
احیا.و.گسترش.فرهنگ.عاشورایی..

مقاله:.قوم.نگاری.مردم.نگاری.
فرهنگ.پیاده.روی.اربعین.حسینی.
علیه.السالم:.تحلیل.ها.و.راهبردهای.
تصمیم.گیری.در.نهادهای.انقالب.

اسالمی،.بنی.اسد.)1396(.

حج.و.سازمانهای.مردم.9
نهاد.)سمن.ها(.

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

نقش.سمن.ها.در.ایجاد.فضای.گفتگو.در.حج،.

عبور.از.دولت.محوری.در.اجرای.ماموریت.ها،.
سمن.ها.و.کاهش.حساسیت.برانگیزی.ماموریت.دولت.

ها،.کارکردهای.سمن.ها.در.حج،
.مزایای.فعال.شدن.سمن.ها

آسیب.شناسی.فعالیت.سمن.ها.در.حج،.
معایب.فعال.شدن.سمن.ها.در.حج،

.حج.و.توسعه.اجتماعی،.
نقش.سمن.ها.در.نقد.عملکرد.سیاسی،.اجتماعی.و.

فرهنگی.آل.سعود.

-

راهکارهای.جهانی.شدن.10
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.اعالن.برائت.در.حج

حج.و.اعالن.برائت،
.راهکارهای.گسترش.مراسم.اعالم.برائت.به.مسلمانان.

جهان.اسالم،
.فعال.کردن.سمن.ها.در.مراسم.اعالن.برائت،.

راهکارهای.تببین.صحیح.اعالن.برائت.برای.افکار.
عمومی.جهان.اسالم،

.گسترش.اعالن.برائت.از.طریق.گسترش.ارزش.هاي.
اسالمي،.

دشواري.های.همراه.سازي.ملت.ها.در.اعالن.برائت.

-
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11

.راهپیمایی.اربعین،.آرمان.
شهر.شیعه.و.تحوالت.
سیاسی..ـ.اجتماعی.منجر.
به.شکل.گیری.تصویر.

آرمان.شهری

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

از.اربعین.حسینی.تا.آرمان.شهر.مهدوی،
اصول.اساسی.رسیدن.به.آرمان.شهر.اسالمی،

مباحث.اقتصادی.در.آرمان.شهر.شیعه،
آزادی.و.طلب.آزادگی.در.آرمان.شهر.شیعه،

یاری.مردم.و.فریادرسی.مظلوم،.وفای.به.عهد،.امر.به.
معروف.و.نهی.از.منکر،
عدالت.در.آرمان.شهر،
اربعین.و.شهر.اصالح،
اربعین.و.شهر.وحدت،
اربعین.و.شهر.امن،

مراسم.اربعین.نمادی.از.آرمان.شهر.اسالمی،.
آرمان.شهر.و.همبستگی،

جهان.شمول.بودن.و.حکومت.جهاني.آرمانشهر.

مقاله:.شهر.اربعین)مدینه.االربعین(.
؛.رهیافتي.نو.به.مفاهیم.آرمانشهر.
شیعي،.قندی.و.شکوری.)1395(.

مقایسه.کارکرد.سیاسی.12
حج.و.اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.2کتابسیاسی

مقایسه.اهداف.سیاسی.حج.و.اربعین،
.کارکردهای.سیاسی.حج.و.اربعین،
.اهداف.اجتماعی.حج.و.اربعین،.

مقایسه.مباحث.اجتماعی،
.اقتصادی.و.سیاسی.مطروحه.در.حج.و.ایران.در.

سطح.جهان.اسالم،
.تأثیرگذاری.حج.و.اربعین.در.نظم.بین.الملل.اسالمی،.

پیاده.روی.اربعین.و.سیاست.خارجی،
پیاده.روی.اربعین.به.مثابه.راهکار.دیپلماتیک.برای.تحقق.

اهداف.سیاست.خارجی،.
تحکیم.روابط.با.همسایگان،

.ایجاد.اتحاد.و.تفاهم.میان.مسلمانان،.
تقویت.مناسبات.رسمی.ایران.و.عراق،.

هم.افزایی.و.هماهنگی.با.مردم.مسلمان.لبنان،.یمن،.
بحرین،.پاکستان،.هندوستان،.شیعیان.ساکن.در.اروپا،.

آفریقا،.آسیا.و.نقاط.دیگر.جهان.

مقاله:.بررسی.تطبیق.پذیری.دو.
منسک.اجتماعی.حج.و.اربعین.از.

منظر.ارتباطاتی.در.دیدگاه.مقام.معظم.
رهبری،.همایون.و.کوهکن.)1396(.
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13
تاثیر.عتبات.عالیات.بر.
سیاست.های.دولت.ها.در.

ایران.معاصر
شاهان.قاجار.و.عتبات.عالیات،.عتبات.عالیات.در.دوران.اولویت.2مقاله.پژوهشیمسائل.ایران

پهلوی

مقاله:.1..فتحعلی.شاه.قاجار.و.عتبات.
عالیات.ورقی.از.جهت.گیری.های.

مذهبی.و.سیاست.خارجی.دولت.قاجار،.
قیداری.)1389(.

2..انگیزه.ها.و.پیامدهاي.سفر.زیارتي.

بلندپایگان.سیاسي.قاجار.به.عتبات.و.
حج،.واعظ.شهرستانی.)1396(.

14
دیپلماسی.حج.و.تلفیق.
منافع.ملی.و.مصالح.امت.

اسالمی

جامعه.شناسی.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

حج،.منافع..ملّی.و.مصالح.اّمت..اسالمی،.
تزاحم.منافع.ملی.و.مصالح.اسالمی.در.حج،.

ایجاد.سازگاری.میان.منافع.ملی.و.مصالح.امت.اسالمی.
به.وسیله.حج.

مقاله:.1..واکاوی.پیامدهای.دیپلماسی.
.)1398(SOAR.حج.بر.اساس.مدل
2..تحلیل.ژئوپلیتیکی.فرآیند.دیپلماسی.

حج.با.تأکید.بر.هویت.اسالمی.
.)1398(

اهداف.و.کارکردهای.15
سیاسی.اجتماعی.اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.3کتابسیاسی

بررسی.راهپیمایی.اربعین.ازمنظر.جامعه.شناسی.
سیاسی،.

اهداف.سیاسی.راهپیمایی.اربعین،
.کارکردهای.سیاسی.راهپیمایی.اربعین،.
اهداف.اجتماعی.راهپیمایی.اربعین،.

کارکردهای.اجتماعی.راهپیمایی.اربعین،
.طرح.و.ارائه.مباحث.اجتماعی،.اقتصادی.و.سیاسی.

راهپیمایی.اربعین.در.سطح.جهان.اسالم،.
.تجدید.نظر.در.روابط.اقتصادی،.بازرگانی.و.سیاسی.
میان.کشورهای.اسالمی،.برقراری.روابط.علمی،.
تحقیقی.و.پژوهشی.میان.کشورهای.اسالمی،.
.تأثیرگذاری.راهپیمایی.اربعین.بر.نظم.منطقه.ا..ی،.

بایدها.و.نبایدها.در.اربعین.

مقاله:.1.تحلیل.پیاده.روی.اربعین.در.
بستر.جامعه.شناسی.سیاسی،.آقائی.و.

فتحی.مهر.)1396(.
2..پیاده.روی.اربعین.حسینی.به.مثابه.
جنبش.اجتماعی،غفاری.و.آقائی.

.)1397(
.3.رهیافت.های.سیاسی.از.اربعین.

حسینی،.نیک.کار.)1394(.
4..پیامدهای.سیاسی.آیین.پیاده.روی.

اربعین،.میرزازاده.)1397(.
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

اهداف.و.کارکردهای.16
سیاسی.اجتماعی.حج

جامعه.شناسی.
اولویت.4کتابسیاسی

اهداف.سیاسی.حج،.
کارکردهای.سیاسی.حج،
.اهداف.اجتماعی.حج،.

کارکردهای.اجتماعی.حج،.
طرح.و.ارائه.مباحث.اجتماعی،.اقتصادی.و.سیاسی.حج.

در.سطح.جهان.اسالم،.
استفاده.از.کارکردهای.سیاسی.و.اجتماعی.حج.تجدید.
نظر.در.روابط.اقتصادی،.بازرگانی.و.سیاسی.میان.

کشورهای.اسالمی،.
برقراری.روابط.علمی،.تحقیقی.و.پژوهشی.میان.

کشورهای.اسالمی،.
تأثیرگذاری.حج.در.نظم.بین.الملل.اسالمی،
.برائت.از.مشرکین،.حج.و.اتحاد.اسالمی،

.حج.و.توطئه.های.دشمنان.اسالم،
حج.و.ارزش.های.متعالی.جهان.اسالم،

.کارکردهای.سیاسِی.حج.از.منظر.امام.خمینی=.
.بررسی.برخی.کارکردهای.حج.همچون:

انسجام.بخشی،.مشارکت،.افزایش.قدرت.نرم،.
ثبات.سازی،.

تحریک.و.توسعه.نارضایتی.هاو.نافرمانی.مدنی.در.میان.
مسلمانان،.

.کاهش.و.مهار.بحران.های.سیاسی،.هدایت.و.ایجاد.
بستر.مناسب.براي.رشد.و.تعالي.جامعه،.حّل.مناقشات.

موجود.میان.اعضاي.جامعه.

مقاله:.1..اهداف.اجتماعی.اقتصادی.
کنگره.عبادی.سیاسی.حج.در.جهان.

.اسالم،.اولیائی.)1378(.
.2..کارکرد.سیاسی.حج.از.منظر.امام.

خمینی.و.مقام.معظم.رهبری،.مرتضوی.
و.امیری.)1396(.

3..تبیین.و.تحلیل.تاریخی.کارکردهای.
سیاسی.اقتصادی.حج.در.دورة.عباسیان،.

ذهابی.و.کرمعلی.)1397(.
کتاب:1..حج.در.اندیشه.سیاسی.اجتماعی.
مقام.معظم.رهبری،.معینی.پور.)1393(.
2..ابعاد.سیاسی.و.اجتماعی.حج،.رهبر.

.)1377(
پایان.نامه:.تحلیل.مسائل.اجتماعي.حج.

در.ایران،.قاسمي.)1354(.
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تاثیر.انقالب.اسالمی.17
اولویت.4مقاله.ترویجیمسائل.ایرانبر.حج

تأثیرات.متقابل.حج.و.انقالب.اسالمی،
.تأثیرات.انقالب.اسالمی.و.عملکرد.جمهوری.اسالمی.و.

رهبران.آن.بر.حج،.
نقش.انقالب.اسالمي.در.احیاي.جنبه.هاي.سیاسي.حج،

مقاله:.1..درآمدي.بر.نقش.انقالب.
اسالمي.در.احیاي.جنبه.هاي.سیاسي.
ـ.اجتماعي.حج،.میرخلیلي.)1394(.
2..انقالب.اسالمي.و.قرائت.نوین.
از.حج.)با.تأکید.بر.فرمایشات.امام.
خمیني.و.مقام.معظم.رهبري(،.حقي.

.)1394(
3..تأثیر.انقالب.اسالمی.ایران.بر.حج.
ابراهیمی؛.با.تأکید.بر.دیدگاه.امام.
خمینی،.رضا.لک.زایی.)1395(.

4..بررسی.تطبیقی.انقالب.اسالمی.
و.حج.ابراهیمی:.تبیین.مفاهیم.و.

عرصه.ها،.فتحی.)1394(.
5..تأثیر.انقالب.اسالمی.بر.وضعیت.
موجود.و.آینده.عربستان.با.تأکید.بر.
کنگره.حج،.جوادی.ارجمند.)1394(.
کتاب:.انقالب.اسالمی؛.احیای.
فرهنگ.زیارت.و.بازتولید.حج.

ابراهیمی،.حمید.احمدی.)1397(.
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2( بررسی استراتژی های کالن در حوزه حج و زیارت، بازنگری در آن و تدوین استراتژی های جدید

محور اول: استراتژی های اصولی و راهبردی کالن 

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

1
حج.و.احیای.
گفتمان.اسالم.

سیاسی.
اولویت.1کتاباندیشه.سیاسی

چالش.های.هویتی.گفتمان.اسالم.سیاسی،.
حج.و.اشاعه.ارزش.های.اسالم.در.سیاست،

.آثار.و.ظرفیت.های.حج.در.تقویت.گفتمان.اسالم.سیاسی،.
عمل.و.کاربست.اسالم.سیاسی.در.حج،.
عرصه.های.تاثیر.حج.بر.اسالم.سیاسی،.

ظرفیت.حج.برای.احیای.گفتمان.اسالم.سیاسی،
.راهکارهای.مقابله.با.سیاست.زدایی.از.حج.ابراهیمی.

-

2
حج،.فرصتی.برای.
گفتگو.پیرامون.

مسائل.جهان.اسالم.

جامعه.شناسی.
سیاسی

کتاب/
اولویت.1پایان.نامه

آسیب.شناسی.و.اصالح.فرایندهای.محدودیت.آفرین.برای.گفتکوی.
سیاسی.میان.حجاج.و.رفع.موانع،

.تمهید.ساز.و.کارهایی.برای.تعامل.پایدار،
.بستر.سازی.برای.تقویت.ارتباط.و.گفتگوی.سازنده.میان.مذاهب.

مختلف،.
استفاده.از.ظرفیت.رسانه.های.مجازی.برای.تقویت.فضای.گفتگو،.

راه.کار.هایی.برای.تسهیل.گفتگو.در.حج،
.راه.کارهایی.برای.کاهش.حساسیت.آل.سعود.در.حج،.

.گفتمان.درباره.مسائل.حیاتی.جهان.اسالم.

-

3
منابع.فرهنگی.
قدرت.در.حج.و.

عتبات

فرهنگ.
سیاسی

کتاب/.
مقاله

پژوهشی
اولویت.1

حج.و.قدرت.نرم،.
حج.و.منابع.فرهنگی.قدرت.نرم،

اسطوره.ها.و.آیین.های.کهن.مشترک.در.جهان.اسالم،
.الگوهای.فرهنگی.همزیستی.مسلمانان،.

علقه.های.راهبردی.جهان.اسالم،
.مذهبی. اشتراکات.تاریخی.و.فرهنگیـ.

مقاله:.مبانی.فرهنگی.قدرت.نرم.جمهوری.
اسالمی.ایران.در.عراق.نوین.)1394(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

4
حج.و.امنیت.
فرهنگی.جهان.

اسالم

فرهنگ.
سیاسی.

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

حفظ.فرهنگ.دینی.مسلمانان.در.حج،
.گویش.های.گوناگون،.

گروه.های.متفاوت.و.ملت.های.مختلف.جهان.اسالم،.
دفاع.از.فرهنگ.اسالمی،.

جلوگیری.از.سیطره.فرهنگی.شرق.و.غرب،.
جلوگیری.از.ترویج.مرام.های.غربی،.

جلوگیری.از.ترور.شخصیت.و.ایجاد.اختالف.بین.علما.و.مردم،
.نفوذ.در.نهادهای.اسالمی،.
نفوذ.از.طریق.روابط.بازرگانی،
.گسترش.مصرف.گرایی،.
ایجاد.حقارت.و.خود.باختگی،
.تضعیف.مبانی.دینی،.
ترویج.کاالهای.تجملی،.

توزیع.محتوای.فرهنگی.نا.مناسب.

-

5

بررسی.اولویت.
سیاست.یا.فرهنگ.
برای.جمهوری.
اسالمی.در.حج

فرهنگ.
سیاسی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

نگرش.ابزاری.به.فرهنگ،.
فرهنگ.ابزار.دیپلماسی،.

اصالت.فرهنگ.و.ایدئولوژی،
.فرهنگ.به.عنوان.عرصه.اصلی.و.تجلی.ماهیت.وجودی.انسان.

نظام.های.معنایی.و.معرفتی.در.دنیای.امروز..

-

6
تاریخچه.تالش.
برای.جدایی.دین.و.
سیاست.در.حج

مقاله.تاریخی.سیاسی
اولویت.1پژوهشی

ابعاد.سیاسی.فریضه.ی.دینی.حج،.
عوامل.نادیده.گرفتن.ابعاد.سیاسی.حج،

نقش.حاکمان.کشورهای.اسالمی.در.جدایی.دین.و.سیاست.در.حج،.
نقش.علمای.اسالمی.در.جدایی.دین.از.سیاست.در.حج.

-

حج،.آزادی.و.نگاه.7
بشر.دوستانه

جامعه.شناسی.
سیاسی

مقاله.
حج؛.آزادی.جامعه.از.بردگی.و.بندگی.غیرخدا،اولویت.1پژوهشی

-.حج.و.احترام.به.حقوق.بشر
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

8
بررسی.ابعاد.سیاسی.

گزارشات
.حجگزاری.ایرانیان

سیاسی.
اجتماعی

مقاله.
اولویت.1ترویجی

بررسی.گزارشات.حجگزاری.ایرانیان،
.بررسی.سفرنامه.ها،.

برنامه.های.دولت.ایران.برای.حج،.
بررسی.روزنامه.های.سعودی.و.ایرانی،.

ارتباط.حجگزاران.با.بعثه،
.حجگزاران.و.سازمان.ها.و.نهادهای.همکار،.

.بررسی.کتاب.های:
.1.سیمای.حج.در.سال.1370،.سرهنگی.)1371(.

2..با.کاروان.عشق،.مهدوی.راد.و.جعفریان.)1372(.
3..برگزاری.حج.در.دوران.پهلوی،.سلطانی.مقدم.)1393(.

4..حج.دوره.های.25.تا.33،.9.جلد.)1393-1384(.
5..همراه.با.حج.81،.سامانی.)1381(.

6..موسم.بیداری،.علیزاده.موسوی.)1389(.

-

دکترین.امنیتی.9
سیاسی.امنیتیاربعین

پایان.

نامه/.
کتاب

اولویت.2

مبانی.هنجاری.دکترین.امنیت.راهپیمایی.اربعین،.
امنیت.مردم.پایه،

.نقش.طرح.خلع.سالح.در.کربال.و.نجف،.
گروه.های.تکفیری.و.امنیت.زائرین.اربعین،.

نقش.حشد.الشعبی.در.برقراری.امنیت.اربعین،.
نقش.سپاه.قدس.در.برقراری.امنیت.اربعین،.

روحیه.ی.باالی.زائران.عامل.امنیت،.
تأثیر.ناامنی.ها.در.عراق.بر.امنیت.عتبات.عالیات،
.حفظ.امنیت.زائران،.اربعین.و.امنیت.عراق،.

اربعین.و.امنیت.ایران،
.پیوند.منافع.ایران.و.عراق.و.تامین.امنیت،.

نقش.اربعین.در.کاهش.چالش.های.مرزی.بین.کشورهای.منطقه،
.نقش.عتبات.عالیات.در.افزایش.امنیت.در.عراق.نوین.

مقاله:.1..ابعاد.تحقق.امنیت.پایدار.در.پرتو.
مناسک.دینی.با.تأکید.بر.راهپیمایی.اربعین،.

معینی.پور.)1396(.
2..نقش.اربعین.حسینی.در.شکل.دهی.به.
آینده.امنیت.و.هویت.اسالمی.غرب.آسیا.و.
جهان.اسالم،.حمیدرضا.اکبری.)1397(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

10
حج،.سرمایه.

اجتماعی.و.کنش.
سیاسی

اولویت.2پایان.نامهدیپلماسی.

شناخت.ظرفیت.های.افزایش.سرمایه.اجتماعی.در.حج،
.بررسی.رابطه.سرمایه.اجتماعی.و.نگرش.به.فرهنگ.دموکراتیک،.

سرمایه.اجتماعی.و.عملکرد.سیاسی،.
هنجارهای.سیاسی.حج،.

سرمایه.اجتماعی.و.اعتماد.سیاسی.در.حج،.
امکان.های.کنش.سیاسی.حجگزاران.

مقاله:
1..حج،.سرمایه.اجتماعي.و.قدرت.با.تأکید.
بر.اندیشه.هاي.مقام.معظم.رهبري.)1393(.
2..حج.و.ارتقای.سرمایة.اجتماعی.جهان.

اسالمی،.علوی.)1396(.

بررسی.ظرفیت.های.11
اولویت.2کتاباندیشه.سیاسیسیاسی.حج

تحکیم.و.وحدت.بین.مسلمین،
.چاره.جویی.و.حل.مشکالت.مسلمین،.
مطرح.کردن.انقالب.ایران.به.عنوان.الگو،

.تبلیغات.و.بیدارگری.و.هشدار.در.مورد.توطئه.های.استکبار،.
کانون.برائت.و.مبارزه.علیه.استکبار،.

پیوند.دین.و.سیاست،.
تشکیل.امت.واحد،

.آموزش.صلح.جهانی.و.همزیستی.مسالمت.آمیز،
.نمایشگر.حکومت.اسالمی،

رایزنی.ومشورت.و.مبادله.فرهنگی،
.نمایش.قدرت.و.عزت.اسالمی.

مقاله:.1..ابعاد.سیاسی.حج.)1391(.
2..ظرفیت.های.سیاسی.حج.از.دیدگاه.امام.

خمینی=،.دهقانی.)1394(.

12

بررسی.منابع.ایجاد.
قدرت.سیاسی.
با.نگاه.ویژه.به.
راهپیمایی.اربعین

اندیشه.سیاسی
کتاب/.
پایان.
نامه

اولویت.2

.اربعین.نمایش.قدرت.جهان.اسالم،
.اربعین.و.اقتدار.سیاسی.تشیع،

.اربعین.جلوه.گاه.نمایش.قدرت.سیاسی.در.جهان.اسالم،.
اربعین.و.تقویت.قدرت.سیاسی.مسلمانان،.
سطوح.تولید.قدرت.در.راهپیمایی.اربعین.

مقاله:.شاخصه.های.اقتدار.اسالمی.در.اجتماع.
عظیم.اربعین.حسینی،.شایگان.و.مومنی.

راد.)1396(.

اندیشه.سیاسیحج.و.قدرت.سیاسی13
کتاب/.
پایان.
نامه

اولویت.2

قدرت.سیاسي.در.اندیشه.اسالم،
.قدرت.سیاسي.در.اندیشه.امام.خمینی.و.مقام.معظم.رهبری،.

والیت.به.مثابه.قدرت.سیاسی.در.اسالم،
.حج.جلوه.گاه.نمایش.قدرت.سیاسی.در.اسالم،

.حج.و.تقویت.قدرت.سیاسی.مسلمانان،
.سطوح.تولید.قدرت.در.حج.

مقاله:.حج.نمایش.قدرت.عظیم.اسالم.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

سیاسیفلسفه.سیاسی.حج14
فلسفی

.کتاب/
مقاله.
پژوهشی

اولویت.2

.عبادی.اسالم،. .حج.و.اعمال.سیاسیـ.
.بعد.سیاسی،.مهمترین.فلسفه.حج،

.بررسی.اوضاع.مسلمین.و.مشکالت.آنان.در.حج،.
تغییر.نگاه.سلطه.پذیرانه.مسلمین،.

تحول.درونی.امت.اسالمی،
.هدف.حج.قیام.برای.برپایی.عدالت،

.استکبارستیزی.مصداق.بارز.حج.سیاسی،
.برائت.از.مشرکین.و.احیای.سیاست.در.حج،

.حج.و.وحدت.کلمه.امت.اسالمی،
.حج.جلوه.گاه.سیاست.در.کنار.معنویت،
.حج.و.نمایش.عظمت.امت.اسالمی،.

فلسفه.سیاسی.حج.در.روایات،
.فلسفه.سیاسی.حج.در.نهج.البالغه.

پایان.نامه:.فلسفه.سیاسي.حج،.فاطمه.
نوباغي.)1391(.

دیپلماسی.فرهنگی.15
در.راهپیمایی.اربعین.

فرهنگ.
سیاسی.

مقاله
اولویت.2پژوهشی

فرهنگ.سازی.و.معرفت.آفرینی.در.راهپیمایی.اربعین،
.میهمان.نوازی.ملتی.جنگ.زده.و.از.گرفتاری.داعش.بیرون.آمده،

.سعودی، .تبلیغات.منفی.امریکاییـ.
.فرهنگ.ملت.ها.در.راهپیمایی.اربعین

مقاله:.دیپلماسی.زیارت.و.مقابله.با.
جریان.های.سلفی.تکفیری،.پور.حسن.

.)1398(

16
مؤلفه.های.هویت.
سیاسی.فرهنگی.

در.حج

فرهنگ.
سیاسی

مقاله
اولویت.2پژوهشی

حج.و.هویت.بخشی.به.مسلمانان،.
حج.و.هویت.فردی،.
حج.و.هویت.جمعی،
.حج.و.هویت.دینی،

.تاثیر.مناسک.بر.فرهنگ.حجاج،
بررسی.تغییرات.فرهنگی.حجاج.قبل.و.پس.از.حج،.

هویت.فرهنگی.و.سیاست،.
حج.و.مبادالت.فرهنگی.در.جهان.اسالم،

.دینامیسم.مبادالت.فرهنگی.ایران.و.جهان.اسالم.

مقاله:.حج،.عامل.هویت.یابی.مسلمانان.و.
جامعه.اسالمی.)1398(.

حج.و.بین.المللی.17
مقاله.دیپلماسی.گرایی

اولویت.2پژوهشی

جهانی.شدن.پدیده.ای.طبیعی.یا.طرحی.غربی،
.جهانی.شدن.و.عبور.از.استعمارگرایی،
.حج.و.شناخت.بهتر.پدیده.جهانی.سازی،
.جهانی.شدن.و.همگرایی.در.جهان.اسالم

مقاله:.1..حج.و.جهانی.شدن.)1395(.

2..تأثیرگذاري.حج.در.نظم.بین.الملل.

اسالمي.از.دیدگاه.مقام.معظم.رهبري.
.)1393(
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

دیپلماسی.و.رفتار.18
مقاله.دیپلماسی.سیاسی.در.حج

اولویت.2.پژوهشی
شناخت.ضوابط،.معیارها.و.اصول.دیپلماسی.و.رفتار.سیاسی.در.

اسالم،.
.نقش.حج.در.حوزه.دیپلماسی.و.رفتار.سیاسی.

مقاله:.1..نقش.زیارت.در.تربیت.سیاسی.زائر.
.)1397(

2..اِعمال.))سیاست.در.حج(.(.یا.اَعمال.
))سیاست.حج(.(،.زارعی.)1398(.)1000.

کلمه.ای(.

حج.و.دیپلماسی.19
فرهنگی

فرهنگ.
سیاسی.

مقاله
اولویت.3پژوهشی

مفهوم.دیپلماسی.فرهنگی،.
هویت.دینی.و.فرهنگی،.
دیپلماسی.فرهنگی.در.اسالم

،شیوه.های.اصلی.دیپلماسی.فرهنگی.در.سیره.پیامبر.و.معصومین،
.کارکرد.مشترکات.دینی.در.دیپلماسی.فرهنگی،
.دیپلماسی.رفتارسیاسی.پیامبر.اسالم.و.معصومین،

.دیپلماسی.فرهنگی.و.اخالق،
.دیپلماسی.فرهنگی.و.روابط.بین.الملل،.
نظام.بین.الملل.و.دیپلماسی.فرهنگی،

.اهداف.دیپلماسی.فرهنگی،
.جنبه.های.عملی.روابط.فرهنگی-سیاسی.در.اسالم،

قاعده.نفی.سبیل.بر.حکمیت.فرهنگی،.
تطور.تاریخی.دیپلماسی.فرهنگی،
.ماهیت.تحول.دیپلماسی.فرهنگی،.
عوامل.تحول.دیپلماسی.فرهنگی،

.نمودهای.تاریخی.تحول.دیپلماسی.فرهنگی،
.حج.و.روابط.علمی.جهان.اسالم،

.نقاط.عطف.در.روابط.فرهنگی.جهان.اسالم.با.دنیای.خارج،.
بازیگران.و.گستره.اهداف،

.نهادهای.مستقل.و.ثابت.دیپلماتیک.فرهنگی،
.بازیگری.در.شکل.ائتالف.ها.و.اتحادهای.منطقه.ا..ی.و.فرا.منطقه.ا..ی،

.دیپلماسی.حج.و.تلفیق.منافع.ملی.و.مصالح.اسالمی،.
شرایط.تاثیرگذاری.فرهنگ.حج.بر.دستگاه.های.کالن.سیاسی.و.

دیپلماسی،
.حج.و.نگاه.ابزاری.به.دیپلماسی.فرهنگی.توسط.آل.سعود،.

زمینه.های.تقویت.هویت.فرهنگی.در.مناسک.حج،.
حج.و.هویت.ملل.اسالمی.

مقاله:.1..کارکردهای.دیپلماسی.فرهنگی.
حج،.در.تقویت.هویت.فرهنگی.مسلمانان،.

صادق.زاده.)1398(.
2..بررسی.جایگاه.دیپلماسی.فرهنگی.حج.
و.موانع.آن.با.تأکید.بر.همگرایی.در.جهان.

اسالم.)1398(.
3..کارکردهای.دیپلماسی.فرهنگی.حج.در.
کاهش.تعصبات.مذهبی.و.تعارضات.قومی.

.ـ.ملیتی،.
صادق.زاده.)1395(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

مقاله.اندیشه.سیاسیابعاد.سیاسی.حج20
اولویت.3ترویجی

صدور.بیداري.اسالمي،
.مبانی.استعمار.ستیز.حج،

.حج.کانون.مبارزه.علیه.استعمار،.
.مبانی.استبداد.ستیز.حج،.
مبانی.هویت.یاب.حج،.
جنبه.سیاسی.فردي.حج،.
جنبه.اجتماعي.حج،.
نتایج.تعطیل.کردن.حج،

.احقاق.حق.ملت.فلسطین.و.مظلومان.جهان..

مقاله:.الحج.و.أبعاده.السیاسیةواإلجتماعیة.
.)1398(

کتاب:.1..ابعاد.سیاسی.و.اجتماعی.حج.
.)1381(

2..حج:.اجتماعی،.سیاسی،.عبادی.)1386(.

3..ابعاد.سیاسی.حج.در.اندیشه.سیاسی.امام.
خمینی.)1392(.

4..بهره.گیری.از.ابعاد.سیاسی.حج.،.محمدی.
اشتهاردی.)1372(.

پایان.نامه:.1..وجوه.سیاسی.حج.)با.تأکید.
بر.اندیشه.امام.خمینی=.و.آیت.اهلل.
خامنه.ای(،.امیری.زاده.)1392(.

2..ابعاد.سیاسی.حج.در.اندیشه.سیاسی.امام.
خمینی،.رجائی.)1392(.

3..نگاهي.به.ابعاد.عبادي.و.سیاسي.حج.از.
دیدگاه.قرآن.کریم.و.مقایسه.آن.باسازمانهاي.

بین.المللي،.زیرک)1383(.

ابزارهای.دیپلماسی.21
فرهنگی.در.حج

فرهنگی.
سیاسی

مقاله.
اولویت.4ترویجی

چگونگی.استفاده.از.ابزارهای.سنتی.و.رسمی.برای.هدایت.
دیپلماسی.فرهنگی،.

زمینه.های.تقویت.هویت.فرهنگی.در.مناسک.حج،.
تأثیر.حج.بر.تقویت.هویت.ملل.اسالمی،.

نحوه.استفاده.از.ابزارها.و.ساز.و.کارهای.نوین،
ابزارهای.دیپلماسی.فرهنگی.در.اسالم،

.فرهنگی.فعالیت.های.دیپلماتیک.در.اسالم، .ابزار.تبلیغاتیـ.
.نحوه.استفاده.از.فناوری.های.پیشرفته.اطالعاتی،.ارتباطی،.فضای.

مجازی.و.رسانه.ای،
.تعامل.و.تقابل.رسانه.و.مذهب.در.حج،.

تاثیر.انقالب.در.فن.آوری.اطالعات.و.ارتباطات.بر.حج،
موانع.بهره.مندی.از.دیپلماسی.فرهنگی.در.حج،.

مخاطب.دیپلماسی.فرهنگی.حج.

مقاله:.1..مؤلفه.ها.و.ظرفیت.های.قدرت.
نرم.جمهوری.اسالمی.ایران.در.دیپلماسی.

فرهنگی.)1397(.
2..کارکردهای.دیپلماسی.فرهنگی.حج.در.
تقویت.هویت.فرهنگی.مسلمانان،.صادق.

زاده.)1398(.
3..دیپلماسی.حج.فرصت.ها.و.چالش.ها.

باتاکیدبرحوزه.دانش،رسانه.وجامعه.)1398(.
کتاب:.1..ره.توشه.مبلغ.در.حج،.محسن.

محمدی.)1393(.
2..ره.توشه.مبلغ،.رهبر.)1384(.

پایان.نامه:.تحلیل.نشانه.شناختي.مناسک.
.ارتباطي،.درخشان. حج:.رویکردي.فرهنگيـ.

.)1391(
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محور دوم: بازنگری در استراتژی ها  
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

بررسی.کارنامه.
و.فعالیت.های.

سازمان.های.فرهنگی.
ـ.مذهبی.در.حج،.

عتبات.عالیات.و.پیاده.
روی.اربعین

اولویت.1پایان.نامه/.کتابسیاستگذاری

بررسی.فعالیت.ها.و.عملکرد.سیاسی.نهادهای.فرهنگی.جمهوری.اسالمی.در.حج،.
عتبات.عالیات.و.راهپیمایی.اربعین،

.سازمان.فرهنگ.و.ارتباطات.اسالمی،
.مجمع.جهانی.تقریب.مذاهب،.

مجمع.جهانی.اهل.بیت،
.سازمان.حج.و.زیارت،.

مجمع.جهانی.شیعه.شناسی،.

مجمع.جهانی.اهل.بیت:.
.مجمع.جهانی.تقریب.مذاهب.اسالمی

.و.بازوهای.فکری.آنها.همچون.دانشگاه.مذاهب.اسالمی.و.بنیاد.بین.المللی.
عاشورا.

-

تحلیل.وضعیت.2
مقالهفرهنگ.سیاسیفرهنگي.سیاسی.حج

اولویت.1پژوهشی

نقش.سازمان.های.مردم.نهاد.در.حوزه.فرهنگ.سازی.حج،
.نقش.کلیدی.حجاج.در.اعتالی.فرهنگ.سیاسی.حج،

.قوت.ها،.ضعف.ها،.فرصت.ها.و.تهدیدهای.فرهنگی.در.حج،.
مطالعه.وضعیت.کیفیت.فرهنگی،.اجتماعی.و.سیاسی.حجاج،.

دخالت.دولت.آل.سعود.در.حوزه.های.فرهنگی،.نقش.سازمان.ها.و.نهادها.در.
فرهنگ.سیاسی.حجاج،.

نقش.شعور.و.معرقت.مذهبی.در.ارتقای.فرهنگ.سیاسی.حجاج،
تاثیر.ترویج.فرهنگ.سیاسی.وهابی.بین.حجاج.

-

3

عوامل.مؤثر.بر.
مشارکت.زائرین.
در.برنامه.های.
سیاسی.اربعین

جامعه.شناسی.
مطالعه.پیمایشی.عوامل.مؤثر.بر.مشارکت.زائرین.در.برنامه.های.سیاسی.در.طول.اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

-پیاده.روی.اربعین
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

بررسی.فضای.گفتمانی.4
مقالهاندیشه.سیاسیحج

اولویت.2پژوهشی

گفتمان.سیاسی.حج،.
گفتمان.توحید.و.خداپرستي،.

تولي.و.تبری.در.حج،.
گفتمان.عدالت.درحج،.
گفتمان.آزادی.و.آزادگی..

مقاله:.1..دیپلماسی.
گفتمانی.پیام.های.امام.
خمینی=.و.مقام.معظم.
رهبری.به.کنگره.حج.
و.تأثیرات.آن،.بشیر.و.
آقایانی.)1397(.
2..دیپلماسی.حج؛.

گفتمان.سازی.با.رویکرد.
آینده.پژوهی.)1398(.

محور سوم: بررسی استراتژی های کشورهای جهان اسالم در مورد حج و تدوین استراتژی های جدید

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1
بررسی.ساز.و.کارهای.
آل.سعود.برای.اداره.

مراسم.حج
.پایان.نامه/سیاستگذاری

کتاب
اولویت.1

سیاستگذاری.برگزاری.مراسم.حج.توسط.آل.سعود،
.بررسی.نقاط.ضعف.و.قوت.سیاست.های.حج،.

سوء.استفاده.آل.سعود.از.میزبانی.حجاج،
.برخورد.سیاسی.با.حجاج،.

محروم.کردن.کشورهای.مخالف.از.انجام.حج،
.صد.عن.سبیل.اهلل،.

بررسی.عملکرد.هیات.بین.المللی.نظارت.بر.مدیریت.حج.

-

حج.و.اولویت.های.2
اولویت.1کتابمطالعات.منطقه.ا..یاصلی.جهان.اسالم

اتحاد.مسلمین،.
مسئله..فلسطین،.

تفاوت.اسالم.ناب.محمدی.و.اسالم.آمریکایی،
.مقابله.با.تکفیر.و.ترور.

-

3

بررسی.واکنش.های.
دولت.های.اسالمی.در.
قبال.سوءمدیریت.های.

آل.سعود

مقالهسیاسی.مدیریتی
بررسی.ملیت.آسیب.دیدگان.ناشی.از.حوادث.حج،.اولویت.1پژوهشی

-بررسی.واکنش.های.دولت.های.اسالمی.به.حوادث.حج.
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

4

چگونگی.ایفای.نقش.
سازمان.کنفرانس.
اسالمی.برای.اداره.
و.نظارت.بر.حسن.

اجرای.کار

مقالهمطالعات.منطقه.ا..ی
اولویت.1پژوهشی

بررسی.راهکارهای.فعال.کردن.سازمان.کنفرانس.اسالمی.در.مسئله.حج،
.ظرفیت.های.سازمان.کنفرانس.اسالمی،.

عملکرد.سازمان.کنفرانس.اسالمی.در.مسئله.حج،
.بررسی.راه.کارهای.ایجاد.انگیزه.برای.سازمان.کنفرانس.اسالمی.به.منظور.

دخالت.در.مسئله.حج.

-

بین.المللی.کردن.5
اولویت.1مقاله.پژوهشیروابط.بین.المللمدیریت.حج

بحران.ها.و.مسائل.مهم.مدیریت.در.حج،.
.وظایف.مدیران.در.حج،.
مدیریت.بین.المللی.حج،.

تقاضاها.برای.تغییر.مدیریت.در.حج،.
لزوم.تغییر.مدیریت.حج،.

بررسی.عملکرد.هیئت.بین.المللی.نظارت.بر.عملکرد.آل.سعود.در.اداره.حج،
مدیریت.حج.در.عصر.جهانی.شدن،.

نقش.شرکت.های.بزرگ.بین.المللی.در.حج،
.بررسی.برنامه.های.مصر،.قطر.و.مالزی.برای.تغییر.در.مدیریت.حج.

-

6
حج.موسم.آشنایی.
با.افکار.عمومی.

مسلمانان

جامعه.شناسی.
بررسی.پیمایشی.بررسی.افکار.عمومی.مسلمانان.نسبت.به.مسائل.سیاسی.روز.اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

-جهان.

حج.و.جنبش.های.7
فرا.ملی

جامعه.شناسی.
نقش.کنش.گران.فراملی.در.جنبش.های.اسالمی،.اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

-راهکارهای.انتقال.تجارب.سیاسی.جنبش.های.فراملی.درحج.

8
نقش.اثر.گذار.حج.در.
تغییر.گفتمان.حاکم.بر.

جامعه.جهانی
ظرفیت.حج.برای.تغییر.در.گفتمان.جهان.اسالم،.اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.

-حج،.انسجام.مسلمانان.و.تاثیرگذاری.بر.اتفاقات.روز.جهان..
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9
حج.و.جریانات.

فرهنگي.ایران،.منطقه.
و.جهان.اسالم

مقاله.فرهنگ.سیاسی
اولویت.2پژوهشی

.پیشینه.شناسی.جریان.های.فرهنگی.درجهان.اسالم،
.جریان.های.فرهنگی.رسمی،.

جریان.های.فرهنگی.غیر.رسمی،.
جریان.شناسی.فکری جهان.اسالم،

.حج.و.مذاهب.اسالمی،.
حج.و.هویت.اسالمی،

.تقابل.سنت.و.تجدد.در.جهان.اسالم،
.حج.و.روشنفکری.در.جهان.اسالم،.

حج.و.حکومت.های.دینی،
.حج.و.اسالم.سیاسی،

.حج.و.فرهنگ.اسالمی..

-

10

استفاده.از.کنگره.
عظیم.حج.برای.
تقویت.پایه.های.

اقتصادی.کشورهای.
اسالمی

اولویت.2مقاله.پژوهشیاقتصادسیاسی.

اسرار.اقتصادی.حج،.
ابعاد.اقتصادی.حج،.

لزوم.تشکیل.بازار.مشترک.اقتصادی.در.حج،.
حج.و.استقالل.اقتصادی.مسلمانان،
.ابعاد.و.کارکردهای.اقتصادی.حج،.
حج.و.بازارهای.بین.المللی.اسالمی

مقاله:.مروری.بر.بعد.
اقتصادی.حّج،.رهبری،.

.)1380(

11
اطالع.از.واقعیت.

جهان.اسالم.در.سایه.
ارتباط.جمعی.در.حج

جامعه.شناسی.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

ویژگی.های.ارتباط.جمعی.در.حج،
حج.در.سایه ارتباطات.و.تعامالت.سیاسي،

الگوي.رفتار.مبتني.بر.ارتباطات.جمعی.در.حج.

مقاله:.جایگاه.حج.در.
ارتباطات.سیاسی،.
رشادی.)1393(.

12
حق.همزیستی.و.
صلح.در.فضای.
مناسکی.حج

اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی.حقوقی

صلح.و.همزیستی.مسالمت.آمیز.در.حج،
.امنیت.و.آسایش.اجتماعی.در.حج،.

مدارا.و.همزیستی.مسالمت.آمیز.با.مسلمانان،.
نقش.حج.در.گسترش.فضای.صلح،.

نقش.صلح.و.همزیستی.مسالمت.آمیز.در.بازآفرینی.حرکت.احیاگرانه.در.حج،.
صلح.طلبی.و.نفی.ظلم،

.ایجاد.تعادل.میان.صلح.طلبی.و.استکبار.ستیزی.در.حج،.
حج.منشور.صلح.جهاني،

حج.بزرگترین.رسانه.برای.صلح.جهانی،
.حج،.زمینه.ساز.صلح.و.همزیستی.

مقاله:.جایگاه.حج.
در.زمینه.سازی.صلح.
جهانی.و.روابط.بین.
الملل،.عبداللهی.

.)1396(
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13

راه.کارهای.حج.در.
.خصوص.حل.
گرفتاری.های.
مسلمانان

جامعه.شناسی.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

حج.و.رفع.تفرقه.در.جهان.اسالم،
.نقش.گفتگو.میان.نخبگان.در.حج.برای.رفع.گرفتاری.های.ملل.مسلمان،.

آگاهی.بخشی.به.مسلمانان.

مقاله:.حج؛.جایگاه.
تبادل.نظر.و.چاره.
جویی.مسلمین.

.)1373(

حج.و.توسعه.صلح.14
اولویت.3کتابدیپلماسی.جهانی

بررسی.ابعاد.سیاسی.حج.بر.روابط.بین.الملل،.
حج،.صلح.و.همزیستی،

.ظرفیت.های.حج.برای.صلح،.
حج.فرصتی.برای.صلح.منطقه.ا..ی،

.بررسی.پیام.های.صلح.در.فریضه.حج،
بررسی.تاریخی.ایجاد.صلح.از.طریق.حج،

صلح.و.حج.در.زمان.پیامبر،.خلفا،.بنی.امیه،.بنی.عباس،.عثمانی،.آل.سعود.و…

پایان.نامه:.1..نقش.
حج.در.حفظ.صلح.و.
. امنیت.بین.الملليـ.
منصور.مارندگاني
مقاله:.1..بررسی.
زمینه.سازی.حج.در.
صلح.جهانی.و.روابط.
بین.الملل،.عبداللهی.

.)1396(
2..تدابیر.پیامبر.

اعظم9.در.حج.با.
تأکید.بر.صلح.حدیبیه،.
کاظمی.نسب.)1397(.

محور چهارم: تدوین استراتژی های جدید

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشيابعادموضوعاتردیف

1
تدوین.سیاست.ها.و.
راهبردهاي.فرهنگي.
کشور.در.عرصه.حج

فرهنگ.
سیاسی

مقاله
آموزش.و.فرهنگ.سازی.موضوع،اولویت.1پژوهشی

-.واکاوي.سیاست.گذاري.فرهنگي.جمهوري.اسالمي.ایران.در.حج.

2
نظام.شاخص.هاي.
.فرهنگي. سیاسیـ.

حج.

فرهنگ.
سیاسی.

مقاله
اولویت.1پژوهشی

استفاده.از.اطالعات.و.آمار،.
انجام.کارهای.پیمایشی.در.شاخص.ها،

پیمایش.ارزش.ها.و.نگرش.های.سیاسی.فرهنگی.حجاج،
نظر.حجاج.درمورد.وضعیت.فرهنگی.حج،

تأثیر.برنامه.های.فرهنگی.بعثه.در.تقویت.شاخص.های.سیاسی.فرهنگی.حجاج.

-
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3

هدفگذاري.کالن.
فرهنگي.جمهوری.
اسالمی.در.عرصه.

حج

فرهنگ.
سیاسی.

مقاله
اولویت.1پژوهشی

راهبردها.و.راهکارهای.مناسب.حج.جهت.ارتقاء.فرهنگ.اسالمی،
شناساندن.فرهنگ.اسالمی.به.حجاج،
.اتحاد.و.تحکیم.بین.دولت.های.اسالمی،
.وحدت.حول.آموزه.های.اسالم.و.قرآن،.

تغییر.و.تحول.بنیادی.و.ریشه.ای.در.دستگاه.سیاست.خارجی.کشور.و.تدوین.سند.
راهبردی.دیپلماسی.کشور.

-

ابزارهای.دیپلماسی.4
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.در.حج

جایگاه.دیپلماسی.و.رفتار.سیاسی.در.پی.گیری.اهداف.و.منافع.کشورها.در.حج،
.ارتباطات.فرهنگی.در.حج،.

دیپلماسی.مبادله،.
دیپلماسی.فرهنگی،
.دیپلماسی.رسانه.ای،.

استفاده.از.رسانه.های.مکتوب.و.مجازی،.
گفتگو.با.دانشجویان.و.طالب.دینی،.

استفاده.از.سازمان.های.و.محافل.بین.المللی.

مقاله:.دیپلماسی.حج.

فرصت.ها.و.چالش.ها.
باتاکید.بر.حوزه.

دانش،رسانه.وجامعه.
.)1398(

5
حج.و.منابع.قدرت.
نرم.جمهوری.

اسالمی
.مقاله/مسائل.ایران

اولویت.2.پایان.نامه

فرهنگ.ها،.ارزش.ها.و.سیاست.خارجی.منابع.مّولد.قدرت.نرم،
.ظرفیت.قدرت.نرم.کشور.در.محیط.بین.المللي،.

منابع.مولد.قدرت.نرم.در.حج.)فرهنگ.و.تمدن.ایرانی،.زبان.و.ادبیات.فارسی،.رسوم.
و.آیین.ها،.نفوذ.مرجعیت.شیعه.بین.شیعیان،.الگوی.اسالم.سیاسی.و.نظریه.والیت.
فقیه،.استقالل.طلبی،.استکبارستیزی.و.مقاومت.در.برابر.سلطه.گری،.حمایت.
از.مظلومان.و.مستضعفان.جهان،.ضدیت.با.نظام.سلطه،.حمایت.از.نهضت.های.

آزادیبخش،.حمایت.از.فلسطین(.
.فرصت.های.ایجادشده.با.قدرت.نرم.در.حج.)شکل.گیری.جنبش.های.

سیاسی.اجتماعی.در.خاورمیانه.و.سایر.نقاط.جهان.اسالم،.

افزایش.نفوذ.ژئوپلیتیکی.ایران.در.منطقه.و.جهان.اسالم،.
ارائه.تصویر.مثبت.از.انقالب.اسالمی.در.ذهن.ملت.های.دیگر،.
باز.تولید.اندیشه.مقاومت.به.ویژه.در.بین.ملت.های.منطقه(.

مقاله:.حج.و.قدرت.
نرم.جمهوری.اسالمی.
ایران،.صباغیان.و.
سروستانی)1394(.
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6

استفاده.از.ظرفیت.
های.سازمان.های.بین.
المللی.برای.احقاق.

حقوق.حجاج

دیپلماسی.
اولویت.3مقاله.پژوهشیرسمی

حج.و.سازمان.های.بین.المللی،.
نقش.سازمان.های.بین.المللی.در.احقاق.حقوق.بشر،.

تاریخچه.دخالت.نهادهای.بین.المللی.در.پرونده.های.مرتبط.با.حج.

مقاله:.1..ارزیابی.ظرفیت.
های.موجود.بین.المللی.
در.قالب.ساز.و.کارهای.
حل.اختالف.بین.المللی.
در.خصوص.دادخواهی.

حجاج.قربانی.منا.به.عنوان.
گردشگران.بین.المللی.
مذهبی،.فیروزی.)1395(.
2..حقوق.بین.الملل.
و.تعهدات.و.تکالیف.

دولت.عربستان.در.برابر.
حج.گزاران.ایرانی.)1395(.
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3( شناخت ظرفیت های حج

محور اول: ظرفیت های حج برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی

قالب.ابعادموضوعاتردیف
سوابق.پژوهشیسر.فصل.ها.و.انتظارات.از.پژوهشاولویتپژوهش

1
حج.و.چالش.های.
پیش.روی.انقالب.

اسالمی
ظرفیت.حج.در.مقابل.چالش.هاي.انقالب.و.جمهوري.اسالمي،اولویت.2کتابمسائل.ایران

.واکاوی.تأثیرات.حج.بر.انقالب.اسالمی.و.جمهوری.اسالمی.ایران.

مقاله:.1..ظرفیت.شناسي.کنگره.عظیم.حج.در.
مقابله.با.برخي.چالش.هاي.تأسیسي.و.ابقایي.

انقالب.و.جمهوري.اسالمي،.معینی.پور.)1394(.
2..بررسي.تطبیقي.انقالب.اسالمي.و.حج.
ابراهیمي؛.تبیین.مفاهیم.و.عرصه.ها،.فتحی.

.)1394(

ظرفیت.های.سیاسی.2
ـ.فرهنگی.حج

فرهنگ.
اولویت.4کتابسیاسی.

حج.و.همگرایی.سیاسی،
.حج.و.همگرایی.فرهنگی،

.همگرایی.در.جهان.اسالم.و.جهانی.شدن،
.ظرفیت.های.حج.در.صدور.انقالب،

.حج.و.تحکیم.وحدت.میان.مسلمانان،.
حج.و.مشترکات.فرهنگی.مسلمانان،.

حج.و.منافع.مشترک.مسلمانان،
.حج.و.معضالت.فرهنگی.جهان.اسالم،
.حج.و.الگوی.وحدت.مذاهب.اسالمی.

مقاله:.1..ظرفیت.های.درونی.اسالم.در.تقویت.
همبستگی.با.تمرکز.بر.نقش.حج.در.وحدت.جهان.

اسالم.)1394(.
2..فرهنگ.سیاسي.حج،.جهان.اسالم.و.زمینه.هاي.

تحول.در.نظام.حکمراني.جهاني.)1393(.
3..اهداف.و.مقاصد.حج.از.دیدگاه.قرآن.کریم.و.
تفاسیر.فریقین.بررسی.موردی.دو.هدف.دیپلماسی.

وحدت.اسالمی.و.امنیت.)1398(.
پایان.نامه:.نقش.توریسم.مذهبي.در.همگرایي.
بین.المللي.مطالعه.موردي.حج.در.جهان.اسالم..

مرتضایي.)1392(.

ظرفیت.های.سیاسی.3
ـ.اجتماعی.حج

جامعه.شناسی.
سیاسی

کتاب/
مقاله.
پژوهشی

اولویت.4

.اجتماعی.حج،. بررسی.آثار.سیاسیـ.
بررسی.تحوالت.سیاسی.-اجتماعی.حج.بر.مبنای.نظریات،

.ظرفیت.سازی.اجتماعی.و.سیاسی.در.مسائل.مربوط.به.حج،.
سمت.و.سوی.تحوالت.سیاسی.-.اجتماعی.حج،.
.بهداشت،.درمان.و.خدمات.اجتماعی.در.حج،.

مشکالت.اجتماعی.در.حج،.
.عوامل.مرتبط.با.ویژگی.های.فردی.و.پایگاه.اجتماعی.ـ.سیاسی.

حجاج،.
شاخص.های.مشارکت.سیاسی-اجتماعی.در.حج.

.اجتماعی.حج.از. مقاله:.ظرفیت.های.سیاسیـ.
دیدگاه.قرآن،.موسوی.)1387(.)1000.کلمه.ای(.
پایان.نامه:.1..حج.و.آثار.اجتماعي.آن،.موسوی.

.)1375(
2..مباني.سیاسي.اجتماعي.حج.از.دیدگاه.امام.

.حسیني.کمال.آبادي.)1381(. خمینيـ.
3..ابعاد.اجتماعي.حج.در.قرآن،.مستمری.)1375(.
4..مفاهیم.اجتماعي.سیاسي.سوره.ي.حج،.جعفری.

.)1395(
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 محور دوم: ظرفیت های حج برای جهان اسالم

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

ظرفیت.های.سیاسی.
خادمی.حرمین.

شریفین.برای.جهان.
اسالم

سیاسی.
اولویت.1کتابمدیریتی

بررسی.ویژگی.های.سیاسی.خادم.الحرمین،.
تاریخچه.نقش.آفرینی.خادم.الحرمین.در.عرصه.سیاست،

.سوءاستفاده.از.جایگاه.خادم.الحرمین،.
بررسی.جایگاه.خادم.الحرمین.در.بین.دولت.های.اسالمی،

.استفاده.از.ظرفیت.خادمی.حرمین.شریفین.در.راستای.دیپلماسی.فرهنگی،
.فرهنگی.کشورهای.اسالمی،. .تاثیرگذاری.بر.نخبگان.علمیـ.

فراهم.ساختن.بستر.و.زمینه.الزم.برای.برقراری.تماس.با.افکار.عمومی،.
کمک.به.ایجاد.اعتماد.وتسهیل.اعتماد.سازی.با.کشورهای.مسلمان،.

امکان.پذیر.ساختن.برقراری.تماس.و.ارتباط.نزدیک.با.گروه.های.اجتماعی.
و.فرهنگی،.

آشنا.ساختن.مردم.ایران.با.ارزش.های.فرهنگی.

-

2
پتانسیل.حج.برای.
تعقیب.منافع.ملی.
کشورهای.اسالمی.

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیرسمی

تفکیک.پذیری.یا.تفکیک.ناپذیری.منافع.کشورهای.اسالمی.امت.
اسالمی،.

حج.و.جدایی.منافع.ملی.از.منافع.ایدئولوژیک،.
.منافع.مشترک.کشورهای.اسالمی.

-

ظرفیت.حج.برای.حل.3
مسائل.جهان.اسالم

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیرسمی

حج.و.دردهای.مشترک،.
دشمنی.های.مشترک،

.ظرفیت.حج.در.استحکام.بین.امت.اسالمی.و.شناختن.دشمنان،.
درمان.ها.و.راه.های.عالج.مشترک.جهان.اسالم،

.استفاده.از.ظرفیت.حج.در.همه.مسائل.سیاسی،.فرهنگی.و.اجتماعی.و.
اقتصادی،

.تبادل.دانسته.ها.و.داشته.ها.میان.مردم.کشور.ها،
.حج.فرصتی.برای.حل.مشکالت.جهان.اسالم،.

دشمن.شناسی.در.حج،.
شناخت.صحیح.اسالم.ناب.و.کوشش.در.جهت.وظایف.برآمده.از.آن،

.اتّحاد.و.برادری.مسلمانان.در.حج،.

پشتیبانی.واقعی.و.جدی.از.فلسطین.

-
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4
ظرفیت.های.حج.برای.
گسترش.صلح.در.

جهان.اسالم

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیعمومی

ظرفیت.حج.برای.گسترش.صلح.مثبت،.
جایگاه.صلح.در.روابط.میان.جهان.اسالم،.
ویژگی.های.حج.معطوف.به.صلح.مثبت،.

زمینه.های.مشترک.مذاهب.اسالمی.در.مورد.صلح،.
فرستادن.پیام.صلح.برای.جهانیان.از.طریق.حج،.
راهکارهای.مناسب.جهت.گسترش.صلح.در.حج.

.مقاله:.نقش.و.جایگاه.حج.در.تحقق.
هم.گرایی.اسالمی،.قاضي.عسکر.

.)1386(

5
نقش.محوری.مکه.
در.جغرافیای.جهان.

اسالم

جغرافیای.
اولویت.2پایان.نامهسیاسی.

منطقه،.نظام.و.همگرایي.منطقه.اي،.
اُم.الُقري،.ماهیت.و.قلمرو.آن،

.نقش.مکه.در.همگرایی.جهان.اسالم،
.مکاتب.جغرافیایی.در.جهان.اسالم،

.مکه.و.نقش.محوری.زمان.و.مکان.در.تشکیل.امت.واحد.اسالمی،.
ژئوکالچر.و.تأثیر.آن.بر.جهان.اسالم.از.دیدگاه.جغرافیای.سیاسی،

.ویژگی.های.جغرافیای.سیاسی.مکه،.
ویژگی.های.جغرافیای.سیاسی.مکه،.

سیاست.انقالب.اسالمی.ایران.درقبال.مرکزیت.مکه.

مقاله:.اُم.الُقري.و.اندیشه.ي.منطقه.
گرایي،.واثق.و.احمدی.)1393(.

کتاب:.ره.توشه.حج.فصل3.)مکه.در.
جغرافیای.جهان.نظریه.دانشمندان.
جغرافیا.میقات.زمانی.و.مکانی.حج(،.

رهبر.)1390(.

تأثیر.حج.بر.اخالق.6
سیاسی.حجاج

اخالق.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

تأثیر.حضور.افراد.در.حج.بر.نشاط.اجتماعی،
.تأثیر.حج.در.کاهش.نابهنجاری.ها.و.انحرافات.سیاسی،.آموزه.های.اخالقی.

ـ.سیاسی.حج.

. مقاله:.1.تبیین.آموزه.های.اخالقیـ.

سیاسی.در.آینه.آخرین.حج.)1394(.
2..نقش.مناسک.حج.در.اصالح.

رفتار.و.کاهش.نابهنجاری.ها،.احمدی.
..)1390(

حج،.کانون.فرهنگی.7
ـ.تبلیغی.جهان.اسالم

سیاسی.
اولویت.3کتابفرهنگی

بار.فرهنگی.و.تبلیغی.حج،.
ویژگی.های.تبلیغ.در.حج،

.ابعاد.حرکت.های.تبلیغی.در.حج،.
جایگاه.و.اهمیت.حج.در.عرصه.تبلیغی،.

.قوانین.حوزه.تبلیغ،.
قوانین.حاکم.بر.فضاهای.تبلیغی،.هست.ها.و.بایدهای.تبلیغ.

مقاله:.1..پیام.رسانی.و.تبلیغ.در.حج.
.)1382(

2..حج؛.کانون.ترویج.معارف.الهی،.
رهبر)1385(.

3..آسیب.شناسی.تبلیغ.در.جهت.
همگرایی.امت.اسالمی.در.ظرفیت.

دیپلماسی.حج.)1398(.
پایان.نامه:.ظرفیت.هاي.تبلیغي.حج،.

محمدی.)1390(.
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حج.و.روابط.بین.8
الملل

دیپلماسی.
اولویت.3مقاله.پژوهشیرسمی

حج.و.کشورهای.غربی،
.حج.و.کشورهای.در.حال.توسعه،.

حج.و.چین،
.تأثیر.حج.بر.روابط.بین.الملل،
.نگاه.آمریکا،.اروپا.به.حج.

پایان.نامه:.1..تاثیرات.ابعاد.سیاسي.حج.
بر.روابط.بین.الملل،.اشراقی.)1391(.

2..جایگاه.حج.در.روابط.میان.
.روح.اهلل.فالحي. کشورهاي.اسالميـ.

.)1392(
 Hajj and Its Impact on..3
 International Relations,
Song NIU & Gamil MET-

WALLY (2018)x

4( بازنگری در ساختار و نگاه به حج

تغییر نگاه آل سعود به حج

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

تأثیر.اصالحات.
شتابان.محمد.بن.
سلمان.بر.مسئله.

حج

دیپلماسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیرسمی

اصصالحات.شتابان.و.تقویت.گسل.سنت.و.مدرنیته.در.عربستان،
.تأثیر.اختالفات.داخلی.در.جامعه.عربستان.بر.حج،.

حج.و.جنگ.قدرت.در.عربستان،.سرنوشت.حج.در.صورت.شکست.برنامه.های.
اصالحات،

حج.و.اصالحات.عربستان.

-

2
.آینده.سیاست.های.
آل.سعود.در.
مدیریت.حج.

سیاسی.
آینده.
پژوهی

اولویت.2مقاله.پژوهشی
استفاده.از.روش.های.آینده.پژوهی.مانند.تجزیه.و.تحلیل.پیش.رانها،

.چشم.اندازسازی،
.نقشه.راه،.مدل.سازی،.شبیه.سازی.و.روش.های.ترکیبی.آینده.پژوهانه.

مقاله:.آینده.پژوهی.تأثیر.چشم.انداز.
2030.بر.مدیریت.حج،.فهیمی.

.)1398(
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3

نقش.سازمان.ها.و.
نهادهای.بین.المللی.
در.ایفای.حقوق.

حجاج

سیاسی.
حقوقی

کتاب/.مقاله.
اولویت.1پژوهشی

سازمان.های.بین.المللی.مدافع.حقوق.بشر.و.نظارت.بر.احقاق.حقوق.زائران،
.نقش.سازمان.ملل.در.ایفای.حقوق.حجاج،.

جنبش.عدم.تعهد.و.حج،.
سازمان.همکاری.اسالمی.و.حج،.
شورای.همکاری.خلیج.فارس.و.حج،

.اتحادیه.عرب.و.حج،.
گروه.هشت.کشور.اسالمی.در.حال.توسعه.)D8(.وحج،
.اتحادیه.همکاری.های.منطقه.ا..ی.جنوب.آسیا.و.حج،

.اتحادیه.آفریقا.و.حج،
.نقض.حقوق.بشر.حجاج.توسط.آل.سعود.از.دیدگاه.غرب،.

بررسی.عکس.العمل.های.نهادهای.حقوق.بشری.غرب.در.قبال.عدم.
پاسخگویی.آل.سعود،.تبعیض،.کشتار،.خشونت،.عدم.تحمل.و.عدم.احترام.در.

حج،
بررسی.عملکرد.سازمان.های.بین.المللی.مدافع.حقوق.بشر.در.موضوع.حج،
.ظرفیت.سازمان.های.بین.المللی.مدافع.حقوق.بشر.برای.احقاق.حق.زائران.

مقاله:.حقوق.بین.الملل.و.تعهدات.

و.تکالیف.دولت.عربستان.در.برابر.
حج.گزاران.ایرانی.)1395(.

4
بررسی.نیروهای.
تأمین.کننده.امنیت.

در.مراسم.حج

سیاسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیامنیتی

برنامه.های.عربستان.در.تامین.امنیت.حجاج،
.همکاران.عربستان.در.تأمین.امنیت،.

نیروهای.امنیت.حج،.
شرکت.های.مشارکت.کننده.در.تامین.امنیت.حج،.

امنیت.حمل.و.نقل.حجاج.

-

5( مطالبه گری از آل سعود و آشنایی زائران با حقوق خود

محور اول: مطالبه گری از آل سعود

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

1
جهادیون.افراطی.
و.امنیت.حرمین.

شریفین

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

بررسی.تهدید.ها.و.عملیات.های.داعش،.النصره،.القاعده،.طالبان.و…..علیه.
عربستان.و.حج،

.آسیب.هاي.افراطي.گري.و.گروه.هاي.تکفیري.بر.حج.
-
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

امنیت.اقتصادی.2
در.حج

سیاسی.
اقتصادی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

شاخصه.های.امنیت.اقتصادی.در.حج،.
تعریف.امنیت.اقتصادی،

.دسترسی.زائران.به.ضروریات.زیستی،
.نظارت.بر.بازارها.

-

3

بررسی.عوامل.مؤثر.
بر.احساس.امنیت.
حجاج.در.حرمین.

شریفین

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

عوامل.مؤثر.بر.احساس.امنیت.حجاج،
.امنیت.روانی.حجاج،.

عوامل.عینی.و.ذهنی.تأثیر.گذار.بر.امنیت،
.عوامل.ایجاد.توهم.نا.امنی،.

تجربه.های.مستقیم.وغیرمستقیم.افراد.از.شرایط.و.اوضاع.محیطی.در.حج،
.احساس.مصونیت.فرد.در.مقابل.تهدیدهایی.از.جانب.کنش.گران.دولتی.و.غیر.

دولتی.

-

تأمین.امنیت.نظامی.4
حرمین.شریفین

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

دفاع.جمعی،.
امنیت.جمعی.و.امنیت.همیارانه،

.امنیت.همیارانه.و.گسترش.نیروهای.تأمین.کننده.امنیت.به.کل.جهان.اسالم،.
اطمینان.سازی.در.تامین.امنیت.نظامی،.

حل.معضل.امنیت.حرمین.

-

5
عوامل.تأثیرگذار.بر.
. امنیت.اجتماعیـ.

روانی.حجاج

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

امنیت.اجتماعی.حجاج،
.امنیت.روانی.حجاج،.
احساس.امنیت.حجاج.

مقاله:.حج.و.امنیت.روانی.حجاج،.
حیدری.)1398(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

سیاسی.حفظ.امنیت.حجاج6
امنیتی

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

تأمین.ابعاد.مختلف.امنیت.در.حج،
.حج.امن،.امنیتی.کردن.حج،.

نا.امنی.در.حج،
منبع.نا.امنی.حجاج،

.احساس.امنیت.حجاج،
امنیت.دفاعی.حرمین،
.امنیت.فردی.حجاج،

امنیت.اجتماعی.حجاج،.
امنیت.اقتصادی.در.حج،

امنیت.زیست.محیطی.در.حج،.
امنیت.سیاسی.حجاج،
امنیت.فرهنگی.حجاج

مقاله:.1..نقش.امنیت.در.استطاعت.
و.وجوب.حج.)1398(.

2..واکاوی.فقهی.تسهیل.حج.
بر.بانوان.از.جهت.تأمین.امنیت.

.)1396(
3..از.حج.امن.تا.حج.امنیتی،.

فهیمی.)138(.

7
وظیفه.خادم.الحرمین.
الشریفین.در.ایفای.
حقوق.انسانی.زائران

سیاسی.
حقوقی

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

وظایف.دولت.آل.سعود.در.راستای.ابفای.حقوق.انسانی.زائران،
.نسبت.حقوق.انسانی.و.امنیت.زائران،

.پیشگیری.از.نقض.حقوق.بشر.حجاج.توسط.بومیان،
.ممنوعیت.نقض.امنیت.فردی.حجاج.توسط.دولت.آل.سعود،.

تعهدات.دولت.میزبان.در.خصوص.حقوق.حجاج.

مقاله:.حقوق.بین.الملل.و.تعهدات.

و.تکالیف.دولت.عربستان.در.برابر.
حج.گزاران.ایرانی،.هاشمی.)1395(.

8

وظیفه.خادم.الحرمین.
برای.ایجاد.فضای.
گفتگو.میان.فرق.

اسالمی

جامعه.شناسی.
سیاسی.

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

نقش.گفتگوی.مذاهب.در.صلح.میان.کشورهای.اسالمی،
.خادم.الحرمین.و.یافتن.زمینه.های.مشترک.تعامل.در.جهت.ارتقای.صلح.در.جهان.

اسالم.
-
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

حادثه.منا.و.حقوق.9
بشر

سیاسی.
حقوقی

مقاله.
اولویت.4ترویجی

ابعاد.حقوق.بشری.در.حادثه.منا،
.فاجعه.منا.در.آیینه.حقوق.بشر.و.حقوق.بین.الملل،

.مدعیان.حقوق.بشر.و.حادثه.منا،
عملکرد.سازمان.های.حقوق.بشری.در.پیگیری.حادثه.منا.

کتاب:.
1..ابعاد.حقوقی.فاجعه.منا،.فهیمی.

.)1395(
2..بررسی.حادثه.منا.از.منظر.حقوق.
بشر.و.حقوق.بین.الملل،.سلیمیان..

بغدادآبادی.)1395(.
3..فاجعه.منا.از.منظر.حقوق.

مسئولیت.مدنی،.وحدتی.)1395(.
4..فاجعه.منا.از.منظر.حقوق.
کیفری،.صالحی.)1395(.

5..حادثه.منا.از.منظر.حقوق.عمومی.
و.حقوق.بشر،.مشهدی.)1395(.
6..فاجعه.منا.از.منظر.حقوق.بین.

الملل،.ضیائی.)1395(.
7..فاجعه.منا.از.منظر.حقوق.

مهاجران.و.گردشگران،.فهیمی.
.)1395(

8..ویژه.نامه.فاجعه.منا.)1395(.
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محور دوم: آشنایی زائران با حقوق خود

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

لزوم.آشنایی.زائران.
و.کارگزاران.حج.
با.حقوق.و.تکالیف.
سیاسی.حجاج

سیاسی.
حقوقی

.کتاب/
اولویت.1مقاله.پژوهشی

لزوم.آشنایی.زائران.با.قوانین.عربستان،
.تدوین.منشور.حقوق.زائران.و.معرفی.آن.به.زائران،.

روش.ها.و.راه.کارهای.ایجاد.و.تقویت.مطالبه.گری.زائران،
.آشناکردن.زائران.با.قوانین.و.مقررات.عربستان،
.آموزش.رعایت.انضباط.اجتماعی.در.حج،.
آموزش.کمک.به.هم.نوعان.و.زائران،.

اشاعه.آزادانه.ی.افکار،.مردم.ساالری.و.وحدت.اسالمی.در.حج،
.آموزش.رعایت.حقوق.همه.ی.گروه.ها،.طبقات،.ادیان،.قومیت.ها.

و.نژادها،
.حج.و.احترام.به.کرامت..انسانی،

.توانایی.بخشیدن.به.زائران.برای.مطالبه.حقوق.خود،.لزوم.
آشنایی.کارگزاران.با.حقوق.زائران،

.جایگاه.کارگزاران.در.منشور.حقوق.زائران،
.دالیل.کم.رنگ.بودن.آگاهی.زائران.به.حقوق.قانونی،.

.چگونگی.دستیابی.و.آگاهی.نسبت.به.حقوق.زائران.و.چگونگی.
صیانت.از.آن،

.آگاهی.مردم.و.کارگزاران.نسبت.به.انجام.حقوق.بشری،
.مسئولیت.های.حقوقی.دولت.عربستان،.

.اجتماعی.دولت.عربستان. مسئولیت.های.سیاسیـ.

کتاب:.آشنایی.با.مقررات.عربستان،.طالقانی.
.)1375(

2. حقوق.سیاسیـ.
فرهنگی.حجاج

فرهنگ
سیاسی.

.کتاب/
اولویت.2.مقاله.پژوهشی

تعهدات.و.تکالیف.سیاسی-فرهنگی.دولت.پذیرنده.حجاج،
.معاهدات.مرتبط.با.حج.و.حجگزاری.در.روابط.ایران.و.عربستان،.

مبانی.فرهنگی.حقوق.حجاج،.
جایگاه.مولفه.های.حقوق.فرهنگی.حج،.
جایگاه.حقوق.سیاسی.فرهنگی.زن.در.حج،
.سیاست.های.کالن.فرهنگی.در.حج،.
گونه.شناسی.فرهنگ.سیاسی.دانشجویان.

مقاله.تعهدات.عربستان.سعودی.در.قبال.زائران.و.
حج.گزاران.در.آینه.شریعت،.حقوق.داخلی.و.حقوق.

بین.الملل،.فضائلی.)1396(.
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

3
حق.نقد.و.اعتراض.

.بر.عملکرد
خادم.الحرمین

سیاسی.
اولویت.2مقاله.پژوهشیحقوقی

نقد.پذیری.و.انتقادورزی.در.نگرش.دینی،.
نظارت.همگانی.)امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر(.در.حج،.
آزادی.اندیشه.و.بیان.در.حج،.امکان.خطا.پذیری.حاکمان،

.حق.نظارت.همگانی.از.منظر.دینی،.
.ظرفیت.های.قانونی.حق.اعتراض،.
ضعف.های.اجرایی.حق.اعتراض،.

اصول.و.روش.های.نقد.بر.عملکرد.خادم.الحرمین،
.حق.نقد.و.اعتراض.بر.عملکرد.خادم.الحرمین.از.منظر.قرآن.و.

سنت،.
حق.نقد.و.اعتراض.بر.عملکرد.خادم.الحرمین.از.منظر.حقوقی.

-

4
تعهدات.دولت.

میزبان.بر.حمایت.از.
حقوق.زائران

سیاسی.
اولویت.3مقاله.پژوهشیحقوقی

تعهدات.و.تکالیف.دولت.میزبان.بر.مبنای.حقوق.بین.الملل،.
تعهدات.و.تکالیف.دولت.میزبان.از.منظر.قرآن.و.سنت،
.تعهدات.اعالمی.دولت.سعودی.در.قبال.حجاج،.

معاهدات.مرتبط.با.حج.و.حجگزاری،
.حقوق.گردشگران.مذهبی.بر.اساس.حقوق.بین.الملل،

.ساز.و.کار.های.حقوقی.و.غیر.حقوقی.ناظر.به.حقوق.گردشگران.
مذهبی.

مقاله:.1..تعهدات.عربستان.سعودی.درقبال.زائران.
و.حجگزاران.در.آئینه.شریعت،.حقوق.داخلی.و.

بین.المللی،.فضائلی.)1396(.
2..حقوق.بین.الملل.و.تعهدات.و.تکالیف.دولت.
عربستان.در.برابر.حج.گزاران.ایرانی،.هاشمی.

.)1395(
3..بسترهای.حمایتی.از.حجاج.آسیب.دیده.در.
پرتو.مسئولیت.بین.المللی.دولت.عربستان،.راعی.

.)1394(

حقوق.مدنی.و.5
سیاسی.حجاج

سیاسی.
اولویت.3مقاله.ترویجیحقوقی

مبانی.اسالمی.حقوق.مدنی.و.سیاسی.حجاج،.
.حقوق.مدنی.و.سیاسی.حجاج.بر.مبنای.حقوق.بین.الملل،

.حقوق.مدنی.و.سیاسی.حجاج.بر.مبنای.میثاق.بین.المللی.حقوق.
مدنی.و.سیاسی،.

حقوق.مدنی.و.سیاسی.حجاج.بر.مبنای.کنوانسیون.وین،
.مسئولیت.های.حقوقی.دولت.عربستان.در.قبال.حجاج،.

بررسی.تاریخچه.چگونگی.رعایت.حقوق.حجاج.توسط.دولت.
سعودی،

.حقوق.مدنی.و.سیاسی.حجاج.بر.مبنای.اعالمیه.جهانی.حقوق.
بشر.

مقاله:.حقوق.بین.الملل.و.تهدات.و.تکالیف.دولت.
عربستان.در.برابر.حجگزاران.ایرانی،.هاشمی.

.)1395(
کتاب:.1..حج.و.حقوق.بشر،.مسعود.راعی.)1394(.
.2..حج.و.حقوق.بین.الملل،.هاشمی.)1397(.پایان.
نامه:.1..وضعیت.حقوقي.وسیاسي.مکه.مکرمه.

)آزادي.حرمین.شریفین.از.دیدگاه.حقوق.بین.الملل).
رسول.موسوي،.)1370(.



101

نظامنامه.موضوعات.گروه.سیاسی-.اجتماعی

6( آسیب شناسی وضع موجود

محور اول: آسیب شناسی عملکرد حجاج

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1
حج.و.باالرفتن.

روحیه.مدارا.در.میان.
مسلمانان

روانشناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

بررسی.و.تحلیل.مدارا.و.نرمش.در.سیره.سیاسی.پیامبر9،.مدارا.در.
سنت.اسالم،.

حج.موسم.تمرین.مدارا.و.همپذیری.در.جهان.اسالم،.
راهکارهای.افزایش.روحیه.مدارا.در.میان.مسلمانان.

-

آسیب.شناسی.سیاسی.2
ـ.فرهنگی.حج

فرهنگ.
سیاسی

.کتاب/
اولویت.2مقاله.پژوهشی

سیاستگذاری.فرهنگی.جمهوری.اسالمی.در.حج،.اصول.و.اهداف.
فرهنگ.سیاسی.در.حج،.

آسیب.شناسی.سیاست.ها.و.سیاستگذاری.های.فرهنگی،
بررسی.روند.اجرای.سیاست..های.فرهنگی.در.حج،.گزینش.سیاست.های.
فرهنگی.جمهوری.اسالمی.در.حج،.آسیب.شناسی.عملکرد.وسایل.ارتباط.

جمعی.در.حج،.
ارزیابی.سیاستگذاری.فرهنگی.جمهوری.اسالمی.در.حج،.

راه.های.برون.رفت.از.آسیب.های.سیاستگذاری.فرهنگی.در.حج،.دولت.
آل.سعود.و.فرهنگ.سیاسی،.

راهبردهایی.جهت.گسترش.فرهنگ.سیاسی.در.حج.

. کتاب:.آسیب.شناسی.فرهنگیـ.
اجتماعی.عمره.مفرده.در.عربستان.
سعودی.بر.حسب.عوامل.موثر،.

عبدخدایی.)1396(.

3

تأثیرات.سیاسی.
فرهنگی.همنشینی.
نخبگان.و.توده.ها.

در.حج

فرهنگ.
سیاسی

.کتاب/.
مقاله

پژوهشی
اولویت.2

تفاوت.فرهنگ.سیاسی.توده.ها.و.نخبگان،.
اعتقادات.اکثریت.مردم،.

حج.و.اخّوت.و.برادری.میان.مؤمنان.در.سطح.جهان،.
روابط.متقابل.مذاهب.و.ِفَرق.گوناگون.اسالمی،.

حج.و.تشکیل.امت.واحده.اسالمی،.مقایسه.انگیزه.های.سیاسی.فر.هنگی.
فعالیت.نخبگان.و.توده.ها،.تأثیر.فرهنگ.سیاسی.نخبگان.بر.توده.مردم،.

تأثیر.فرهنگ.سیاسی.توده.مردم.بر.نخبگان.

کتاب:.مردم.شناختی.حج.بر.اساس.
مناسک.گذر،سادئی.)1386(.

پایان.نامه:.تحلیل.مردم.شناختي.
مناسک.حج.بر.اساس.مناسک.گذر،.

سادئی.)1380(.
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محور دوم: آسیب شناسی عملکرد آل سعود

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

.امپریالیسم.فرهنگی.1
در.حج

فرهنگ.
سیاسی

.کتاب/
مقاله

پژوهشی
اولویت.1

مؤلفه.های.امپریالیسم.فرهنگی،.
غرب.و.استثمار.فرهنگ.اسالمی،.

سرمایه.فرهنگی.در.مقابل.امپریالیسم.فرهنگی،.
حج.به.مثابه.سرمایه.فرهنگی.برای.مقابله.با.امپریالیسم.فرهنگی،

.فرهنگ.حج.و.مقاومت.در.برابر.فرهنگ.غربی،
.ابعاد.مقابله.با.امپریالیسم.فرهنگی.در.حج،

.طرح.جهانی.گفتمان.اسالم..

-

2
میزبانی.حج.و.توهم.
امپریالیسم.دینی.آل.

سعود

اندیشه.
سیاسی

.کتاب/
مقاله.
پژوهشی

اولویت.1

تعریف.امپریالیسم.دینی،
.اسالم.و.امپریالیسم.دینی،

.سلطه.مقامات.دیني.بر.انسان.ها.به.واسطه.جایگاه.حج،
.استکبار.در.اسالم،

.استکبار.آل.سعود.در.جهان.اسالم،.
بسط.نفوذ.و.قدرت.سیاسي.عربستان.بر.کشورهاي.دیگر.با.ابزار.حج،.

آل.سعود.و.میل.بر.تسلط.بر.جهان.اسالم،.
سابقه.دخالت.آل.سعود.در.سرنوشت.کشورهای.منطقه.

-

3

پیامدهای.منفی.
اهمال.ورزی.

عربستان.در.تأمین.
امنیت.مناسک.حج

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

نتایج.نا.امنی.حرمین.شریفین،.
پیامدهای.نا.امنی.در.حرمین.در.افکار.عمومی.مردم.جهان،.

سست.شدن.اراده.مسلمانان.در.سفر.به.حج.در.نتیجه.نا.امنی.و.به.حاشیه.
رفتن.این.واجب.بسیار.مهم.

-

مداخالت.بیگانگان.4
در.برگزاری.حج

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

تاریخچه.مداخله.غیر.مسلمانان.در.مدیریت.حج،
.استفاده.آل.سعود.از.غیر.مسلمانان.در.مدیریت.حج،.

دخالت.غیر.مسلمانان.در.امنیت.حج،.
غیر.مسلمانان.و.هتل.سازی.در.مکه.و.مدینه،

.معماری.غربی.در.حج،.
حضور.هلدینگ.های.تجاری.در.مکه.و.مدینه.

-
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

5
حج،.ابزاری.برای.
سیاست.ورزی.آل.

سعود

سیاسی.
هویتی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

انحراف.سیاست.از.معناي.واقعي.آن.در.حج،.
آل.سعود.و.جلوگیری.از.اجرای.سیاست.های.اسالمی،

.حج.فرصتی.برای.تسویه.حساب.بحران.های.سیاسی.و.دیپلماتیک.بین.
عربستان.و.دولت.های.اسالمی،.

.سیاسی.کاری.عربستان.در.اعطای.گذرنامه،
.پیمان.شکني.های.آل.سعود.در.حج،.

خدعه.ها،.نیرنگ.ها.و.فریب.های.آل.سعود.در.مدیریت.حج،
.استفاده.از.مناسک.حج.به.عنوان.یک.اهرم.فشار.سیاسی،

.امنیتی.کردن.حج،.
سیاسی.کاری.هیئت.امر.به.معروف.و.نهی.از.منکر،.

بررسی.کارنامه.آل.سعود.در.جلوگیری.از.اجرای.سیاست.های.اسالمی.

-

6

نقش.خادم.الحرمین.

الشریفین.در.مهجور.
شدن.بعد.سیاسی.
اسالم.در.حج

تاریخی.
اولویت.2کتابسیاسی

وظایف.سیاسی.خادم.الحرمین.الشریفین،
.حج.و.ابعاد.سیاسی.اسالم،.

عوامل.نادیده.گرفتن.ابعاد.سیاسی.اسالم.در.حج،
.مسئولیت.های.سیاسی.دولت.عربستان.در.قبال.زائران،
.مسئولیت.بین.المللی.دولت.عربستان.در.قبال.حجاج.

مقاله:.بسترهای.حمایتی.از.حجاج.آسیب.

دیده.در.پرتو.مسئولیت.بین.المللی.دولت.
عربستان،.راعی.)1394(.

7

بررسی.و.آسیب.
.شناسی.

سیاست.های.رفاهی.
آل.سعود.برای.حج

جامعه.
شناسی.
سیاسی

.کتاب./
مقاله.
پژوهشی

سیاست.های.رفاهی.آل.سعود.برای.حجاج،اولویت.2
.برنامه.های.رفاهی.آل.سعود.در.چشم.انداز.2030..

کتاب:.1..با.کاروان.صفا،.رسول.جعفریان.
.)1382(

2..حج.28،.بابایی.و.جوانفکر.)1387(.

8
بررسی.ابعاد.سیاسی.
صد.عن.سبیل.اهلل.یا.
بسته.شدن.راه.حج

تاریخی.
سیاسی

مقاله
اولویت.2پژوهشی

تاریخچه.صد.عن.سبیل،.
آل.سعود.و.صد.عن.سبیل،.

روابط.ایران.و.عربستان.و.تعطیلی.حج،.
حج.ابزار.فشار.آل.سعود.بر.دولت.های.اسالمی،

.گفتارها،.رفتارها.و.کردارهاي.آل.سعود.که.باعث.بازداشتن.مردم.از.حج.
شده،.تأثیری.صد.عن.سبیل.بر.تحوالت.جهان.اسالم.

کتاب:.گاهنامه.بینش.)تعطیلی.حج.در.گذر.
تاریخ(،.پژوهشکده.حج.)1396(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

نقش.خادم.الحرمین.9
در.تعطیلی.حج

سیاسی.
امنیتی

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

تعطیلی.حج.در.طول.تاریخ،.
اختالفات.سیاسی.و.تعطیلی.حج،.

آل.سعود.و.تعطیلی.حج،.
تأثیر.تعطیلی.حج.بر.روابط.عربستان.با.سایر.کشورها.

مقاله:.1..واکاوی.شرط.استطاعت.طریقی.
با.رویکرد.تعطیلی.حج.در.صورت.عدم.

تامین.امنیت.حجاج.از.دیدگاه.فقه.مذاهب.
اسالمی.)1398(.

2..تبییني.از.تعطیلي.حج.از.صفویه.تا.
انقالب.اسالمي.ایران.)1397(.

محور سوم: آسیب شناسی عملکرد کارگزاران حج

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

بررسی.فعالیت.
.سازمان.های

.مذهبی. ..فرهنگیـ.
جمهوری.اسالمی.

ایران.در.حج

سیاسی.
اولویت.1پایان.نامهفرهنگی

سازمان.فرهنگ.و.ارتباطات.اسالمی،
.مجمع.جهانی.تقریب.مذاهب.مجمع.جهانی.اهل.بیت،

.سازمان.حج.و.زیارت،
.مجمع.جهانی.شیعه.شناسی..

-

2
آثار.فرهنگی.نقش.

کارگزاران.در.برگزاری.
حج

سیاسی.
فرهنگی

مقاله
اولویت.1پژوهشی

بررسی.رفتار.کارگزاران.حج،
.نمایندگان.و.سفرای.منتخب.بعثه.و.سازمان.حج.در.راه.نیل.به.مقاصد.
و.تحقق.بخشیدن.به.خط.مشی.های.کلی.جمهوری.اسالمی.در.زمینه.

سیاست.خارجی.و.پاسداری.از.حقوق.و.منافع.حجاج.ایرانی..

مقاله:.امارت.حج.و.زعامت.حجاج،.
ورعی.)1378(.

3

زمینه.ها.و.راهکارهاي.
تقویت.نظم.و.قانون.
پذیري.ایرانیان.

در.حج

سیاسی.
فرهنگی

مقاله
اولویت.1پژوهشی

افزایش.قانون.پذیری.در.حج.در.سایه.نظم،
.تحلیل.جامعه.شناختي.قانون.گریزي.و.راهکارهایي.براي.قانون.گرایي.و.

نظم.عمومي.در.حج،
.روش.های.افزایش.انضباط.بین.حجاج،.

تحلیل.جامعه.شناختی.قانون.گریزی.و.راهکارهایی.برای.قانون.پذیری.
میان.حج،

نظم.و.انضباط.اجتماعی.ایرانیان.در.حج.

-
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4

سیاست.های.فرهنگی.
جمهوری.اسالمی.در.
مسئله.حج.در.چهل.

سال.گذشته

سیاسی.
فرهنگی

مقاله
اولویت.2پژوهشی

رشد.و.تعالی..فرهنگ..اسالمی..انسانی..و.بسط..پیام..و.فرهنگ..انقالب..
اسالمی..در.جهان.،.زوال..مظاهر.منحط..و.مبانی..نادرست..فرهنگ.های..
بیگانه.،.پیراسته..شدن..حج.از.آداب..و.رسوم..منحرف..و.خرافات،.به..کمال..
.رسیدن..قوای..خالقه..و.شایسته..حجاج،.انقالب..فرهنگی..در.جهت..استقرار.
ارزش.های..مورد.نظر.اسالم.،.ایجاد.وحدت..رویه..و.هماهنگی..فرهنگی..
میان...حجاج.ایرانی،.تکیه..و.تأکید.بر.آرمانها.و.ارزش.های..معنوی..و.

فرهنگ..اسالمی.،.ارتباط..فعال..با.کشورها.و.ملت.ها.و.تحکیم..پیوند.مودت..

و.تقویت..همبستگی..با.مسلمانان..و.ملل..دیگر.جهان.،.تحکیم..وحدت..ملی..
و.دینی.،.تالش..مستمر.در.جهت..رشد.علمی..و.فرهنگی..و.فنی..جامعه.،.
تقویت..شخصیت..و.جایگاه..واقعی..زن..مسلمان.،.بهره.گیری..از.نظریات..و.
تجربه.های..مسئوالن،.دانشمندان،.استادان..و.دانشجویان..در.زمینه..امور.
فرهنگی،.هنری..و.وسایل..ارتباط..جمعی.،.نقش.وزارتخانه.های.ارشاد،علوم.
و.آموزش.وپروش.در.سیاستگذاری.فرهنگی.حج،.تطبیق.اصول.سیاست.

های.کالن.فرهنگی.با.سیاست.های.اتخاذ.شده.در.حج.

مقاله:.سیاست.هاي.فرهنگي.
جمهوري.اسالمي.ایران.در.عرصه.
حج.بر.اساس.فرمایشات.مقام.

معظم.رهبري
پایان.نامه:.انقالب.اسالمي.ایران.
و.مسئله.حج،.بهمن.مهربان.

.)1369(

5

مدیریت.تنوع.
تمایالت.و.ناهمگونی.
سیاسی.فرهنگی.

زائران

سیاسی.
فرهنگی

مقاله
اولویت.2پژوهشی

بررسی.سالیق.و.عالیق.سیاسی.زائران،.تفاوت.تحصیالت،.مدیریت.
متنوع.و.ناهمگونی.توده.ها.و.نخبگان،.برخورد.با.افراد،.مسائل.و.فرصت.

های.فرهنگی.حجاج
مدیریت.سیاسی.در.جوامع.چند.فرهنگی،.تنوع.فرهنگی،.ضعف.همدلی.و.
همبستگی.اجتماعی.میان.حجاج،.ضعف.در.اتحاد.میان.کشورهای.مختلف.

جهان.اسالم.

کتاب:.جدول.حج،.مشعر.)1388(.

6
بررسی.فعالیت.های.
کارگزاران.سازمان.
حج.در.حوزه.سیاست

فرهنگی.
.بررسی.نتایج.سیاسی.فعالیت.های.کارگزاران.حج،.سیاستگذاری،.اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

برنامه.ریزی.و.اجرای.مطلوب.سیاست.ها.

مقاله:.1..تبیین.و.اولویت.بندی.
ابعاد.و.مؤلفه.های.نظام.کارگزاری.
حج.و.زیارت.جمهوری.اسالمی.

ایران.)1398(.
2..آسیب.شناسی.نظام.کارگزاری.
حج.و.زیارت.جمهوری.اسالمی.

ایران،.فرهی.)1395(.
کتاب:.حج.32،.هاجری.)1394(.

)صص702-710(.
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محور چهارم: آسیب شناسی حوزه عتبات

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

پیامدهای.نگاه.
سیاسي،.حزبي.و.
جناحي.به.عتبات.

عالیات

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

.عتبات.و.پرچم.اباعبداهلل.الحسین٧.محور.وحدت.همه.شیعیان،.
ایجاد.تفسیرها.و.قرائت.های.سیاسی.جناحی.از.عتبات،.اربعین.و...،.تشتت.و.
تفرقه.برانگیزی.در.عتبات،.ایجاد.شدن.فضای.تنش.و.تشنج.در.اثر.عتبات.
عالیات،.ضربه.زدن.رقابت.های.سیاسی.و.اختالف.نظرهای.جناحی.به.

اعتقادات.مردم.

-

2
آسیب.شناسی.

سیاست.های.رفاهی.
عتبات

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

متولی.سیاست.های.رفاهی.در.حوزه.عتبات.کیست؟.برنامه.های.رفاهی.دولت.
عراق.در.حوزه.استقبال.از.زائرین،.برنامه.های.رفاهی.دولت.ایران.در.حوزه.

استقبال.از.زائرین.
-

7( ارتباطات، رسانه، فناوری های روزآمد و فضای مجازی

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1

بررسی.عملکرد.

معاونت.سیاسی.
رسانه.ملی.در.
راهپیمایی.اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

ظرفیت.رســانه.ای.اربعین،.اســتراتژی.های.اطالع.رسانی.جمهوری.اسالمی.
در.خصوص.راهپیمایی.اربعین،.فرهنگ.ســازی.رســانه.برای.پرهیز.از.هر.
گونــه.اختــالف.افکنی.در.راهپیمایی.اربعین،.نقش.رســانه.ملی.در.انتقال.
پیــام.اربعیــن.به.مردم.و.فرهنگ.ســازی.در.زمینه.پیام.بزرگ.ترین.اجتماع.
شــیعیان،.آموزش.آداب.معاشــرت.و.هم.زیستي.زائران.با.یکدیگر.و.با.

زائران.دیگر.کشــورهاي.مســلمان،.ثبت.خاطره.ها.و.رویدادهاي.راهپیمایی.
اربعین،.آموزش.باورهاي.سیاســی.اســالم.به.زائران،.ارائه.موضوع.هاي.

برنامه.ســازي.در.مورد.اربعین.

-
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2

بررسی.نقش.رسانه.
ملي.در.گسترش.
ابعاد.سیاسی.حج.و.

زیارت

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

ظرفیت.رســانه.ای.حج،.اســتراتژی.های.اطالع.رسانی.جمهوری.اسالمی.
در.حوزه.حج.و.زیارت،.نقش.رســانه..ملی.در.ایجاد.وحدت.بین.مســئوالن،.
مردم،.اقوام.و.مذاهب.در.حج،.فرهنگ.ســازی.رســانه.برای.پرهیز.از.هر.
گونــه.اختــالف.افکنی.در.حج،.نقش.رســانه.ملی.در.انتقال.پیام.حج.به.
مردم.و.فرهنگ.ســازی.در.زمینه.پیام.بزرگ.ترین.اجتماع.مســلمانان،.
آموزش.آداب.معاشــرت.و.هم.زیســتي.حجاج.با.یکدیگر.و.با.حاجیان.

دیگر.کشــورهاي.مســلمان،.ثبت.خاطره.ها.و.رویدادهاي.سفر.حج،.آموزش.
باورهاي.سیاســی.اســالم.به.حجاج،.ارائه.موضوع.هاي.برنامه.سازي.در.

مورد.حج.

-

دیپلماسی.رسانه.اي.3
و.اطالعاتی.در.حج

دیپلماسی.
نقــش.تلویزیــون.و.رادیو.در.حج،.نفــش.مطبوعات.در.حج،.مبادله.فیلم.و.اولویت.1مقاله.پژوهشیعمومی

خبر،.همکاري.هاي.رســانه.اي،.قدرت.نرم.

مقاله:.حج.و.قدرت.
نرم.جمهوری.اسالمی.
ایران،.صباغیان.و.
سروستانی.)1394(.

قدرت.بازیگری.4
رسانه.ها.در.حج

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

کارکرد.رســانه.های.گروهی.در.احقاق.حقوق.زائران،.بازیگری.رســانه.ها.
در.عرصه.سیاســی.حج،کارکرد.رســانه.ها.در.انتشار.گزارش.های.وقایع.ضد.
حقوق.زائران،.موانع.فراروی.عملکرد.رســانه.های.آزاد.در.موضوع.حج،.

دخالت.در.خبر.رســانی.در.حج.از.ســوی.دولت.سعودی،.رسانه.های.گروهی.
و.نقش.آن.در.صلح.ملل.اســالمی،.دیپلماســی.رسانه.ای.و.جایگاه.آن.در.
احقاق.حقوق.زائران،.تأثیررســانه.ها.بر.افکار.رهبران.سعودی،.کارکـــرد.
عملیات.رواني.رســـانه.هاي.ســعودی.بر.پایمال.کردن.حقوق.حجاج.

-

5

مقایسه.تطبیقي.حج.
و.راهپیمایی.اربعین.
به.عنوان.اجتماعات.
بزرگ.مسلمانان.با.
سایر.تجمعات.دیني.
جهان.)بودا،.مسیح(.

جامعه.شناسی.
کارکردها.و.نتایج.سیاسی.تجمعات.بزرگ.در.ادیان.مختلف.و.مقایسه.آن.با.حج.اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

-و.اربعین.
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6

نقش.رسانه،.
ارتباطات.و.فضای.
مجازی.در.بازنمایی.
پیام.های.سیاسی.

اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیسیاسی

.استفاده.از.ظرفیت.رسانه.های.مجازی.برای.تقویت.فضای.گفتگو،
.ابزارهای.دیپلماسی.فرهنگی.در.اربعین،.

دیپلماسی.رسانه.ای،.
استفاده.از.رسانه.های.مکتوب.و.مجازی،

.بررسی.نگاه.مطبوعات.سیاسی.عراق.و.ایران.به.پیاده.روی.اربعین.

مقاله:.بررسی.جایگاه.
تبلیغات.و.ابزار.مناسب.
آن.در.بسط.فرهنگ.
عاشورا.و.اربعین،.
شفیعی.)1396(.

ابعاد.سیاسی.حج.از.7
مقاله.پژوهشی/.تاریخی.سیاسی.نگاه.مستشرقان

بررسی.آثار.مستشرقان.در.مورد.حج.با.نگاه.سیاسی.اولویت.1مقاله.ترویجی

مقاله:.حج.از.نگاه.
مستشرقان.)با.تأکید.
بر.دائرة..المعارف.قرآن.
الیدن(،.اسکندرلو.و.
علوی.)1396(.

8
بررسی.ابعاد.سیاسی.
گزارشات.حجگزاری.

ایرانیان

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.ترویجیسیاسی

بررســی.گزارشات.حجگزاری.ایرانیان،
.بررسی.سفرنامه.ها،

.برنامه.هــای.دولت.ایران.برای.حج،.
بررســی.روزنامه.های.سعودی.و.ایرانی،.

ارتبــاط.حجگزاران.با.بعثه،
.حجگزاران.و.ســازمانها.و.نهادهای.همکار،.

بررســی.کتاب.های.1.ســیمای.حج.در.سال.1370،.سرهنگی.)1371(.2..
با.کاروان.عشــق،.مهدوی.راد.و.جعفریان.)1372(.3..برگزاری.حج.در.

دوران.پهلوی،.ســلطانی.مقدم.)1393(.4..حج.دوره.های.25.تا.33،.9.جلد.
)1393-1384(.5..همراه.با.حج.81،.ســامانی.)1381(.6..موســم.بیداری،.

علیزاده.موسوی.)1389(.

-

9

.بررسی.نگاه.
رسانه.های.بین.

المللی.به.پیاده.روی.
اربعین

جامعه.شناسی.
اولویت.1مقاله.ترویجیسیاسی

رسانه.های.غربی.فارسی.زبان.و.اربعین،
.بررسی.شبهه.های.مطرح.شده.توسط.رسانه.های.معاند.در.خصوص.راهپیمایی.

اربعین،.بررسی.پوشش.خبری.اربعین.در.رسانه.های.غربی،
.تحلیل.اربعین.در.رسانه.های.غربی،
.ابعاد.اربعین.از.نگاه.رسانه.های.غربی.

-
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10

راهکارهای.استفاده.
از.ظرفیت.فضای.

مجازی.در.حج.برای.
پیشبرد.دیپلماسی

جامعه.شناسی.
اولویت.2مقاله.پژوهشیسیاسی

.ظرفیت.فضای.مجازی.برای.انتقال.پیام.جهانی.اسالم،
.ظرفیت.فضای.مجازی.برای.انتقال.پیام.جهانی.انقالب،

.راهکارهای.استفاده.از.ظرفیت.فضای.مجازی.برای.انتقال.پیام.ها،
.فعالیت.های.فرهنگی.حج.در.حوزه.فضای.مجازی،.

.شناخت.ظرفیت.های.فضای.مجازی.برای.پیشبرد.دیپلماسی.و.ایجاد.فضای.صلح.
و.گفتگو.در.حج.

مقاله:.1..دیپلماسی.
حج،.فضای.مجازی.و.
رسانه.ها.)1398(.
2..نقش.رسانه.هاي.

نوین.در.دیپلماسي.حج.
.)1398(

11
بررسی.ابعاد.سیاسی.
گزارشات.حجگزاری.

مسلمانان.
اولویت.2مقاله.ترویجیسیاسی.اجتماعی

بررسی.گزارشات.حجگزاری.مسلمانان،.
بررسی.سفرنامه.ها،.برنامه.های.دولت.های.اسالمی.برای.حج،

.بررسی.روزنامه.های.سعودی.و.جهان.اسالم،
.ارتباط.حجگزاران.با.بعثه،

.حجگزاران.و.سازمانها.و.نهادهای.همکار.

کتاب:.حجگزاری.
مسلمانان.روسیه.

.)1392(

جامعه.شناسی.فاجعه.منا.و.رسانه.ها12
اولویت.3مقاله.ترویجیسیاسی

سیاست.رسانه.های.داخلی.در.مورد.فاجعه.منا،
.سیاست.رسانه.های.بین.المللی.در.مورد.فاجعه.منا،

.راهبرد.نظام.جمهوری.اسالمی.و.سیاست.های.رسانه.ها،
.بازخوانی.روزنامه.ها،.نشریات.و.سایت.های.خبری.

کتاب:.فاجعه.منا.به.

روایت.مطبوعات.و.

رسانه.های.خارجی،.
پژوهشکده.حج)1395(.
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8( تنش زدایی با مسلمانان در حج و عتبات و تقویت روابط با سایر کشورهای اسالمی

محور اول: تنش زدایی میان مسلمانان در حج

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

1

تأثیر.منازعات.
سیاسی.بر.رفتار.
متقابل.حجاج.
ایرانی.و.حجاج.
سایر.کشورها.در.

موسم.حج

جامعه.شناسی.
اولویت.1کتابسیاسی

تأثیر.منازعات.سیاسی.ایران.و.آمریکا.بر.رفتار.مسلمانان.با.زائران.
ایرانی،.

تأثیر.رفتار.زائران.ایرانی.در.موسم.حج.بر.روابط.ایران.و.عربستان،.
.تأثیر.منازعات.سیاسی.ایران.و.عربستان.بر.رفتار.مردم.عربستان.با.

زائران.ایرانی،
.بررسی.برخوردهای.زشت.و.ناپسند.نیروهای.امنیتی.با.زائران،

.رفتار.آرمانی.زائران،
.رفتار.عزتمندانه.زائران.و.حفظ.عزت.ایران،

.تأثیر.رفتار.سیاسی.زائران.ایرانی.بر.حجاج.سایر.کشورها،
.کنش.های.اجتماعی.زائران.ایرانی.و.تأثیر.آن.بر.حجاج.سایر.کشورها،
.پژوهشی.پیمایشی.پیرامون.افکار.ضد.استکباری.مسلمانان.و.عکس.
العمل.آنها.نسبت.به.حرکت.های.استکبار.ستیزانه.جمهوری.اسالمی،
.نظارت.بر.رفتار.زائران.و.اتخاذ.تدابیر.مناسب.برای.ارشاد.آنها،.

نیازسنجی.زائرین،
.تأثیر.فعالیت.های.فرهنگی.کاروان.ها،

.خدمت.رسانی.به.حجاج.سایر.کشورها،.
ایجاد.انس.و.الفت.بین.زائران،

.راهنمایی.های.الزم.زائران.در.خصوص.نحوه.حضور.در.عربستان،
.لزوم.شناخت.مقررات.و.رعایت.آنها.در.عربستان.

مقاله:.حجاج.پیامبران.انقالب.اسالمی.)1360(.

2

بررسی.نتایج.
سیاسی.حضور.
ایرانیان.در.نماز.
جماعت.حرمین.

جامعه.شناسی.
سیاسی

مقاله
اولویت.1پژوهشی

تأثیر.شرکت.زائرین.ایرانی.در.نماز.جماعت،
.اجتناب.از.انجام.کارهای.متفرقه.در.زمان.برگزاري.نماز.جماعت،
.حضور.جمعی.در.مراسم.عبادی-معنوی.همچون.قرائت.قرآن،.
ترغیب.زائران.به.فراگیری.اهم.مسائل.از.قبیل.تصحیح.قرائت.نماز،

.تجمع.مقابل.بقیع.به.هنگام.نماز.جماعت،.
سد.معبر.مقابل.بقیع.و.ایجاد.مزاحمت.برای.دیگران.

-



111

نظامنامه.موضوعات.گروه.سیاسی-.اجتماعی

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

3

عوامل.ایجاد.

اختالف.بین.

مسلمانان.در.
حج

جامعه.شناسی.
سیاسی

مقاله
اولویت.1پژوهشی

ریشه.های.اختالفات.میان.مسلمانان،
.نقش.حج.در.وحدت.امت.اسالمی،
.تعصب.های.عربی،.قومی.و.قبیله.ای،
.تالش.برای.رهبری.جهان.اسالم،

.ریشه.های.فرهنگی.اختالفات.در.جهان.اسالم،
.تشیع.انگلیسی،.اختالف.افکنی,.ایجاد.اختالف.و.تفرقه،
.تشیع,.ایاالت.متحده.امریکا,.صهیونیسم.بین..الملل،

.اختالف.افکنی,.ایجاد.اختالف.و.تفرقه,.اختالفات.مذهبی,.جنگ.
شیعه.و.سنی،.پیامدهای.سیاسی.و.عقیدتی.تفرقه.میان.مسلمانان،
.سابقه.ی.اختالف.و.تفرقه.افکنی.میان.مسلمانان،.پدیده.ی.تکفیر،.

آسیبی.جدی.در.راه.وحدت.

-

4

حج.موسم.
آشنایی.با.

افکار.عمومی.
مسلمانان

جامعه.شناسی.
سیاسی

مقاله.
بررسی.پیمایشی.بررسی.افکار.عمومی.مسلمانان.نسبت.به.مسائل.اولویت.1پژوهشی

-سیاسی.روز.جهان.

5
حج.و.حاکمان.
کشورهای.
اسالمی

مقاله.دیپلماسی.
-بررسی.کارنامه.حاکمان.کشورها.در.مسائل.سیاسی.حجاولویت.1پژوهشی

6

راه.کارهای.حج.
در.خصوص.
حل.گرفتاری.
های.مسلمانان

جامعه.شناسی.
سیاسی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

حج.و.رفع.تفرقه.در.جهان.اسالم،
.نقش.گفتگو.میان.نخبگان.در.حج.برای.رفع.گرفتاری.های.ملل.

مسلمان،.آگاهی.بخشی.به.مسلمانان.

مقاله:.حج؛.جایگاه.تبادل.نظر.و.چاره.جویی.
مسلمین،.مجله.پاسدار.اسالم.)1373(.

7

نقش.کارگزاران.
حج.و.امامان.
جماعت.حرمین.
در.اختالفات.
میان.مسلمانان

فرهنگ.
سیاسی

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

بررسی.خطبه.های.نماز.جمعه.و.جماعت.امامان.جماعت.حرمین،
.اختالف.افکنی.در.حج،.

اختالف.افکنی.در.رفتار.و.کردار.کارگزاران.حج.
-
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

8

حج.و.افزایش.

همکاری.های.

مشترک.میان.
مسلمانان

فرهنگ.
سیاسی

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

همکاری.در.آموزه.های.دینی،.همکاری.در.حج،.زمینه.های.همکاری.
در.حج.و.زیارت،.موانع.گسترش.همکاری.در.حج.و.زیارت،.راه.

کارهای.گسترش.همکاری.در.حج.و.زیارت
کتاب:.تعاون.و.همکاری.در.حج.و.زیارت.)1391(.

مطالعات.میان.9
فرهنگی.حجاج

فرهنگ.
سیاسی

مقاله
اولویت.3پژوهشی

رویکرد.ارتباطات.بین.فرهنگی،
.ارتباطات.میان.فرهنگی،
.ارتباطات.میان.آئینی،.

بررسی.نقش.فرهنگ.و.زبان.در.ارتباط.میان.فرهنگی.

پایان.نامه:.1..تحلیل.نشانه.شناختی.مناسک.حج:.
.ارتباطی.)1391(. رویکردی.فرهنگیـ.

2..الگوي.ارتباطات.میان.فرهنگي.در.حج.از.منظر.
آیات.و.روایات-سید.مهدي.موسوي.)1393(.
3..جایگاه.حج.در.ارتباط.میان.فرهنگی.اسالم.

.)1398(

10

بررسی.نقش.
حج.در.نزدیکی.
کشورهای.
اسالمی

مطالعات.
اولویت.4کتابمنطقه.ا..ی

ضرورت..های.تقریب.وحدت.جهان.اسالم.در.حج،
.راهکارهای.عملی.برای.نزدیکی.کشورها.و.ملت.ها.در.حج،

.نقش.اختالف.مذاهب.مختلف.اسالمی.بر.روابط.مسلمانان.در.حج،.
تأثیر.سفرهاي.زیارتي.بر.پیوندهاي.سیاسي.و.منافع.مشترک.

کشورهای.اسالمی،
.توجه.به.نقاط.مشترک.و.دشمن.مشترک.در.حج،.
حج.و.اتخاذ.سیاست.های.مشترک.در.جهان.اسالم،

.شناسایی.عوامل.اختالف،
.ارائه.طرحها،.شعارها.و.نمادهای.انسجام.بخش.حج،

.محکومیت.کارهای.افراطی.

مقاله:.1..نقش.حج.در.تقریب.مذاهب.اسالمی.و.
وحدت.مسلمانان.از.دید.امام.خمینی)1378(.

2..حج.ابراهیمي.و.تقریب.مذاهب.اسالمي.)1372(.
3..تقریب.بین.شیعه.و.سني.در.مناسک.حج.)1371(.
4..مطالعه.نقش.حج.بر.وحدت.و.همگرایی.سیاسی.

مسلمانان.جهان.)1398(.
5..راه.کارهاي.وحدت.مسلمین.از.منظر.انقالب.

اسالمی.)1398(.
6..دیپلماسی.حج؛.صدور.حکم.اخوت،.وحدت.و.
همدلی.مسلمانان.دیپلماسی.حج؛.تبیین.وحدت.در.

گفتار.و.کردار.)1398(.
ادها.)1398(. 7..الَحّج.وُسُبل.الَوحدة.و.روَّ

 Hajj: A Divine Call for Human..8
.Unity.)1398(j

کتاب:.1..حج.و.امت.اسالمي،.محمدي).1394(.
2..تجلي.وحدت؛.تبیین.حکم.امام.بر.حضور.شیعیان.
در.نمازهاي.حرمین.شریفین،.نجمي،.)1383(.
3..اهمیت.حفظ.وحدت.در.کنگره.اسالمي.حج،.

پژوهشکده.حج.)بی.تا(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

11
حج.و.تقویت.
هویت.مشترک.

اسالمی

فرهنگ.
اولویت.4کتابسیاسی

حج.و.هویت.بخشی.به.مسلمانان،.زمینه.های.تقویت.هویت.مشترک.
اسالمی.در.مناسک.حج،.
حج.و.تقویت.ملل.اسالمی،.

عوامل.تقویت.هویت.مشترک.اسالمی.در.حج،.
موانع.شکل.گیری.هویت.مشترک.اسالمی،.

مشترکات.دینی.و.هویت.مشترک،.
ظرفیت..های.حج.در.تقویت.امت.اسالمی،.

حج.و.همگرایی.سیاسی،.
حج.و.همگرایی.ارتباطی،.

حج.و.رشد.آگاهی.در.بین.مسلمانان،.
تقویت.هویت.اجتماعی.مسلمانان،.

نقش.حج.در.انسجام.بخشي،
.تقویت.مسلمین.حج.

مقاله:.1.حج،.عامل.هویت.یابی.مسلمانان.و.جامعه.
اسالمی،.حیدری.)1397(.

2..ظرفیت.های.درونی.اسالم.در.تقویت.
همبستگی.با.تمرکز.بر.نقش.حج.در.وحدت.جهان.

اسالم،محمدی.)1394(.
3..حج،.انسجام.اسالمی.و.آینده.همگرایی.در.جهان.

اسالم.)1398(.
4..دیپلماسی.حج.و.همگرایی.جهان.اسالم.با.تأکید.
بر.اندیشه.امام.خمینی.و.مقام.معظم.رهبری)1398(.
5..نقش.گردشگری.مذهبی-اسالمی.حج.در.ایجاد.
وحدت.و.همگرایی.در.بین.دول.مسلمان.)1398(.
6..تأثیر.حج.بر.همگرایی.جهان.اسالم.)1398(.
7..دیپلماسی.حج.تقویت.همگرایی.و.هم.افزایی.

امت.اسالمی.)1398(.
8..مطالعه.نقش.حج.بر.وحدت.و.همگرایی.سیاسی.

مسلمانان.جهان.)1398(.
9..حج.وهمبستگی.اسالمی؛پویائی.اجتماعی.مبتنی.

بر.پایائی.عدالت.)1398(.
10..پرتو.شعاع.حج.در.دایره.فروع.دین.و.همگرائی.

و.هم.افزایی.امت.اسالمی.)1398(.
11..نقش.حج.در.وحدت.امت.اسالمی.)1398(.

12..نقش.حج.در.تقریب.مذاهب.اسالمی..و.وحدت.
مسلمانان.از.دید.امام.خمینی.)1378(.
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محور دوم: تنش زدایی میان مسلمانان در سایه عتبات عالیات و اربعین حسینی

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

اربعین.و.زمینه.سازی.صلح.1
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسیدر.جهان.اسالم

اربعین؛.میعادگاه.واقعی.صلح،.
عدالت.طلبی.و.اقتدار،.

ماهیت.صلح.طلبانه.پیاده.روی.اربعین،
.اربعین.فستیوال.صلح،.
.یک.حرکت.معنوی.

-

2
تأثیر.زیارت.اربعین.در.
معادالت.سیاسی.و.
اجتماعی.جهان

اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی

پیاده.روی.اربعین،
.مقابله.با.استکبار،

.داعش.و.تکفیری.ها،
.تغییر.معادالت.جهانی.با.همدلی.شیعیان.در.پیاده.روی.اربعین،

.پیام.های.اربعین.در.مقیاس.معادالت.بشری.

کتاب:.تامالت.
جامعه.شناختی.
پیاده.روی.اربعین،.
مظاهری.)1397(.

3
نقش.بقاع.متبرکه.

و.عتبات.عالیات.در.تثبیت.
موقعیت.سیاسی.عراق

-بررسی.نقش.مرجعیت.شیعه.و.وجود.عتبات.عالیات.در.عراق.بر.ثبات.سیاسی.عراق.اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی

نقش.عتبات.عالیات.در.4
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسیایجاد.وحدت.در.عراق.نوین

نقش.عتبات.عالیات.و.پیاده.روی.اربعین.در.ایجاد.اتحاد.میان.شیعیان.در.عراق،
.بررسی.اختالفات.گروه.های.شیعی.در.خصوص.چگونگی.برگزاری.راهپیمایی.

اربعین،.
اختالفات.شیعیان.عراق.بر.سر.نقش.ایران.در.مدیریت.عتبات.عالیات..

-
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9( روابط ایران و کشورهای منطقه در سایه زیارت حج و عتبات

محور اول: روابط ایران و عربستان در حج

سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

1
جایگاه.حج.در.مناسبات.
اقتصادی.سیاسی.ایران.و.

عربستان

سیاسی.
اولویت.1مقاله.پژوهشیاقتصادی

.منافع.اقتصادی.عربستان.سعودی.از.میزبانی.حجاج.ایرانی،
.تأثیر.منفی.غیبت.حجاج.ایرانی.بر.اقتصاد.عربستان،
.تأثیر.تعطیلی.عمره.ایرانیان.بر.اقتصاد.عربستان،

.تأثیر.کاهش.تعداد.حجاج.ایرانی.بر.اقتصاد.عربستان.

2

حج.و.تعارضات.بین.سیاست.
های.کشور.سعودی.با.
سیاست.های.جمهوری.

اسالمی

اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.
تأثیر.تعارضات.سیاسی.ایران.و.عربستان.بر.حج،.
تاریخچه.ایجاد.وقفه.در.حج.بر.اثر.ایجاد.تعارضات،

.حج.و.آغاز.همکاری.ها.میان.ایران.و.عربستان.بعد.از.اختالف.
-

3

آینده.پژوهی.روابط.ایران.
و.عربستان.در.حوزه.
حج.و.زیارت.به.روش.

سناریوپردازی

.مطالعات
.آینده.
پژوهی

مقاله.پژوهشی/.
سناریوهاي.ممکن،.محتمل.و.مطلوب.در.روابط.فیمابین.ایران.و.اولویت.1پایان.نامه

-عربستان.در.حوزه.حج.و.زیارت.

4
آینده.پژوهی.روابط.ایران.
و.عربستان.در.حوزه.حج.و.

زیارت.به.روش.دلفی

مطالعات.
آینده.
پژوهی

مقاله.پژوهشی/.
استفاده.از.روش.اجماع.نخبگان.برای.آینده.پژوهی.روابط.ایران.اولویت.1پایان.نامه

-و.عربستان.در.حوزه.حج.و.زیارت.

تأثیر.چالش.های.سیاسی.بر.5
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.روند.برگزاری.مراسم.حج

سوءاستفاده.عربستان.از.میزبانی.حج،.
محروم.کردن.مخالفان.سیاسی.آل.سعود.از.حج،

.تأثیر.سیاست.خارجی.عربستان.بر.حج..
-
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سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویتقالب پژوهشابعادموضوعاتردیف

6
حج.و.همکاری.های.
دیپلماتیک.رسمی.و.

کنسولی
اولویت.1مقاله.پژوهشیدیپلماسی.

برقراری.حج.و.گسترش.همکاری.های.رسمی.و.کنسولی.در.
حج،

.بررسی.همکاری.های.کنسولی.ایران.و.عربستان.در.موضوع.
حج،

.حل.کردن.مشکالت.زائران.توسط.وزارت.خارجه.عربستان،.
مشکل.آفرینی.برای.زائران.توسط.وزارت.خارجه.عربستان،

.بررسی.اظهارات.مقامات.رسمی.در.مورد.همکاری.در.برگزاری.
حج.

-

7
حج.و.مبارزه.ایران.و.

عربستان.برای.دستیابی.به.
هژمونی.در.جهان.اسالم

مطالعات.
اولویت.1مقاله.پژوهشیمنطقه.ا..ی

حج.زمین.های.برای.مبارزه.میان.ایران.و.عربستان،.
هژمونی.سازی.ایران.و.عربستان.در.منطقه،

.فعالیت.های.ایران.و.عربستان.در.حج.برای.کسب.هژمونی.در.
جهان.اسالم.

-

تأثیر.تعطیلی.حج.بر.روابط.8
اولویت.4مقاله.پژوهشیدیپلماسی.ایران.و.عربستان.

تاریخچه.روابط.ایران.و.عربستان.در.پرتو.حج،.
صد.عن.سبیل.و.قطع.روابط.ایران.و.عربستان،.

قطع.روابط.ایران.و.عربستان.و.برقراری.حج.یا.تعطیلی.حج،
.حج.یکی.از.عوامل.مؤثر.بر.روابط.ایران.و.عربستان،.
تاریخچه.عوامل.مؤثر.بر.تعطیلی.حج.تمتع.و.حج.عمره،.

راهکارهای.جلوگیری.از.تکرار.حوادث.منجر.به.تعطیلی.حج،.
حج.و.همکاری.های.مطلوب.ایران.و.عربستان.

مقاله:.1..تعلیق.و.تعطیل.حج.از.سوی.
حاکم.اسالمی،.ملک.افضلی،.درگاهی.و.

عندلیبی.)1393(.
2..تبیینی.از.تعطیلی.حج.از.صفویه.تا.

انقالب.اسالمی.ایران.)1397(.
3..کشتار.حجاج.ایراني.بیت.اهلل.الحرام.
1366.و.تأثیر.آن.بر.تشدید.اختالفات.
دو.کشور.ایران.وعربستان،.کوهانستاني.

.)1395(
4..بررسی.تاریخی.روابط.ایران.و.
عربستان.در.موضوع.حج،.سامانی.

.)1394(
پایان.نامه:.تاثیر.مناسک.حج.بر.روابط.
ایران.وعربستان.سعودي.پس.از.انقالب.

اسالمي،.رشادی.)1394(.
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تأثیر.حج.بر.روابط.ایران.و.9
عربستان

مسائل.
اولویت.4مقاله.ترویجیایران

.حج.و.جلوه.گاه.همکاری.های.مطلوب.ایران.و.عربستان،.
جدایی.حج.از.پرونده.روابط.ایران.و.عربستان،.

سوء.استفاده.از.اهرم.حج.در.روابط.ایران.و.عربستان.

مقاله:.1..تأثیر.انقالب.اسالمي.ایران.بر.
.وضعیت.موجود.و.آینده.عربستان
.)با.تأکید.بر.کنگره.حج(،.جوادی.

ارجمند.)1394(.
2..دیپلماسِی.حج،.کانالی.برای.ترمیم.
روابط.ایران.و.عربستان،.منتظران.

.)1398(
3..تأثیر.حج.ابراهیمی.در.روابط.ایران.و.

عربستان،.شفیعی.)1396(.
4..مقایسه.رفتار.ایران.و.قطر.در.قبال.
سوء.استفاده.سیاسی.عربستان.از.حج،.

گلی.)396(.
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محور دوم: روابط ایران و عراق در سایه زیارت عتبات

ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

1
برنامه.های.عربستان.برای.مقابله.با.
قدرت.گیری.جبهه.مقاومت.در.پرتو.

راهپیمایی.اربعین

مطالعات.
اولویت.1کتابمنطقه.ا..ی

رویکرد.عربستان.سعودی.در.قبال.اربعین،
.تقویت.انگارههاي.هویتی.توسط.عربستان،

.تضعیف.هویت.شیعی.و.تقویت.هویت.عربی.توسط.عربستان،
.تحرکات.عربستان.در.مرزهای.شیعه،
.روابط.عربستان.با.گروه.های.شیعی،
.نگاه.عربستان.به.مرجعیت.نجف.

-

بازتاب.های.نقش.ایران.در.بازسازی.2
عتبات.عالیات.در.ایران.و.عراق

مسائل.
ایران

مقاله.
اولویت.1پژوهشی

بازتاب.نقش.ایران.در.بازسازی.عتبات.عالیات.بر.مردم.عراق،
.بازتاب.نقش.ایران.در.بازسازی.عتبات.عالیات.بر.مردم.ایران،
.بررسی.لزوم.تنویر.افکار.عمومی.مردم.ایران.و.عراق.در.مورد.

فعالیت.های.انجام.شده،
.نقش.سردار.سلیمانی.در.ایجاد.ستاد.بازسازی.عتبات.عالیات،
.ستاد.بازسازی.عتبات.عالیات.و.رونق.تولید.و.ایجاد.اشتغال.در.

ایران.وعراق.

مقاله:.اقدامات.عمرانی.شاهان.
صفوی.در.عتبات.عالیات،.کاظمی.

.)1386(

آینده.تحوالت.عراق.و.تأثیر.آن.بر.3
زیارت.عتبات.توسط.زائران.ایرانی.

مطالعات.
منطقه.ا..ی

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

.اجتماعی.عراق.و.تأثیر.آن.بر.زیارت.عتبات، آینده.سیاسیـ.
تأثیر.چالش.های.سیاسی.بر.روند.برگزاری.مراسم.اربعین،.

تأثیر.وضعیت.سیاسی.اجتماعی.عراق.بر.راهپیمایی.اربعین.و.زیارت.
عتبات.عالیات،

.تأثیر.اختالفات.سیاسی.شیعیان.عراق.بر.اربعین،
.وضعیت.اختالفات.سیاسی.شیعیان.در.کربال،.
وضعیت.اختالفات.سیاسی.شیعیان.در.نجف.

مقاله:.1..آینده.نظام.سیاسی.عراق:.
پیشران.ها.و.سناریوهای.پیش.رو،.

اسدی.و.راستگو.)1398(.
2..سناریوهای.محتمل.آینده.عراق.
بر.اساس.بازیگران.مؤثر.سطوح.

ملی،.منطقه.ا..ی.و.بین.المللی،.یزدانی،.
افشاری.و.ربیع.نیا.)1395(.

4
بررسی.قدرت.نرم.جمهوری.

اسالمی.ایران.در.عراق.با.تأکید.بر.
جایگاه.ویژه.عتبات.عالیات

مسائل.
ایران

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

تأثیر.وجود.عتبات.عالیات.و.رفت.وآمدهاي.زیارتي.مردمان.دو.کشور.
بر.سیاست،.

ایرانیان.مقیم.عراق.و.عراقیان.مقیم.ایران،
.مرجعیت.و.زعامت.واحد.مذهبي.شیعي،.

تأثیر.سرمایه.گذاری.ایران.در.شهرهای.مذهبی.عراق.

مقاله:.1..بررسي.تأثیر.قدرت.نرم.
جمهوري.اسالمي.ایران.بر.اهداف.
و.منافع.راهبردي.آمریکا.در.عراق.
نوین،.نوازنی.و.عبادی.)1396(.

2..جمهوری.اسالمی.ایران.و.عراق.
نوین:.تبیینی.بر.کاربرد.قدرت.نرم.در.
عراق.نوین.درراستای.تحقق.ارزش.
های.انقالب.اسالمی،.جمشیدی.و.

محمدی.)1393(.
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ابعادموضوعاتردیف
قالب 

پژوهش
سوابق پژوهشیسر فصل ها و انتظارات از پژوهشاولویت

5
تأثیر.سفرهای.زیارتي.بر.پیوندهای.
سیاسي.و.منافع.مشترک.ایران.

و.عراق

مسائل.
ایران

مقاله.
اولویت.2پژوهشی

تبیین.مؤلفه.های.ژئوپلیتیک.اثرگذار.بر.پیوند.استراتژیک.کشورها،.
عتبات.عالیات.و.پیوند.جریانهای.سیاسی.فرهنگي.ایران.و.عراق،

.عوامل.و.مؤلفه.های.اتحاد.ساز،
.سفرهای.زیارتی.و.قدرت.یابی.نهادهای.شیعی،.

تأثیر.سفرهای.زیارتی.بر.تقویت.فهم.مشترک.از.اتفاقات.منطقه.و.
جهان.اسالم،

.کارکردهای.مثبت.سفرهای.زیارتی.بر.تقویت.پیوندهای.مشترک،.
کارکردهای.فرهنگی.و.هویت.سازانه.سفر.زیارتی،.

سفرهای.زیارتی.تقویت.مشترکات.دو.ملت.ایران.و.عراق،
.نقش.عاشورا.و.زیارت.اربعین.در.تقویت.اراده.مشترک.دو.ملت،
.روابط.میان.فرهنگي.و.همزیستي.اجتماعي.ایران.و.عراق،.

پیاده.روی.اربعین.و.وحدت.میان.ملت.ایران.و.عراق،.ایران.و.عراق.
و.دشمنان.مشترک،.

اربعین.و.تقویت.هویت.مشترک.ایران.و.عراق.

مقاله:.1..بررسی.تأثیر.سفرهای.
زیارتی.بر.سیاست.منطقه.ا..ی.و.روابط.
خارجی.جمهوری.اسالمی.ایران.با.

عراق.نوین،.واعظ.)1394(.
2..زیارت.عراق،.پدیده.ای.فرهنگی.
با.ابعاد.سیاسی؛.برشی.از.مناسبات.
سیاسی.ایران.و.عثمانی.دوره.قاجار،.

عربخانی.)1397(.

بررسي.جایگاه.عتبات.عالیات.در.6
مناسبات.میان.ایران.و.عراق

مسائل.
ایران

مقاله.
اولویت.3پژوهشی

نقش.زائران.ایراني.در.رونق.اقتصادی.عراق،.
جایگاه.اقتصادی.عتبات.عالیات.در.روابط.ایران.و.عراق،

.همکاری.اقتصادی.ایران.و.عراق.از.طریق.ایجاد.بازار.مشترک.در.
شهرهای.مذهبی،.

نقش.زائران.ایرانی.در.رونق.اقتصادی.عتبات.عالیات.

مقاله:.1..بررسی.تأثیر.سفرهای.
زیارتی.بر.سیاست.منطقه.ا..ی.و.روابط.
خارجی.جمهوری.اسالمی.ایران.با.

عراق.نوین،.واعظ.)1394(.
2..بررسی.جایگاه.اقتصادی.عتبات.
عالیات.در.روابط.ایران.و.عثمانی.
در.دوره.صفوی،.دهقانی.و.بیاتی.

.)1395(
3..تأملی.بر.نقش.زائران.ایرانی.در.
رونق.اقتصادی.عتبات.عالیات.)در.
نیمه.نخست.قرن.بیستم(،.دادفر.

.)1389(
4..زیارت.عراق،.پدیده.ای.فرهنگی.
با.ابعاد.سیاسی؛.برشی.از.مناسبات.
سیاسی.ایران.و.عثمانی.دوره.قاجار.

.)1397(
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نظامناهم موضوعات واحد بقيع ژپوهی
محور اول: تاریخ، تمدن، تراث و جغرافیاي تاریخي

یک -  تاریخ بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/پژوهشی/ترویجیسیره.پیامبر.اکرم9.و.اهل.بیت:.و.صحابه.و.تابعین.در.زیارت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین1
دوم

ویژه.نامه.میقات.حج.به.عنوان.
پیشینه

کتاب.و.مقاله.ترویجیتاریخ.شفاهي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین2
دوم

کتاب.و.مقاله.ترویجیبقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.سفرنامه.ها3
دوم

کتاب.بقیع.در.سفرنامه.های.دو.
قرن.اخیر

کتاب.و.مقاله.ترویجیعلویان.مدفون.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین4
مقاله.آقای.بحرالعلومسوم

بررسي.نقش.مدفونان.دانشمند.بقیع.در.تاریخ.علم.)امام.صادق.استاد.جابر.بن.حیان.در.شیمي،.امام.سجاد.5
مقاله.پژوهشیپدر.عرفان.اسالمی.و.فن.مناجات.و.دعا.و.نگارش.نسخ،...(

سوم
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/کتاب.و.مقالهپژوهشی./ترویجیاثبات.قدمت.بقیع.به.عنوان.یک.اثر.تاریخی.باوجود.دفن.کردن.در.آن،.در.دوره.معاصر6
دوم

دو- تخریب بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

کتاب./مقالهپژوهشیتحلیل.و.بررسي.تخریب.اول.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.سال.1221.قمري1
دوم

کتاب./مقالهپژوهشیتحلیل.و.بررسي.تخریب.دوم.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.سال.1344.قمري2
دوم

کتاب./مقالهپژوهشیواکنش.هاي.جهان.اسالم.به.تخریب.ها.و.تحلیل.آن3
سوم

کتاب./مقالهپژوهشیپژوهش.درروند.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین4
یوم

کتاب./مقالهپژوهشیواکنش.شخصیت.هاي.ملي.و.مذهبي.ایران.نسبت.به.مسئلة.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین5
چهارم

واکاوي.ریشه.ها.و.روش.هاي.اقدامات.وهابیان.در.راستاي.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.سایر.آثار.6
کتاب./مقالهپژوهشیتاریخي،.اسالمي

سوم

کتاب./مقالهپژوهشیبررسي.مقایسه.اي.واکنش.علماي.شیعه.و.سني.در.کشورهاي.مختلف7
چهارم

کتاب./مقالهپژوهشیسیر.تخریب.آثار.اسالمي.در.حرمین.در.دوره.دوم.سعودي8
سوم

کتاب./مقاله.سومپژوهشیواکاوي.انعکاس.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.اسناد.حکومتي.آن.دوره.به.ویژه.اسناد.عثماني9
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سه- بازسازي بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

کتاب./مقالهپژوهشیتبیین.تالش.هاي.صورت.گرفته.براي.بازسازي.و.علل.ناکامي.آن1
دوم

کتاب./مقالهپژوهشی.سابقه.تالش.های.جهاني.براي.بازسازي.اماکن.تخریب.شده.حرمین2
سوم

چهار- جایگاه فرهنگي و تمدني بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

پژوهشی./آداب.ورسوم.مرتبط.با.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.میان.مسلمانان1
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

پژوهشی./بررسي.تاریخي.تعامل.شیعیان.ساکن.عربستان.با.آرامگاه.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین2
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

پژوهشی./تاریخ.فرهنگي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.صدر.اسالم3
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

پنج- جغرافیاي تاریخي و اماکن بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

پژوهشی./بررسي.فرصت.ها.و.نیازهاي.پژوهشي.حوزه.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.قبور.تخریب.شده1
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

ترسیم.دقیق.ترین.نقشه.از.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.معاله.و.تهیه.اندازه.ها.براي.تهیه.نمونَک.2
سه.بعدي.

پژوهشی./
کتاب.و.مقاله/دومترویجی
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سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

پژوهشی./جانمایي.اماکن.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین3
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

روحاء،
زوراء؛

.حش.کوکب،
.دار.مغیره،

دار.محمد.بن.حنفیه،
تجاه.الخوخه،
خضراء.ابان،

دار.محمد.بن.زید،
دار.عقیل،

دار.ابي.بن.کعب،
محل.مسجد.فاطمه

خانه.امیرالمؤمنین.در.بقیع.یا.دار.
علي.نجاشي،
بقیع.العمات،
خانه.آل.نوفل
.بیت.االحزان

محل.نماز.و.دعاي.پیامبر.در.بقیع.
.محط.صاله

پژوهشی./اعتبارسنجي.این.اماکن.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.4
کتاب.و.مقاله/دومترویجی

شش- سند پژوهي بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعاتردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

معرفي.خألهاي.پژوهشي.در.تاریخ.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.سند.شناسي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.1
کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیحرمین.

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیآرشیو.اسناد.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.ترکیه،.ایران،.عراق.و.مصر.و.عمان.2



124

نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیآرشیو.مطبوعات.جهان.اسالم.درباره.تخریب.و.بازسازي.بقیع.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.3

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیفهرست.اسناد.باقیمانده.در.آرشیوهاي.کتابخانه.ها.و.جراید.کشورهاي.اسالمي.درباره.تخریب.بقاع.اسالمي.در.حرمین.4

محور دوم: معارف بقیع

سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیبقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.روایات.اسالمي1

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمعارف.اسالمي.بقیع.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین2

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیپاسخ.به.شبهات.خاص.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.مانند.موقوفه.بودن3

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیزمین.حرم.هاي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین،.ممانعت.ساخت.بقعه.از4

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیزیارت.سایر.قبور،.حکم.زیارت.نامه.هاي.خوانده.شده.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین5

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجینقد.استدالل.قاضي.بلیهد.و.رشید.رضا.درباره.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.6

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیزیارت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.آداب.آن.در.مذاهب.مختلف.اسالمي.7

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیجایگاه.و.زیارت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.میان.صوفیان.و.عارفان.جهان.اسالم.8



125

نظامنامه.موضوعات.واحد.بقیع.پژوهي

محور سوم: حقوق و روابط بین الملل

سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیامکان.سنجي.ثبت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.قبرستان.ابوطالب.در.فهرست.آثار.بین.المللي.یونسکو.1
دوم

امکان.سنجي.همکاري.با.واحد.حفظ.اماکن.مقدسه.سازمان.همکاري.اسالمي(.آی.سیسکو(.در.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.2
کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیتخریب.شده.حرمین

دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیمباني.حضور.بانوان.براي.زیارت.ائمه.و.اصحاب.مدفون.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.3
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیپیگیري.زیارت.آزادانه.اصحاب.و.ائمه.مدفون.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.4
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیامکان.سنجی.ثبت.زیارت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.به.عنوان.میراث.فرهنگي.ناملموس5
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیمباني.و.راهکارهاي.حقوقي.مطالبه.بازسازي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.6
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیسازوکارهای.حقوقي.مطالبه.بازسازي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.از.دولت.سعودي.7
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیمطالعه.مقایسه.اي.پرونده.هاي.حقوقي.میراث.فرهنگي.و.انساني.مربوط.به.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.8
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیزیارت.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.قبرستان.ابوطالب.از.منظر.حقوق.بین.المللي.گردشگري.9
دوم
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سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیفرایند.پیگیري.و.دادرسي.موضوعات.میراث.فرهنگي.با.تمرکز.بر.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.10
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیسازوکارهاي.ثبت.میراث.معنوي.با.تمرکز.بر.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.11
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیمطالعه.سیاست.دوگانه.عربستان.سعودي.در.قبال.اماکن.تاریخي.مذهبي.و.اماکن.باستاني.12
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیراهکارهاي.سیاسي.فشار.بین.المللي.جهت.تجدیدنظر.دولت.سعودي.در.حفظ.و.احیاي.میراث.اسالمي.13
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.آثار.سیاسي.و.اجتماعي.بازسازي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.14
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیتبیین.جایگاه.مسئله.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.روابط.سیاسي.ایران.و.عربستان15
دوم

نقش.و.فرایند.مذاکرات.سیاسي.جهت.تعامل.در.موضوعات.فرهنگي.با.تمرکز.بر.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.16
کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیحرمین

دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیرابطه.اماکن.زیارتي.با.مؤلفه.هاي.جغرافیاي.سیاسي،.مطالعه.موردي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.17
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیسازوکار.حقوق.بین.الملل.علیه.دولت.سعودي.جهت.مقابله.با.تخریب.و.بازسازي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین18
دوم
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سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.اصول.جهاني.حاکم.بر.حفاظت.از.میراث.فرهنگي،.با.تأکید.بر.آموزه.های.بین.االدیاني.و.بین.المذاهب19
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.ماهیت،.مباني.و.قواعد.حاکم.بر.میراث.فرهنگي.در.اندیشه.هاي.منتشره.مجامع.عامي.عربستان20
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.اصول.جهاني.حاکم.بر.حفاظت.از.میراث.فرهنگي،21
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.رویه.حفاظت.از.میراث.فرهنگي.در.حقوق.بین.الملل22
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیبررسي.ماهیت.سرزمین.مرقد.بقیع.در.پرتو.حقوق.بین.الملل.و.نیل.به.گستره.محقان.بر.این.سرزمین23
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیسنجش.مدیریت.گردشگري.عربستان.در.پرتو.اصول.جهاني.و.علمي.مدیریت.گردشگري24
دوم

کتاب.و.مقاله/پژوهشی./ترویجیامکان.سنجی.مسئولیت.کیفري.و.مدني.دولت.عربستان.در.قبال.ابعاد.مختلف.بقیع25
دوم
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محور چهارم. بازسازي بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

پژوهشیتبیین.تالش.هاي.صورت.گرفته.براي.بازسازي.و.علل.ناکامي.آن1
ترویجی

کتاب.و.مقاله
سوم

.سابقه.تالش.های.جهاني.براي.بازسازي.اماکن.تخریب.شده.حرمین2
پژوهشی.
کتاب.و.مقاله.ترویجی.

چهارم.

محور پنجم. جایگاه فرهنگي و تمدني بقیع و سایر اماکن تخریب شده حرمین

سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

مقایسه.تحلیلي.بازخوردهاي.رسانه.اي.تخریب.هاي.میراثي.در.اقصي.نقاط.جهان،.با.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.1
کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیحرمین.

تحلیل.اخبار.و.مطالب.منتشره.در.فضاي.مجازي.در.مورد.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.سایر.اماکن.مقدس.2
کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیحرمین.

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیتحلیل.محتواي.اخبار.رسانه.ها.درباره.تخریب.قبور.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.3

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیجایگاه.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.آیین.هاي.مذهبي.4

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمخاطب.شناسي.و.سنخ.شناسي.ارتباطي.مخاطبان.با.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.5

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیتحلیل.میزان.آگاهي.مسلمانان.از.موضوع.و.تاریخچه.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.6
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سطح اثرموضوعات ردیف
قالب کار
ـــــ
اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمطالعات.افکار.سنجی.زائران.و.روحانیون.کاروان.در.مورد.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین7

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمقایسه.نمادهاي.دیني.و.فرهنگي.در.سایر.ادیان.و.مذاهب.با.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.8

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمطالعه.ظرفیت.هاي.نمادسازي.در.موضوع.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.9

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیآسیب.شناسي.رفتاري.و.اعتقادي.روحانیون.و.زائران.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین10

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیرفتارشناسي.حجاج.در.مواجهه.با.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین11

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجینیازسنجي.حجاج.درباره.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین12

.اجتماعي.بزرگان.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین13 کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیخاطرات.و.سیره.سیاسيـ.

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیاماکن.مذهبي.و.گردشگري.مذهبي.با.تمرکز.بر.قبرستان.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین14

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمیراث.دیني.و.هویت.تمدني.در.قبرستان.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین15

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیبقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.و.عامل.وحدتبخشي.و.همگرایي.در.جهان.اسالم16

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیجامعه.شناسي.تاریخي.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین17

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیروش.ها.و.ظرفیت.هاي.تبلیغي.در.قبرستان.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین18

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمقایسه.تطبیقي.مراقد.و.قبرستان.هاي.تاریخي.در.ادیان.و.ملل19

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیطیفبندي،.جریان.شناسي.و.گونه.شناسي.مدفونان.در.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین20

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیروش.ها.و.رویکردهاي.شیعه.ستیزی.با.تمرکز.بر.تخریب.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین21
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محورششم. مهندسي و معماري

سطح اثرموضوعات مشترکردیف

قالب کار

ـــــ

اولویت

توضيحات

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیتاریخ.تحوالت.معماري.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین1

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیسبک.شناسي.معماري.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین2

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیتبیین.همخواني.معماري.آرماني.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.با.شهرسازي.مدینه.منوره.و.حرم.نبوي3

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیتدوین.الگوهاي.معماري.حرم.مطهر.ائمه.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین4

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیطراحي.آینده.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.مدینه5

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیبقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین.در.طرح.جامع.شهر.مدینه6

کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجیمباني.نظري.معماري.بقیع.و.سایر.اماکن.تخریب.شده.حرمین7

نمونَکترویجیماکت.سازي.و.عرضه.مدل.سه.بعدي.بقعه.اهل.بیت.در.قالب.جورچین.و.کاردستي.هاي.دانش.آموزي8

موضوعات متفرقه:
توضيحاتقالب کارسطح اثرموضوعاتردیف

برنامه.ریزی.و.ارائه.درس.نامه.براي.گنجاندن.تاریخ.بقیع.و.تخریب.آن.در.کتب.درسي.پایه.هاي.مختلف.تحصیلي.در.ایران1
کتاب.و.مقاله/دومپژوهشی./ترویجی
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نظامناهم موضوعات واحد احیای میراث
الف( تصحیح و احیای متون

شرحسطحقالبموضوعردیف

تصحیح.و.احیای.متون.فارسی.و.عربی.در.فضائل.و.تاریخ.اماکن.حرمین.شریفین.و.ترویجیکتاب./.مقالهمتون.تاریخ.و.فضائل.حرمین.شریفین1
تواریخ.محلی.مکه.مکرمه.و.مدینه.منوره

تصحیح.و.احیای.متون.فارسی.و.عربی.مناسک.حج.یا.سایر.احکام.فقهی.حجترویجیکتاب./.مقالهمتون.مناسک.حج2

تصحیح.و.احیای.متون.فارسی.و.عربیترویجیکتاب./.مقالهمتون.آداب.و.اسرار.حج3
در.موضوع.آداب.و.اسرار.حج

تصحیح.و.احیای.متون.فارسی.و.عربیترویجیکتاب./.مقالهشروح.زیارت.نامه.ها4
در.موضوع.شروح.زیارت.نامه.های.شیعی

تصحیح.و.احیای.متون.فارسی.و.عربیترویجیکتاب./.مقالهمتون.تاریخ.و.فضائل.عتبات.عالیات5
در.فضائل.و.تاریخ.عتبات.عالیات.عراق

تصحیح.و.احیای.سفرنامه.های.منتشر.نشده.)یا.چاپ.سنگی(.حج.و.عتبات.عالیاتترویجیکتاب./.مقالهسفرنامه.های.حج.و.عتبات.عالیات6
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ب( نسخه شناسی، کتاب شناسی و متن پژوهی

شرحسطحقالبموضوعردیف

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهتواریخ.محلی.مکه.مکرمه1 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهتواریخ.محلی.مدینه.منوره2 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهسفرنامه.های.حج.فارسی3 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهسفرنامه.های.حج.عربی4 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهسفرنامه.های.عتبات5 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهمتون.تاریخ.و.جغرافیای.حجگزاری6 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهمتون.تاریخ.و.فضائل.اماکن.مقدس7 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

کتاب.شناسی.با.رویکرد.سیر.تطور.نگارش؛.نسخه.پژوهی.و.معرفی.نسخ.منتشر.نشدهترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهکتب.المزار.)مزارنامه.های.شیعی(8

.تحلیلی؛.نسخه.پژوهی؛.تک.نگاری.با.رویکرد.متن.پژوهیترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهشروح.زیارات.معصومین.)ع(9 شامل.کتاب.شناسی.توصیفیـ.

نقد.و.بررسی.تصحیح.های.منتشر.شده.از.متون.مرتبط.با.هر.یک.از.موضوعات.فوقترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهنقد.و.بررسی.تصحیح.های.قبلی10

بازسازی.)بازیابی.و.گردآوری(.متون.کهن.مفقود.در.هر.یک.از.موضوعات.فوقترویجی./.پژوهشیکتاب./.مقالهبازسازی.)بازیابی(.متون11

ج( چاپ عکسی )فاکسیمیله( نسخه های خطی نفیس و ارزشمند در ارتباط با محورهای بند الف؛ از جمله:
شرحسطحقالبموضوعردیف

ترویجیکتابچاپ.عکسی.)فاکسیمیله(1
چاپ.عکسی.نسخه.های.خطی.نفیس،.هنری.و.ارزشمنِد.آثار.مرتبط.با.هر.یک.از.

محورهای.فوق،.مشروط.به.نگارش.مقدمه.ای.مفصل.و.عالمانه.با.رویکرد.نسخه.پژوهی.و.
متن.پژوهی.اثر.برگزیده.برای.چاپ.عکسی
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نظامناهم موضوعات واحد ادبیات و هنر
1. تجلی باورهای مذهبی و مناسک دینی مسلمانان در هنر اسالمی.

الف( نقش سنت زيارت بر معماری:
حرم اهل بیت:  

بیت اهلل الحرام و مسجدالنبی  

ب( نقش سنت وقف بر معماری:
حرم اهل بیت:  

بیت اهلل الحرام و مسجدالنبی  

2. بررسی متن و سند نهی تزیین مساجد در روایات و بحث تعارض آن با سنت معماری مساجد.
3. بررسی متن و سند نهی گنبد سازی در روایات و بحث تعارض آن با سنت معماري مساجد.

4. مناسک حج در نگارگری اسالمی.

_ بررسی نقوش تزیینی، سرلوحه ها، تذهیب نگاری، خوشنویسی در نسخه نگاره های حج و حج نامه ها.  

5. بررسی سیر تحوالت معماری مساجد و اماکن مقدس زیارتی.
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- بررسی تطبیقی ادوار تاریخ معماری اسالمی  

- ایران  

- غرب جهان اسالم: اندلس، بیزانس، اموی و عثمانی )دمشق ـ استانبول(.  

- شرق جهان اسالم: هند، پاکستان.  

- بررسی مفهوم شناسه: آیات، روایات، اذکار، اشعار در کتیبه های مساجد دوره های...  

- تزیینات معماری مساجد، سبک معماری ایرانی: صفوی، خراسانی، رازی، آذری، اصفهانی.  

6. بررسی تأثیرات معماری مدرن بر فضای معنوی مکه و مدینه و...

ــل و تعامــل مدرنیتــه و ســنت در معمــاری : مســجدالحرام، مســجد النبــی، عتبــات عالیات،آســتان قــدس رضــوی، صحــن جدیــد حــرم  - تقاب  
ــی. ــام خمین ــرم ام ــن ح ــه، صح ــرت معصوم حض

- بررسی اصول مدرنیته و معماری مدرن با اصول دنیای سنت و معماری سنتی و بومی.  

- عقلگرایی ـ سکوالریسم ـ تفرد گرایی در هنر.  

7. کیهان شناختی دایره و مربع )تربیع دایره( در معماری مقدس: مسجدالحرام.

- جهان بینی اسالمی، مسیحی، هندی، )بین االدیانی( در مفهوم تربیع دایره.  

8. بررسی تأثیر سبک معماری حرمین شریفین بر کشورهای اسالمی.

9. نقش اقلیم در معماری کعبه و مسجد الحرام.

10. معماری و جلوه های هنر اسالمی در مکه و مدینه.

11. بررسی نقش سنت معماری خانه )بیت(، در تاریخ معماری با توجه به اولین خانه )بیت عتیق( و کعبه.

جایگاه کعبه در هنر اسالمی.

- مطالعات تطبیقی، تأثیر مکاتب معماری اسالمی )ادوار معماری اسالمی( بر تحوالت معماری بیت عتیق.  

- نقش کعبه )تصویر کعبه( در هنرنگاری و نقاشی ایرانی.  

- نسبت معنایی حریم و حرمت با کسوت کعبه، کسوت کعبه در ادوار مختلف، خطوط و نقوش کسوت کعبه.  



135

نظامنامه.موضوعات.واحد.ادبیات.و.هنر

12. تأثیر معماری ایرانی و معماری بیزانس بر معماری مسجدالحرام و مسجدالنبی.

13. هنر و معماری ایرانی در عتبات عالیات:

- بررسی خطوط، خط نسخ، ثلث، رقعی، نستعلیق.  

- و نقوش تزیینی، اشعار و کتیبه ها.  

- سازه ها: طاقگان، گنبد، مناره، محراب و...  

14. زیبایی شناسی حرمین شریفین: )رنگ(، رنگ سپید لباس احرام و...
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نظامناهم موضوعات اربعین ژپوهی
قالبتوضيحاتموضوعردیف

زیارت.یک.عمل.مستحبی.و.دارای.آداب.و.اصول.آموزنده.است،.در.صورت.توّجه.به.شخصیت.مورد.احترام.مزور،.و.تامل.و.دقت.در.مضامین.نقش.تربیتي.زیارت.1
.مقالهزیارتنامه.ها،.می.تواند.از.نظر.تربیتی.تحول.آفرین.و.شخصیت.ساز.باشد.

2
نقش.تربیتی.پیاده.روی.
اربعین.بر.نسل.جوان.

حضور.آگاهانه.جوانان،.در.پای.بیرق.پر.افتخار.نهضت.حسینی.در.پیاده.روی.اربعین،.به.جوانان.هویت.دینی.می.بخشد.و.آنها.را.در.برابر.هجمه.های.
فرهنگی.بیگانگان.محافظت.می.نماید..همراه.بودن.این.راهپیمایی.با.غنای.علمی.و.پشتوانه.فرهنگی.و.معنوی.گفتمان.فرهنگ.مترقی.اهل.

بیت:.را.در.وجود.جوانان.نهادینه.ساخته.و.بنیان.های.فکری.و.فرهنگی.غرب.را.به.چالش.می.کشد.و.نقشه.های.شوم.آنان.را.هر.ساله.نقش.بر.
آب.می.کند!

.مقاله

تربیت.اخالقي.و.معنوي.3
در.زیارت.نامه..ها

.و.ارتباط.با.ارواح.مطهرشان،یکی.از.شعائر.اسالمی.اثرگذار.در.روح.و.روان.زائر.است.که.می.تواند. زیارت.قبور.بزرگان.دین.-انبیا.و.اولیای.خداوندـ.
.مقالهمایه.شکوفایی.استعدادهای.معنوی.و.آرامش.روانی.زائر.گردد.و.زمینه.را.برای.عمل.به.تعالیم.دین.و.تداوم.راه.آنان.فراهم.سازد.

رفتار.با.سالمندان.و.اقشار.4
آسیب.پذیر.در.سفرهاي.

زیارتي

.با.توجه.به.جایگاه.سالمند.در.دین،.الزم.است.با.شناخت.نیازهای.آنان،.و.با.اخالق.نیک.و.معاشرت.های.سازنده،.جهت.مساعدت.برای.انجام.
.مقالهاعمال،.همراه.با.محبت،.احترام.و.تکریم.شخصیت.سالمندان،.آنان.را.در.انجام.زیارت.همراهی.و.کمک.نمود،

بایسته.هاي.اخالقي.و.5
معنوي.روحانی.کاروان.

زیارتی

روحانیون،.به.عنوان.مربیان.مهربان.و.دلسوز،.ضمن.دارا.بودن.علم.و.آگاهی.در.مورد.تاریخ.مزارات.و.زندگی.معصومان.ع،.باید.خود.را.به.اخالق.

و.آداب.نیکوی.فردی.و.اجتماعی.آراسته.ساخته.و.تقوا.و.ادب.دینی.را.با.رفتار.خود.در.طول.سفر.به.زائران.آموزش.دهند.و.بدون.کمترین.سستی.
همواره.همراه.زائران.بوده.و.در.انجام.بهینه.زیارت،.آنان.را.یاری.کنند.

.مقاله



137

نظامنامه.موضوعات.اربعین.پژوهی

قالبتوضيحاتموضوعردیف

بایسته.هاي.اخالقي.و.6
رفتاري.مدیر.کاروان.

زیارتی

مدیر.کاروان.الزم.است.با.داشتن.توان.برنامه.ریزی.و.مدیریتی،.توجه.کامل.به.نیازها.و.خواسته.های.همه.افراد.کاروان.داشته.باشد،.و.با.آگاهی.
کافی.نسبت.به.برنامه.زیارت.و.موقعیت.مزارات،.اخالق.نیک.و.برخوردهای.صمیمی،.صبر.و.حوصله.را.شعار.خود.ساخته.و.بهترین.خدمات.را.ارئه.

دهد.
.مقاله

بایسته.هاي.اخالقي.7
و.معنوي.بانوان.در.
سفر.هاي.زیارتي

بانوان.زائر.در.سفر.های.زیارتی،.الزم.است.از.بعد.فردی.به.وظایف.عبادی..خود.سازی،.استفاده.از.فرصت.معنوی.زیارت.و.انجام.اعمال.مستحبی.
بپردازند.و.از.بعد.اجتماعی،.رعایت.حجاب.و.عفاف،.برخورد.های.متین.و.اخالق.نیکو،.نجابت.و.حیا..دوری.از.بازارگردی.و.رفتار.های.ناصحیح،.
شخصیت.خود.را.نشان.دهند..و.با.حضور.به.موقع.دراماکن.مقدسه.بویژه.حرم.مطهر.ائمه.ع،.از.این.سفر.معنوی.بهره.برداری.الزم.را.بنمایند.

.مقاله

نقش.زیارت.در.خود.8
شناسي.

زائر.به.جهت.ارتباط.روحی.با.اولیای.الهی،.در.وجود.خود.احساس.کرامت.و.ارزش.می.نماید،.در.پرتو.این.کرامت،.او.خود.را.به.رشد.معنوی.و.
اخالقی.و.پاسداری.از.ارزش.های.خویش.ملزم.دانسته،.سعی.می.کند.در.خصوص.شناخت.قابلیت.های.خویش.به.عنوان.زیر.بنای.تربیت.و.عامل.

شکل.گیری.شخصیت،.گام.بردارد.و.خود.را.از.همه.لغزش.ها.مصون.سازد.
.مقاله

راه.هاي.حفظ.9
دستاورد.هاي.زیارت

زائر،.الزم.است.عوامل.مؤثر.در.ایجاد.تحول.در.زیارت.را.شناسائی.و.خود.را.به.آن.ملزم.بداند.مقدمات.قبل.از.سفر.و.آنچه.در.حین.انجام.زیارت.از.

اخالق.و.آداب.باید.رعایت.کند.و.همچنین.عوامل.مؤثر.در.حفظ.آثار.زیارت.بعد.از.بازگشت.از.سفر.مانند.دوری.از.گناه.و.پایبندی.به.اخالق.فردی.
و.اخالق.اجتماعی.را.سرلوحه.برنامه.های.خود.سازد.

.مقاله

روان.شناسی.پیاده.روی.10
اربعین.

بررسی.ابعاد.روان.شناختی.پیاده.روی.اربعین.در.زمینه.هایی.همچون:.انگیزه.های.زائران.اربعین.و.روش.های.اصالح.و.تقویت.انگیزه.های.آنان،.
مشکالت.روانی.و.رفتاری.موجود.در.زائران.اربعین.و.روش.های.کاستن.از.آنها،.آثار.و.نتایج.زیارت.اربعین.بر.روان.و.سالمت.روحی.زائران،.بررسی.

ویژگی.های.شخصیتی.زائران.اربعین.و....از.مباحث.مطرح.در.این.طرح.می.باشد.
.کتاب

جایگاه.حرم.ائمه.11
)خصوصا.حر.م.امام.
حسین٧.(.در.
استجابت.دعا

برخی.از.مکان.ها.به.دلیل.وجود.بنای.خاص.در.آن.مانند.کعبه،.یا.دفن.یک.شخصیت.الهی.مثل.مزار.انبیا.و.حرم.ائمه:.شرافت.پیدا.می.کنند.

)طبتم.و.طابت.االرض.التی.فیها.دفنتم(.و.به.این.جهت.اعمال.انسان.در.آنجاها.ثواب.مضاعف.پیدا.کرده.و.دعاها.زودتر.به.اجابت.می.رسد.مانند.
حرم.مطهر.امام.حسین٧.

.مقاله

12
.اربعین.در.قرآن.

بر.اساس.برخی.آیات.قران،.انسان.در.چهل.سالگی،.به.کمال.معنوی.و.رشد.عقلی.می.رسد.وحقیقت.عبودیت.را.درک.می.کند،.از.این.رو.غالب.
انبیا.بویژه.حضرت.محمد9.در.چهل.سالگي.به.رسالت.مبعوث.شدند،.»میقات«.موسي.ع.با.پروردگارش.در.چهل.شبانه.روز.حاصل.شد..بدین.

سان.چله.نشیني.براي.رسیدن.به.مقام.هاي.سلوک.و.عرفان،.یکی.از.گام.های.مؤثر.اهل.ریاضت.و.مراقبت.به.شمار.می.آید.
.مقاله

13

.اربعین.در.روایات.

در.روایات.متعدد.برای.دست.یابی.به.یک.هدف.مقدس،.انجام.عملی.با.قید.چهل.شبانه.روز.یا.چهل.دفعه.به.چشم.می.خورد:.اگر.کسي.چهل.روز.
خالصانه.براي.خدا.باشد،.خداوند.حکمت.را.از.قلبش.بر.زبان.وی.جاري.مي.کند..سفارش.شده.است.در.نماز.شب،.چهل.مؤمن.را.دعا.کنند،.مردم.
همسایگان.خود.را.تا.چهل.خانه.گرامي.بدارند..شهادت.چهل.مؤمن،.بر.خوبی.میت،.موجب.آمرزش.اوست..دعا.براي.چهل.مؤمن.پیش.از.دعا.
برای.خویشتن،.موجب.استجابت.دعا.می.شود..سعادتمند.کسي.است.که.تا.سن.چهل.سالگي.در.اعمال.و.رفتارش.نشانه.هاي.صالح.و.سداد.پیدا.

.شود.

.مقاله
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14
.تأثیر.پیاده.روی.اربعین.

در.جامعه.ایران.

در.مراسم.اربعین،.عالی.ترین.محسنات.اخالقی.و.رفتاری،.تقوا،.فروتنی،.گذشت،.محبت،.اخالص.در.همه.کارها،.کوشا.و.جدی.بودن،.
داشتن.اندیشه.در.عزت.و.اعتالی.مسلمین،.روحیه.خدمت.به.مردم،.روحیه.استکبار.ستیزی.و.احساس.مسئولیت.در.ابعاد.مختلف.و....در.شرکت.
کنندگان.به.چشم.می.خورد.از.این.رهگذر،.اربعین.و.راهپیمایی.حماسی.آن.فرصت.بسیار.ارزشمندی.است.برای.ایجاد.تحول.و.تغییرات.مثبت.در.

زندگی.همه.شرکت.کنندگان.

.مقاله

.راه.های.بهره.برداری.15
معنوی.و.تربیتی.از.
پیاده.روی.اربعین..

سعادت.و.رستگاری.بشر.پس.از.ایمان.و.پرستش.خدای.یگانه.و....در.گرو.دو.چیز.است:.یکي.دانایي.و.آگاهی،.دیگري.دوری.از.کج.روی.ها.و.
گمراهی.ها..با.توجه.به.سختی.های.پیاده.روی.اربعین،.شرط.گام.نهادن.در.این.مسیر،.آگاهی.از.رسالت.دینی،.عمق.بخشیدن.به.باورها،.اصالح.

نیت.و.صفای.باطن.و.ایستادگی.در.برابر.هواهای.نفسانی.و.رذایل.اخالقی.است.
.مقاله

.بایدهای.اخالقی.16
پیاده.روی.اربعین.برای.

بانوان.

.سفر.زیارتی.اربعین.و.پیاده.روی،.یک.سفر.کامال.معنوی.است.باید.بانوان.مسلمان،.ضمن.عمل.به.دستورات.شرع.مقدس.در.زمینه.حجاب.و.
.مقالهعفاف،.و.پرهیز.از.هر.گونه.رفتار.و.گفتار.دور.از.شأن،.شخصیتی.معنوی،.متدین،.با.اخالق،.با.حیا،.و.با.متانت.را.از.خود.ارائه.دهند.

مدیریت.زمان.در.17
سفر.هاي.زیارتي

با.تقسیم.وقت.و.قرار.دادن.زمان.کافی.برای.استراحت،.عبادت،.شرکت.در.جلسات.آموزشی.و.توجیهی،؛.گردش.و.تفریح.و.دیگر.فعالیت.های.
مورد.نیاز،.می.توان.از.سفر.زیارتی.بهره.کافی.را.برد،.باید.دانست.این.سفر.توفیقی.است.که.ممکن.است.به.سادگی.بدست.نیاید،.پس.باید.فرصت.

کنونی.را.غنیمت.شمرد.و.از.این.موقعیت.بیشترین.بهره.معنوی.را.برد.و.برخی.کاستی.های.گذشته.را.جبران.کرد.
.مقاله

بایسته.هاي.اخالقي.18
و.معنوي.جوانان.
در.سفر.هاي.زیارتي.

)کاروانهاي.دانشجویي.و.
دانش.آموزي(.

با.توجه.به.فراوانی.و.گستردگی.عوامل.لغزش.اخالقی.برای.جوانان،.حضور.آنان.در.زیارت.اعتاب.مقدس.در.قالب.کاروانهای.دانشجوئی.و.ایام.
ویژه.زیارتی.مانند.اربعین،.می.تواند.برای.آنان.تحول.آفرین.باشد،.فزونی.معرفت.دینی،.احساس.آرامش.روحی.و.روانی،.تغییر.در.رویکردهای.
فردی.و.اجتماعی.به.سوی.ارزش.های.اخالقی.و.ایمانی،.کوشش.و.جدیت.در.وظایف.عمومی.و....می.تواند.از.دستاوردهای.زیارت.برای.جوانان.

باشد.

.مقاله

19
.بایدهای.امنیتی.
پیاده.روی.اربعین

.اخذ.روادید.و.انجام.تشریفات.قانونی.سفر،.رعایت.قوانین.کشور.میزبان،.مراقبت.از.وسایل.شخصی.و.مدارک.هویتی،.حرکت.از.مسیر.های.اصلی.

و.تعیین.شده.برای.راهپیمایی،.ندادن.اطالعات.به.افراد.غریبه.و.عدم.ارتباط.با.گروه.های.معاند.و.استفاده.از.وسایل.نقلیه.ایمن.و.معتبر.در.جاهایی.
که.نیاز.به.وسیله.است،.مراقبت.نسبت.به.افرادی.که.قصد.تجسس.و.حرکت.های.مشکوک.دارند.و.عدم.توجه.به.شایعات.و...برخی.از.الزامات.

امنیتی.است.

.مقاله

توصیه.هاي.اخالقي.20
معصومین.درباره.زیارت

غسل.زیارت،.خواندن.دعای.مأثور.در.وقت.غسل،.پوشیدن.جامه.های.پاکیزه،.سفید،.نو،.استفاده.از.عطر،.گفتن.تسبیحات،.فرستادن.صلوات.بر.
پیغمبر.و.آل.او.؛.خواندن.زیارت.های.مأثور.و.نماز.زیارت،.خواندن.قرآن.و.هدیه.به.روح.صاحب.آن.مرقد.شریف.و.ترک.کالم.بیهوده.و.لغو.و.

مخاصمه.و.مجادله.در.راه.
.مقاله

21

.آسیب.های.دولتی.شدن.
پیاده.روی.اربعین.

مدیریت.دولتی.و.ورود.مستقیم.و.سیاسی.دولت.ها.به.موضوع.پیاده.روی.اربعین،.موجب.بی.توجهی.مردم.به.وظایف.دینی.خود.می.شود،.اجباری.
بودن.تکالیف.دینی.را.در.ذهن.ها.تداعی.می.کند.اما.این.امر،.به.این.معنا.نیست.که.نهادهای.تصمیم.گیر.و.تأثیرگذار.برای.جهت.دادن،.و.

بهره.برداری.صحیح.و.کامل.از.این.مراسم.دست.به.کار.نشوند،.می.توان.با.میدان.دادن.صحیح.به.مردم،.ضمن.ایجاد.رفاه.مناسب.و.متعادل.برای.
زائران،.کاستن.از.هزینه.های.غیر.ضرور.و.صرف.برخی.از.کمک.ها.برای.رفاه.حال.تهیدستان.و.نیازمندان،.بعد.مردمی.مراسم.اربعین.را.تقویت.

نمود.

.مقاله
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.وظیفه.دولت.ها.در.22
پیاده.روی.اربعین.

تسهیل.در.انجام.روادید.ورود.و.خروج،.جلب.مشارکت.های.مردمی،.به.کار.گیری.ابزارهای.رسانه.ای.و.تبلیغی،.فراهم.سازی.زیر.ساخت.های.جاده.
ای،.ایمن.سازی.راه.ها،.فراهم.سازی.وسایل.حمل.و.نقل.عمومی،.ایجاد.امنیت.برای.حرکت.سواره.و.پیاده.در.مسیرهای.منتهی.به.شهرهای.

زیارتی.عتبات..جلوگیری.از.افراد.سودجو.در.زمینه.های.مختلف.برخی.از.وظایف.دولت.هاست
.مقاله

23
.نیازهای.فرهنگی.زائران.
در.پیاده.روی.اربعین.

ارایه.بسته.های.فرهنگی.به.زائران.از.مداحی.تا.پوستر.و.مطالب.و.بروشورهای.فرهنگی.برای.تجلی.بخشی.پیام.عاشورا.و.پخش.فیلم.ها.و.
کلیپ.های.کوتاه.در.موکب.ها.با.زیر.نویس.هایی.به.زبان.های.مختلف..همچنین.دایر.نمودن.ایستگاه.های.فرهنگی.و.ارائه.محصوالت.فرهنگی.
به.زبان.های.زنده.دنیا.خصوصا.عربی.و.انگلیسی.و.اردو.و....در.باره.معرفی.فرهنگ.غنی.اهل.بیت،.ارائه.سبک.زندگی.معنوی.و.اخالقی،.فرهنگ.

ایثار،.فداکاری،.مقاومت.از.جنس.عاشورایی.در.جهت.دین.مداری.و.مقابله.با.سلطه.و.ستم.مستکبران.

.مقاله

.شیوه.های.نوپدید.در.24
بهره.گیری.از.فرصت.
پیاده.روی.اربعین.

استفاده.از.شیوه.های.امروزی.به.ویژه.فضای.مجازی.)کانال.های.تلگرامی.و.امثال.آن،.اینستاگرام،.شبکه.های.ماهواره.ای،...(،.انتشار.کتاب.ها.و.
.پایان.نامهمقاالت،.بروشورها.و....به.صورت.الکترونیکی.می.توانند.نقش.مهمی.در.بهره.گری.مناسب.از.فرصت.پیاده.روی.اربعین.داشته.باشند.

راهکارهای.بهره.گیری.25
از.موکب.های.اربعین.
در.مسائل.فرهنگی.و.

اجتماعی.

کارکرد.موکب.های.اربعین.بیشتر.در.زمینه.تغذیه.زائران.می.باشد.در.حالی.که.می.توان.از.موکب.ها.در.جهت.ترویج.فرهنگ.اهل.بیت.استفاده.کرد..
همانطور.که.در.بعضی.از.موکب.ها.جلسات.سخنرانی.و.اجتماعات.چند.صد.نفره.برگزار.می.شود..باید.این.شیوه.و.راه.های.مشابه.فرهنگی.در.

موکب.ها.بیشتر.شود.تا.این.ذهنیت.که.موکب.ها.فقط.برای.بر.طرف.کردن.نیازهای.مادی.زائران.است.از.بین.برود..
.مقاله.

26
.زیارت.در.ادب.فارسي.
)با.رویکرد.اخالقي(.

تاکنون.در.باره.ارزش.معنوی.و.فوائد.زیارت.حضرات.معصومین.کتاب.های.بسیاری.به.صورت.نظم.و.نثر.نگارش.یافته.که.در.این.میان.
سروده.های.شعرای.دلسوخته.اهل.بیت.ع.بسیار.چشمگیر.است..شاعرانی.که.اقدام.به.سرودن.شعر.آیینی.کرده.اند،.غالبا.بر.تبیین.شخصیت.آن.

بزرگواران،.مقام.واال.نزد.پروردگار،.همچنین.موقعیت.اجتماعی.و.محبوب.القلوب.بودن.در.عین.مظلومیت.تأکید.کرده.و.اهمیت.و.جایگاه.زیارت.و.
نقش.معنوی.آن.را.نیز.به.نظم.کشیده.اند.

.مقاله

27
موانع.قبولي.زیارت.از.
دیدگاه.قرآن.و.عترت

زیارت.یک.عمل.مستحبی.است.که.باید.طبق.دستور.العمل.ارائه.شده.از.سوی.خود.معصومان:.انجام.شود.و.دارای.شرایط.و.ضوابطی.است.
که.در.بخش.آداب.زیارت.به.آنها.اشاره.شده.است.که.اگر.انها.رعایت.نشود.این.عمل.مستحبی.ارزش.خود.را.از.دست.خواهد.داد.از.جمله.اینکه.
باید.از.غلو.در.عقیده.به.مقام.مزور.و.بدعت.گذاري.پرهیز.کند.و.از.معرفت.و.بصیرت.کافي.به.مقام.مزور.برخوردار.باشد.و.به..حالل.بودن.هزینه.ها،.

ادای.حق.اهلل.و.حق.الناس.توجه.نماید.و.از.آلودگي.به.گناه.و.ریا.و...پرهیز.کند.

.کتاب

دوستي.اهل.بیت:.28
محور.وحدت.مردم.عراق.

و.ایران.

اهل.بیت:.در.کنار.قرآن،.مهمترین.یادگار.پیامبر.اسالم9.است،.احترام.و.محبت.خاندان.نبوت،.موضوعی.است.که.مورد.پذیرش.همه.فرق.
مسلمین.است..بدین.جهت.می.تواند.زمینه.ساز.رفع.کدورت.ها.و.بهم.پیوستن.صفوف.مسلمانان.شود.و.دسیسه.های.دشمنان.اختالف.افکن.را.

ناکام.بگذارد.
.کتاب

29
نقش.زیارت.اربعین.در.
فرهنگ.سازي.ایثار.و.

خدمت.رسانی.به.دیگران.

در.مراسم.اربعین.که.یک.همایش.جهانی.است.جلوه.های.کم.نظیری.از.سخاوت،.ایثار.و.گذشت.به.چشم.می.خورد..موکب.داران.از.کشورهای.
مختلف.خصوصا.ایران.سخاوتمندانه.به.زائران.اطعام.می.کنند.و.انواع.کمک.رسانی.در.زمینه.های.مختلف.را.دارند.در.این.میان.مهمان.نوازی.مردم.
مسلمان.عراق.بسیار.چشمگیر.و.مثال.زدنی.است..بسیاری.از.موکب.داران.در.طول.دو.ماه.هر.چه.دارند.در.طبق.اخالص.گذاشته.و.از.زائران.

پذیرایی.می.کنند..همه.اینها.از.عشق.به.دین.و.اهل.بیت.پیامبر.خصوصا.حضرت.امام.حسین.ع.سرچشمه.گرفته.است.

.کتاب
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30
آثار.تربیتي.عزاداري.اهل.

بیت:.

عزاداری،.ابراز.غم.و.اندوه.نسبت.به.مصائب.خاندان.پیامبر.است.که.باید.با.در.نظر.گرفتن.همه.حساسیت.های.فرهنگی.و.اجتماعی.و.به.صورت.
صحیح.انجام.شود..پیام.آن.به.عزاداران.و.کسانی.که.شاهد.آن.هستند،.تأثیر.پذیری.از.خط.مشی.فردی.و.اجتماعی.و.تأسی.به.سیره.حضرات.
معصومین.در.ابعاد.مختلف.و.اعالم.وفاداری.به.مرام.و.مسلک.آن.بزرگواران.است..این.عمل.تأثیر.بسیاری.در.کنترل.غرائز،.جلوگیري.از.گناه،.

روي.آوردن.به.عبادت،.بهبود.اخالق.فردي.و.اجتماعي.دارد

.پایان.نامه.

31

آسیب..شناسی.زیارت

زیارت.مراقد.اولیای.الهی،.در.کنار.آثار.و.نتایج.مثبت،.ممکن.است.به.آسیب.ها.و.مشکالتی.دچار.شود.که.مانع.از.تحقق.آثار.مثبت.آن.گردد..از.
این.رو،.الزم.است.آسیب.شناسی.شود.و.مشکالت.و.ایرادهای.آن.گرفته.شود..برخی.از.آسیب.هایی.که.ممکن.است.بر.زیارت.عارض.شود.عبارتند.

از:.ریا.و.خودنمایی.و.شهرت.طلبی،.تبدیل.شدن.سفر.زیارتی.به.تفریح،.اسراف.و.تبذیر.در.امور.زیارت،.رفتارهای.خرافی.و.دون.شأن.زیارت.
)سینه.خیز.رفتن،.سخنان.باطل.گفتن...(.ارتکاب.گناه.در.طول.سفر.زیارتی.و...

.پایان.نامه

32

مؤلفه.های.زیارت.صحیح

زیارت.آنگاه.از.لحاظ.معنوی.اثربخش.است.که.صحیح.انجام.گیرد..بخشی.از.مسائل.در.این.زمینه،.به.فقه.مربوط.می.شود.)که.در.اینجا.مورد.نظر.
نیست(،.و.بخشی.دیگر،.به.اخالق.برمی.گردد..بنابراین.منظور.این.است.که.یک.زیارت.صحیح،.از.لحاظ.اخالقی.از.چه.مؤلفه.هایی.تشکیل.شده.
است؟.برخی.از.این.مؤلفه.ها.عبارتند.از:.زیارت.با.اعتقادات.درست.و.کامل،.اخالص،.حضور.قلب.و.توجه،.زیارت.به.قصد.زیارت.نه.به.قصد.گرفتن.

حاجات.دنیوی...

.مقاله.

رابطه.زیارت.و.33
معادباوری.)نقش.

معادباوری.در.ارتقای.
ارزش.زیارت(.

آگاهی.زائر.از.نقش.زیارت.بر.سرنوشت.ابدی.او،.نقش.معادباوری.در.بها.دادن.بیشتر.به.زیارت،.نقش.معادباوری.در.کم.ارزش.دیدن.دنیا.و.
.مقاله.باالبردن.سطح.درخواست.ها.در.هنگام.زیارت،.نقش.معادباوری.در.توبه.و.استغفار.در.مراقد.مطهر،...

شناخت.اسرار.زیارت.34
و.نقش.آن.در.زندگی.

انسان

آشنائی.با.اسرار.زیارت.نقش.زیادی.در.زیارت.با.معرفت.و.تحول.در.روح.وروان.انسان.دارد..اسرار.زیارت.انسان.را.با.زیارت.واقعی.و.آثار.مادی.و.
.مقاله.معنوی.آن.آشنا.می.کند.و.آثار.زیارت.را.در.زندگی.ماندگار.می.کند.

تعظیم.شعائر.در.زیارت.35
)شیوه.ها.و.اهداف...(.

به.طور.کلی.هر.چیزی.که.نشانه.و.عالمت.خداوند.باشد.و.انسان.را.به.یاد.خدا.بیندازد،.از.شعائر.الهی.است.و.الزم.است.مورد.تعظیم.و.تکریم.قرار.
گیرد..زیارت.مراقد.مطهر.اولیای.الهی،.خود.یکی.از.مصادیق.مهم.تعظیم.شعائر.الهی.است..بحث.درباره.اهمیت.تعظیم.شعائر.الهی.در.زیارت،.
شیوه.و.چگونگی.تعظیم.شعائر.در.زیارت،.آثار.و.نتایج.تعظیم.شعائر.در.زیارت،.از.مسائل.مهمی.است.که.الزم.است.مورد.بررسی.قرار.گیرد.

.پایاننامه.

36
یاد.خدا.در.اماکن.زیارتي

زیارت.خود،.یاد.خداست،.و.توجه.به.ذات.ربوبی.و.ذکر.قلبی.و.لفظی.خداوند،.از.امور.مهم.در.زیارت.است.که.به.زیارت.قوام.می.بخشد..در.
عین.حال،.بحث.از.اینکه.چگونه.در.مدت.حضور.در.اماکن.زیارتی،.خدا.را.یاد.کنیم،.از.یاد.او.غافل.نشویم،.و.نیز.بررسی.آثار.و.نتایج.یاد.خدا.در.

مکان.های.زیارتی،.همچنین.عوامل.زمینه.ساز.یاد.خدا.در.آن.اماکن.مقدس،.مورد.بحث.این.نوشتار.می.باشد.
.مقاله.

انس.با.قرآن.و.تالوت.37
آن.در.اماکن.زیارتی

بحث.از.لزوم.توجه.به.قرآن.در.همه.مکان.ها.از.جمله.در.اماکن.زیارتی،.آثار.و.نتایج.انس.با.قرآن.در.اماکن.زیارتی.و.نقش.آن.در.تقویت.آثار.مثبت.
.مقاله.زیارت،.و.سوره.ها.و.آیاتی.که.قرائت.آنها.در.اماکن.زیارتی.بیشتر.مناسب.است،.از.مسائلی.است.که.الزم.است.مورد.بحث.قرار.گیرد.

خلوت.گزیني.و.مناجات.38
با.خداوند.در.مکان.های.

زیارتی

جایگاه.زیارت.در.فراهم.کردن.موقعیت.ارتباط.خاص.با.خدا،.لزوم.بهره.گیری.از.موقعیت.زیارت.برای.ارتباط.با.خدا،.چگونگی.ارتباط.با.خدا.و.
.مقاله.مناجات.با.او.در.آن.مکان.های.مقدس،.از.مباحث.مطرح.در.این.نوشتار.خواهد.بود.
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آداب.حضور.در.اماکن.39
زیارتی

1..اهمیت.آداب.زیارت.در.افزایش.بهره.مندی.زائران،.2..برخی.از.آداب.زیارت:.غسل.زیارت،.وضو،.خواندن.اذن.دخول،.3..توضیح.مختصر.درباره.
.پایاننامه.اسرار.و.معارف.موجود.در.آداب.زیارت

عرضه.دین.و.عقیده.به.40
محضر.اهل.بیت:.در.

زیارتنامه.ها

1..عرضه.دین.و.عقیده.به.محضر.معصومین،.2..زیارتنامه.های.مشتمل.بر.عرضه.دین.و.عقیده.به.معصومین،.3..تأثیر.عرضه.دین.و.عقیده.به.
مقالهمحضر.معصومین.در.تثبیت.و.تحکیم.عقاید.دینی.زائران...

.نقش.زیارت،.در.معرفت.41
افزائی.

مطالبی.از.قبیل:.1..راه.های.کسب.معرفت.)علم.برخاسته.از.مطالعه،.علم.برخاسته.از.اشراق.و.الهام...(،.2..جایگاه.معصومین.در.نزد.خدا.و.والیت.
تکوینی.آنان،.3..زیارت.ارتباط.حضوری.با.معصومین،.4..زیارت،.قرار.گرفتن.در.پرتو.الطاف.بی.کران.معصومین،.5..محتوای.معرفت.کسب.شده.از.

طریق.زیارت...
.پایاننامه.

.نگرشی.برجایگاه.زیارت.42
امام.حسین٧.در.

روایات

1..اهمیت.زیارت.امام.حسین٧،.2..فضیلت.زیارت.امام.حسین٧،.3..آثار.و.نتایج.دنیوی.و.اخروی.زیارت.امام.حسین٧،.4..عواقب.ترک.
.پایاننامهزیارت.امام.حسین٧،.5..چگونگی.زیارت.امام.حسین٧.

زیارت.عامل.تقرب.به.43
خداوند

زیارت.مراقد.مطهر.معصومین.)علیهم.السالم(،.عبادتی.بزرگ.است.و.پاداش.عظیمی.از.سوی.خدا.در.پی.دارد..از.جمله.آثار.مهم.آن،.تقرب.به.
خداوند.است..بحث.از.1..راه.های.تأثیرگذاری.زیارت.بر.تقرب.زائر.به.خدا،.2..شیوه.های.تقویت.این.تأثیر.و.راه.های.جلوگیری.از.موانع.آن،.از.

مباحثی.است.که.الزم.است.مورد.بحث.و.بررسی.قرار.گیرد.
.مقاله.

ضرورت.حفظ.حیا.و.44
عفاف.در.سفر.هاي.

زیارتي

زیارت.امری.ارزشمند.و.مورد.توصیه.بزرگان.دین.اسالم.بوده.است.اما.حفظ.ارزش.هایی.که.نسبت.به.زیارت.از.اهمیت.باالتر.و.والی.تری.دارند.
نباید.فدای.این.امر.مستحب.شوند..باید.زیارت.همراه.با.حفظ.ارزش.هایی.مانند.عفاف.و.حجاب.باشد..به.بیان.دیگر.زیارت.مستحب.و.حفظ.حیا.و.

عفاف.واجب.است..هیچ.کس.حق.ندارد.برای.رسیدن.به.یک.امر.مستحبی،.واجبی.را.قربانی.و.نسبت.به.حفظ.آن.بی.تفاوت.باشد.
.مقاله.

زیارت.در.سیره.اهل.45
بیت:.و.صحابه.با.
رویکرد.نقد.وهابیت.

اهل.بیت:.در.کنار.توصیه.به.زیارت.معصومین،.خود.نیز.اقدام.به.این.کار.می.کردند..بحث.از.شیوه.عملی.زیارت.توسط.ایشان.می.تواند.
بسیاری.از.آداب.زیارت.و.روش.درست.و.دقیق.آن.را.به.ما.بنمایاند.و.شیوه.بهره.مندی.هرچه.بیشتر.از.این.عمل.را.در.اختیار.زائران.قرار.دهد..1..
شیوه.حرکت.به.سوی.مرقد.مطهر،.چگونگی.ورود.به.آن.مکان،.2..شیوه.ایستادن.در.کنار.مرقد.و.سالم.گفتن.به.مزور.و....از.مسائلی.هستند.که.

می.توان.در.این.موضوع.به.آنها.پرداخت.

.پایان.نامه.

.زیارت.در.نگاه.علمای.46
فریقین.

1..توصیه.علما.به.زیارت.رسول.خدا.ص.و.اصحاب.برگزیده.و.خاندان.پاک.ایشان.2..اهتمام.علما.به.زیارت.در.زندگی.عملی.خود.3..شیوه.عمل.
آنان.در.طول.سفر.زیارتی،.4..چگونگی.انجام.زیارت.توسط.علما،...از.مباحث.مطرح.در.این.موضوع.است..از.این.رو،.مطالعه.سیره.ایشان.در.زیارت،.

گذشته.از.شناخت.آنان،.ما.را.با.روش.های.بهره.مندی.حداکثری.از.زیارت.آشنا.می.کند.
.مقاله.

عرفان.شیعی.در.47
زیارتنامه.های.مأثور.اهل.

بیت:

زیارتنامه.های.اهل.بیت:،.صرفا.سالم.به.ایشان.نیست..زیارتنامه.ها.حاوی.معارف.بلندی.در.زمینه.های.متعددی.می.باشند..از.این.رو،.مباحثی.
همچون:.1..اهل.بیت:.سرچشمه.اخالق.و.عرفان.ناب،.2..زیارتنامه.ها،.حاوی.آموزه.های.اعتقادی،.اخالقی،.عرفانی....3..نکات.اخالقی.و.

عرفانی.مطرح.در.زیارتنامه.ها،.در.این.طرح.قابل.بحث.می.باشند.
.کتاب.
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اسرار.عرفاني.زیارت.48
معصومین:

زیارت.معصومین:،.فقط.در.جهت.اجر.و.ثواب.اخروی.نیست..این.عمل،.در.کنار.اجر.و.ثواب.اخروی.یا.برآورده.شدن.حاجات،.نقش.مهمی.
در.سیر.و.سلوک.عرفانی.و.نزدیکی.به.خدا.ایفا.می.کند:.1..معصومین:.منابع.و.هدایتگران.به.سوی.عرفان.اسالمی.ناب،.2..زیارت.معصومین.

مسیر.قرب.الهی،.3..زیارت.معصومین.راهنمای.افراد.در.سیر.تکامل.معنوی،.4..زیارت.معصومین،.حرکت.در.مراحل.سیر.عرفانی...
.پایان.نامه.

.اخالق.اجتماعی.در.49
سفرهای.زیارتی

سفرهای.زیارتی.معموال.به.صورت.دسته.جمعی.و.گروهی.انجام.می.گیرند..گذشته.از.آن.که.افراد.در.طول.سفر،.با.انسان.های.دیگر.برخورد.

می.کنند..در.این.حالت،.لزوم.رعایت.اخالق.اجتماعی.موضوعیت.می.یابد..برخی.از.صفات.اخالقی.مربوط.به.اجتماع.از.قبیل:.مدارا،.گذشت،.
تواضع،.کمک.و.همیاری،.سخاوت.و....در.این.موضوع.مورد.بحث.قرار.می.گیرند.

.مقاله.

راهکارهای.اصالح.50
انگیزه.در.زیارت.

زائران.زیارتگاه.های.مقدس،.همگی.از.یک.میزان.انگیزه.و.اشتیاق.برای.این.عمل.برخوردار.نیستند..انگیزه.برخی.بسیار.باالست.و.انگیزه.برخی.
دیگر،.پایین.است..برخی.به.دلیل.عشق.و.عالقه.شدید.به.معصومین.به.زیارت.می.روند.و.برخی.تحت.تأثیر.جو.ایجاد.شده،.اقدام.به.این.کار.

می.کنند..لذا.الزم.است.انگیزه.آنان.تقویت.شود.تا.بهره.الزم.را.از.زیارت.ببرند.
.مقاله.

معارف.اخالقی.51
زیارتنامه.های.
اهل.بیت:

زیارتنامه.های.معصومین.ع.مشحون.از.معارف.اخالقی.است.که.زائر.با.خواندن.این.زیارتنامه.ها.باید.خود.را.به.این.معارف.اخالقی.مزین.کند..
.مقاله.گذشت،.ایثار،.ظلم.ستیزی،.حسن.خلق.و....نمونه.های.از.مباحث.اخالقی.در.زیارتنامه.ها.هستند.

راهکارهای.حفظ.52
دستاوردهای.معنوی.
زیارت.اهل.بیت:.

عناوینی.مانند:.1..نگاهی.به.دستاوردهای.معنوی.زیارت.اهل.بیت:،.2..رعایت.اخالق.3..عبادت.و.یاد.خدا،.4..رعایت.دستورات.دینی.در.
.کتاب.سطح.فردی.و.اجتماعی،...
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مقالهعلمی.-.تخصصيآسیب.هایي.از.قبیل.خواندن.زیارتنامه.هاي.جعلي،.سجده.براي.مزور،.و.برخي.از.خرافات.مورد.بررسي.قرار.مي.گیرندآسیب.هاي.راه.یافته.به.زیارت1

مواردي.از.قبیل.افزایش.معرفت.به.مزور،.رعایت.ادب،.و.حضور.قلب.زمینه.بهره.مندي.هرچه.بیشتر.از.زیارت.را.شرایط.بهره.مندي.حداکثري.از.زیارت2
مقالهعلمی.-.تخصصيفراهم.مي.کنند

سیما.یا.ویژگي.هاي.اخالقي.3
اهل..بیت:.در.زیارتنامه.ها

زیارتنامه.ها.چه.ویژگی.های.اخالقی.برای.اهل.بیت.ترسیم.می.کنند؟.نقش.زیارتنامه.ها.در.معرفی.صحیح.اهل.
مقالهعلمی.-.تخصصيبیت:

نمودهاي.عملي.محبت.به.اهل..بیت:.چیست؟.چگونه.می.توان.این.نمود.ها.را.ایجاد.کرد؟.اهمیت.این.نمود.ها.نمودهاي.عملي.محبت.اهل..بیت:4
مقالهعلمی.-.تخصصيچیست؟

مقالهعلمی.-.تخصصيمساجد.به.عنوان.خانه.های.خدا،.به.حضور.در.مساجد،.آبادکردن،.زیارت.آنها.و.آثار.آنهازیارت.مساجد5

سندشناسي.زیارتنامه.هاي.مشهور،.اهمیت.6
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.سندی.زیارتنامه.های.عام.و.خاص.و.بررسی.محورهای.این.زیارتنامه.هاو.محتواي.آنها

شیوه.هاي.ترغیب.به.زیارت.امام.7
حسین٧.توسط.اهل..بیت:

آیا.معصومین.مردم.را.به.زیارت.امام.حسین٧.ترغیب.مي.کردند؟.از.چه.شیوه.هایی.بهره.می.بردند؟.فلسفه.این.
مقالهعلمی.-.تخصصيترغیب.ها.چیست؟
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عزاداري؛.غلبه.عقل.و.منطق.یا.شور.و.8
مقالهعلمی.-.تخصصيآیا.در.عزاداري.باید.عقل.حاکم.باشد.یا.شور.و.احساس؟.جایگاه.هر.یک.از.این.دو.در.سالمت.عزاداری.کجاست؟احساس

مقالهعلمی.-.تخصصيارزش.زیارت.اهل..بیت:.بر.اساس.معرفت.به.آنان.است،.نقش.معرفت.در.مراتب.زیارت.و.آثار.زیارت.با.معرفتمراتب.معرفت.در.زیارت9

زیارت.در.سیره.پیامبر9،.صحابه.و.10
تابعین

آیا.زیارت.در.سیره.صحابه.و.تابعین.جایز.است؟.چقدر.به.زیارت.رسول.خدا9.و.قبور.اصحاب.پیامبر9.اهمیت.
مقالهعلمی.-.تخصصيمی.دادند؟.و...

نقش.حرم.هاي.معصومین.در.استجابت.11
مقالهعلمی.-.تخصصيحرم.معصومین:.محل.حضور.فرشتگان،.محل.شستشوی.درون.است..دعا.زودتر.به.اجابت.می.رسددعا.و.قبول.توبه

مقالهعلمی.-.تخصصيدعا.موجب.آرامش.روان،.کاهش.تنیدگي،.و.تخلیه.هیجاني.و.اعتماد.نسبت.به.یاری.خدا.ایجاد.می.کندآثار.دعا.در.بهداشت.روان12

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.مي.تواند.باعث.بهداشت.روان.شود.و.آثاري.از.قبیل.آرامش.روح.و.کاهش.تنیدگي.به.دنبال.داشته.باشدآثار.زیارت.در.بهداشت.روان13

مقالهعلمی.-.تخصصيآداب.زیارت.چیست؟.نقش.رعایت.آداب.زیارت.در.قبول.زیارت.چیست؟آداب.زیارت14

مقالهعلمی.-.تخصصيیکي.از.ابعاد.انسان،.بعد.عاطفي.اوست..بررسي.نقش.زیارت.در.ارتقاي.بعد.عاطفي.زائر،.نقش.زیارت.در.رقت.قلبتربیت.عاطفي.زیارت15

یکي.از.نتایج.زیارت،.تأثیر.آن.در.اخالق.زائران.است..و.این،.به.عنوان.تربیت.اخالقي.زیارت.اهل..بیت:.مورد.تربیت.اخالقي.زیارت16
مقالهعلمی.-.تخصصيمطالعه.قرار.مي.گیرد

مقالهعلمی.-.تخصصياولویت.مسائل.اعتقادی.در.زیارتنامه.ها..نقش.زیارت.در.تقویت.باورهاي.دیني.زائرانتربیت.اعتقادي.زیارت17

ارزش.عزاداری.اهل..بیت.بر.اساس.معرفت.به.آنان.است،.نقش.معرفت.در.مراتب.عزاداری.و.آثار.عزاداری.با.مراتب.معرفت.در.عزاداري18
مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفت

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.در.لغت.و.اصطالح،.از.نگاه.روایات،.فقه،.فلسفه.زیارت،.ارکان.زیارت.ودیگر.مباحث.مرتبط.با.آنمفهوم.شناسي.زیارت19

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.از.دیدگاه.ادیان.آسمانی،.زیارت.از.دیدگاه.اسالم.و.مذاهب.مختلف.اسالمي.و...پیشینه.زیارت.در.منابع.دیني20

مقالهعلمی.-.تخصصياهمیت.دعا.و.نیایش،.نقش.دعا.در.مقدرات.هستی،.نقش.دعا.در.آرامش.روانی،.آداب.دعا.و.عوامل.قبولی.دعا.و...فلسفه.دعا.و.نیایش21

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.اشعار.شعراء.در.باره.اهمیت،.جایگاه،.نقش.تربیتی.زیارت.در.قصیده.ها.و.غزل.هازیارت.در.ادبیات.فارسي22
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مقالهعلمی.-.تخصصيآداب.اخالق.اجتماعی.زیارت،.اهمیت.اخالق.اجتماعی،.آثار.رعایت.اخالق.اجتماعی.در.بهره.گیری.از.زیارتآموزه.هاي.اخالق.اجتماعي.در.زیارت23

بررسي.روایات.وارده.در.زیارت.هر.یک.از.24
مقالهعلمی.-.تخصصياهمیت.روایات.زیارات،.بررسی.سندی،.محتوای.زیارات.و.پاداش.زیارت.هر.یک.از.معصومین:معصومین.و.تحلیل.آنها

مقالهعلمی.-.تخصصيسند.زیارت.عاشورا،.محتوا،.آثار.و.شرح.های.تألیف.شدهزیارت.عاشورا.و.برکات.آن25

مقالهعلمی.-.تخصصيسند.زیارت.جامعه،.محتوا.و.محورهای.این.زیارت،.آثار.و.شرح.های.تألیف.شدهزیارت.جامعه.و.برکات.آن26

مقالهعلمی.-.تخصصيکرامات.صادره.از.معصومین:،.اعتبار.این.کرامات،.اهمیت.کرامات.در.تقویت.ایمان.مردم،.آثار.کرامات.و...کرامات.مزارات27

مقالهعلمی.-.تخصصيآیا.معصومین.به.زیارت.می.رفتند،.اگر.می.رفتند.نحوه.انجام.زیارت.در.سیره.آن.بزرگواران.چگونه.بوده.است؟زیارت.در.سیره.معصومین::28

جایگاه.اصول.اعتقادی.مانند.توحید،.عدل،.والیت.اهل.بیت.در.زیارتنامه.ها،.اهمیت.باور.به.این.اصول.در.زیارت.با.اصول.اعتقادات.در.زیارتنامه.ها29
مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفت

مقالهعلمی.-.تخصصيچرا.به.زیارت.توصیه.شده؟.نقش.سفرهای.زیارتی.در.تعمیق.باورهای.دینی.مردم.چیست.؟نقش.زیارت.در.تعمیق.باورها30

مقالهعلمی.-.تخصصيبهترین.راه.شناخت.زیارت.صحیح.توجه.به.سیره.خود.معصومین:.است.تا.از.افراط.و.تفریط.جلوگیری.شودشیوه.زیارت.از.دیدگاه.معصومین:31

عرفان.به.حق.اهل..بیت:.یا.زیارت.32
مقالهعلمی.-.تخصصينقش.معرفت.به.اهل.بیت.درزیارت،.تأثیر.متقابل.زیارت.در.ایجاد.معرفتبا.معرفت

بیان.ظلم.به.اهل..بیت:.در.33
مقالهعلمی.-.تخصصيمظلومیت.اهل.بیت:.در.زیارتنامه.ها،.انواع.ظلم.های.به.اهل.بیت:،.مصادیق.ظلم.هازیارتنامه.ها

زیارت.در.سیره.مسلمین34
آیا.مسلمانان.پیوسته.به.زیارت.قبور.مؤمنین.و.ارحام.خود.می.رفتند؟.آیا.قبل.از.ظهور.وهابیت.مسلمانان.یکدیگر.
را.به.خاطر.زیارت.متهم.به.کفر.و.شرک.می.کردند؟..در.طول.تاریخ.اسالم.بر.خورد.مسلمانان.با.اهل.قبور.چگونه.

بوده؟
مقالهعلمی.-.تخصصي

رعایت.شرایط.و.بعضی.از.امور،.بهره.مندي.از.زیارت.را.به.حد.اکثري.رساند..مانند:.افزایش.معرفت.به.مزور،.رعایت.شرایط.بهره.مندي.حداکثري.از.زیارت35
مقالهعلمی.-.تخصصيادب،.حضور.قلب،.و...
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مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.آیین.زیارت.در.ادیان.الهي.دیگرزیارت.در.ادیان.قبل.از.اسالم1

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مزور.و.تاریخ.مزارهاي.مقدس.پیروان.مسیحیتمزار.های.مقدس.مسیحیان.در.عراق2

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.پیامبران.و.تاریخچه.مزارات.در.عراقانبیاء.مدفون.در.عراق3

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مزارات.و.تاریخ.زیارتگا.ه.های.مقدس.پیروان.یهودیتمزارهای.مقدس.یهودیان.در.عراق4

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.حضرت.دانیال.و.زیارتگاه.هاي.منسوب.به.وي.و.تاریخچه.آنزیارت.دانیال.نبی5

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.اجمالي.ویژگي.هاي.مذهب.حنفي.و.نگاه.فقهي.آن.به.مسئله.زیارت.و.زیارت.در.سیره.بزرگان.این.مذهبحنفیان.و.زیارت.اولیاء6

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.اجمالي.ویژگي.هاي.مذهب.مالکي.و.نگاه.فقهي.آن.به.مسئله.زیارت.و.زیارت.در.سیره.بزرگان.این.مذهبمالکیان.و.زیارت.اولیاء7

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.اجمالي.ویژگي.هاي.مذهب.شافعي.و.نگاه.فقهي.آن.به.مسئله.زیارت.و.زیارت.در.سیره.بزرگان.این.مذهبشافعیان.و.زیارت.اولیاء8

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.اجمالي.ویژگي.هاي.مذهب.حنبلي.و.نگاه.فقهي.آن.به.مسئله.زیارت.و.زیارت.در.سیره.بزرگان.این.مذهبحنبلیان.و.زیارت.اولیاء9

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مزارات.معروف.در.بصره.و.مزورهاي.آنمزارات.اولیاء.در.بصره10

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مزارات.معروف.درحله.و.مزورهاي.آنمزارات.اولیاء.در.حله11

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.تاریخچه.دولت.مزیدیان.و.حله.و.حوزه.علمیه.آن.و.مناسبات.آن.دوخدمات.مزیدیان.به.حوزه.علمیه.در.حله12

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.دولت.آل.بویه.در.حرم.حسینيدولت.آل.بویه.و.حرم.حسینی13

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.دولت.آل.بویه.در.حرم.علويدولت.آل.بویه.و.حرم.علوی14

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.دولت.صفویه.در.عتبات.عالیاتدولت.صفویه.و.عتبات.عالیات15

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.دولت.افشاریه.در.عتبات.عالیاتدولت.افشاریه.و.عتبات.عالیات16
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مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.دولت.قاجاریه.در.عتبات.عالیاتدولت.قاجاریه.و.عتبات.عالیات17

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.تجار.و.بازرگانان.در.دوره.پهلوی.در.عتبات.عالیاتدولت.پهلوی.و.عتبات.عالیات18

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.خدمات.گسترده.دولت.جمهوري.اسالمي.در.عتباتدولت.جمهوری.اسالمی.و.عتبات.عالیات19

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.در.زندگي.و.کالم.رسول.اهلل9زیارت.در.سیره.رسول.اهلل209

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.در.زندگي.و.کالم.امیرمؤمنان٧زیارت.در.سیره.امام.علی21٧

مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.در.زندگي.و.کالم.معصومان:زیارت.در.سیره.معصومان:22

مقالهعلمی.-.تخصصيتبرک.از.نگاه.فقهي.و.کالمي.مذاهب.اهل.سنت.و.در.سیره.بزرگان.آنتبرک.در.نگاه.اهل.سنت23

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.تاریخچه.مشهد.النذورنگاهی.به.مشهد.النذور.در.بغداد24

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.کانون.هاي.مهم.زیارت.در.عراق.و.مقایسه.ویژگي.هاي.آن.با.یکدیگر.و.آسیب.ها.و.فرصت.هاي.هرکدامکانون.های.زیارت.در.عراق25

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراداندیشوران.مدفون.در.حرم.حسینی26

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراداندیشوران.مدفون.در.حرم.علوی27

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افرادعالمان.مدفون.در.سامرا28

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراداندیشوران.مدفون.در.کاظمین29

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مدارس.و.بانیان.و.تاریخچه.و.افراد.برجسته.و.وضعیت.فعلي.مدارس.علمیه.کربالمدارس.علمیه.در.کربال30

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.و.تحلیل.سفرنامه.نویسان.و.سفرنامه.هاي.معروف.کربالي.معالسفرنامه.ها.درباره.کربال31

حیات.علمی.علماء.ایرانی.ساکن.در.عتبات.32
مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افرادعالیات

.سوگواری.امام.حسین٧.در.عصر.33
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.تاریخچه،.چگونگي.و.پیامدهاي.این.سوگواري.در.دوره.هاي.مختلف.عراقدولت.های.شیعی.در.عراق
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مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.و.تحلیل.وقف.نامه.هاي.اعصار.مختلف.براي.عزاداريوقف.نامه.های.عزاداری34

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.و.تحلیل.برخی.از.نذورات.اعصار.مختلف.براي.عزاداري.امام.حسین٧نذورات.عزاداری35

مقالهعلمی.-.تخصصيجمع.آوري.و.دسته.بندي.آثار.محتلف.دنیوي.که.درباره.زیارت.در.روایات.آمدهآثار.و.برکات.دنیوی.زیارت36

مقالهعلمی.-.تخصصيجمع.آوري.و.تحلیل.آثار.مختلف.معنوي.و.اخروي.زیارت.در.روایاتآثار.و.برکات.اخروی.زیارت37

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.آثار.جامعه.شناختي.اعتقاد.به.زیارت.در.فرد.و.جامعهآثار.اجتماعی.اعتقاد.به.زیارت38

محدودیت.ها.برای.زیارت.امام.حسین٧.39
در.عصر.عثمانی

معرفي.دوره.هاي.مختلف.عثماني.و.جایگاه.عراق.و.کربال.در.آن.و.محدودیت.ها.وسختي.ها.و.قوانین.وضع.شده.
مقالهعلمی.-.تخصصيتوسط.دولت.عثماني.براي.آن

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.موضوعي.کتاب.هاي.مختلفي.که.درباره.زیارت.به.زبان.هاي.مختلف.نگاشته.شده.استکتاب.شناسی.فرهنگ.زیارت40

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.خرافات.در.عزاداري.ها.و.عوامل.گسترش.آن.و.ارایه.راهکارهاي.مختلف.براي.مقابله.با.آنراهکارهای.مقابله.با.خرافات.در.عزاداری41

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.بني.اسد.و.شخصیت.هاي.برجسته.وروابطشان.با.اهل..بیت:.و.دشمنانشان.در.طول.تاریخخدمات.و.نقش.بنی.اسد.در.کربال42

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.آسیب.هاي.گردشگري.و.سفرهاي.زیارتي.در.موسم.هاي.مختلف.در.شهر.هاي.مختلف.عراقپیامدهای.گردشگری.در.عتبات.عالیات43

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.کارکرد.هاي.مثبت.حضور.زائران.در.عتبات.در.موسم.هاي.مختلفنقش.زوار.در.توسعه.عتبات.عالیات44

بررسي.و.ارایه.پیشنهادات.مناسب.براي.گسترش.زیارت.روي.و.بهره.مندي.پایدار.از.زیارت.و.دوري.از.آسیب.هاي.راهکارهای.توسعه.فرهنگ.زیارت45
مقالهعلمی.-.تخصصيآن

مقالهعلمی.-.تخصصيتحلیل.مفهومي.و.کارکردهاي.مختلف.زیارت.و.مقایسه.متون.مختلف.زیارات.هرمعصوم.در.کتب.و.منابع.شیعيزیارت.در.کتب.شیعه46

نقش.زیارت.در.گسترش.فرهنگ.و.تمدن.47
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.و.تحلیل.و.تبیین.تاثیر.زیارت.در.گسترش.فرهنگ.و.تمدن.اسالمياسالمی

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.و.تحلیل.و.تبیین.تاثیر.زیارت.در.تفاهم.میان.اقوام.و.ملت.هانقش.زیارت.در.تفاهم.میان.اقوام.و.ملت.ها48

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.و.تحلیل.عزاداري.هاي.خونین.در.عراق.در.دوره.هاي.مختلف.)هردوره.یک.مقاله.مي.شودعزاداری.های.خونین.در.عراق49

مقالهعلمی.-.تخصصيتحلیلي.بر.موقعیت.و.جایگاه.وهابیان.و.برشمردن.علل.حمله.آنان.به.عتبات.با.ارایه.ادله.و.مدارکعلل.هجوم.وهابیون.به.عتبات.عالیات50
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مقالهعلمی.-.تخصصيتحلیلي.بر.موقعیت.و.جایگاه.وهابیان.و.برشمردن.علل.ناکامي.آنان.در.حمله.به.نجف.اشرف.با.ارایه.ادله.و.مدارکعلل.ناکامی.آل.سعود.در.حمله.به.نجف51

مقالهعلمی.-.تخصصيسیر.تحول.و.تطور.حائر.حسینيحایر.حسینی.در.گذر.تاریخ52

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.قبیله.نخع..افراد.برجسته.آن.ونقششان.در.خالفت.امام.علي.با.بیان.ویژگي.هاي.عصر.امام.علي٧نقش.نخعیان.در.خالفت.امام.علی53٧

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.تاریخچه.مساجد.مهم.و.تاریخي.عراق،.بازسازي.ها.و.مرمت.ها،.حوادث.مهم،.بانیان.و...مساجد.تاریخی.در.عراق54

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.افراد.مهم.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.خاندانخاندان.های.علمی.در.عتبات.عالیات55

مقالهعلمی.-.تخصصيدولت.های.ترک.تبار.و.عتبات.عالیات56

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افرادصاحب.منصبان.ایرانی.در.عتبات.عالیات57

شناخت.معصومان.و.امامزادگان.بزرگ.و.58
مقالهعلمی.-.تخصصيابعاد.مختلف.زندگی،.مبارزه.و.شهادت.آنان.

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.مسیرهاي.معروف.کاروان.هاي.زیارتي،.آذوقه.ها،.مخارج،.ساالرکاروان.ها،.خطرات.و.خاطراتتاریخ.کاروان.های.زیارتی59

نقد.و.بررسی.زیارت.های.مهم.مانند.زیارت.60
شاه.عباس

معرفي.شاه.عباس.و.دوره.او.و.تأثیر.مشکالت.اقتصادي.و.سیاسي.و.روابط.صفویه.و.عثمانیان.بر.این.امر،.واکنش.
مقالهعلمی.-.تخصصيعوام.و.خواص.به.آن

مقایسه.متون.زیارت.های.مختلف.و.متعدد.61
مقالهعلمی.-.تخصصيمفاهیم.و.پیام.ها،.سبک.ها،.نقاط.افتراق.و.اشتراکائمه

مقالهعلمی.-.تخصصيمفاهیم.و.پیام.ها،.سبک.ها،.نقاط.افتراق.و.اشتراکمحتوا.و.تحلیل.زیارات.از.دور.و.نزدیک62

مقالهعلمی.-.تخصصيآداب.معاشرت.با.دیگر.زائران،.آداب.برخورد.با.متولیان.حرم.مزور.و.خادمان،.آداب.تشرف.به.حرمآداب.زیارت63

تاریخ.حرم.های.مطهر.بازسازی،.بناها،.64
مقالهعلمی.-.تخصصيهرکدام.از.عتبات.مطهر.با.محویت.هجوم.ها،.تخریب.ها.و....مورد.بررسي.قرار.بگیردتخریب.ها.؛.هجوم.ها.و...

تاریخ.متولیان.و.خاندان.های.متولی.65
مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افرادحرم.های.مقدس

زندگی.زائران.برگزیده:.رسول.ترک،.عمران.66
مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افرادبن.شاهین،.سید.مجاب.و...



150

نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت

قالبسطح اثرتوضيحاتموضوعردیف

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراد.و.قصه.شفاگرفتنشانشفا.یافتگان.حرم.حسینی67

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراد.و.قصه.شفاگرفتنشانشفایافتگان.حرم.علوی68

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراد.و.قصه.شفاگرفتنشانشفایافتگان.حرم.کاظمین69

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراد.و.قصه.شفاگرفتنشانشفایافتگان.حرم.عسکریین70

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.ابعاد.مختلف.توسعه.اقتصادي.عراق.در.دوران.هاي.مختلف.و.تأثیر.عتبات.به.عنوان.توریسم.دیني.برآننقش.عتبات.عالیات.توسعه.اقتصادی.عراق71

مقالهعلمی.-.تخصصيمعرفي.زندگینامه.و.تبار.و.خاندان.و.مهمترین.اقدامات.و.تاریخچه.مدفن.این.افراد.و.قصه.استبصارشانمستبصرین.در.عتبات.عالیات72

موضوعات فقه و حقوق

قالبسطح.اثرتوضیحاتموضوعردیف

مقالهعلمی.-.تخصصياجازه.شوهر،.حکم.معذورین،.حکم.ازدحام.و.مسئله.حفظ.حجاب.و...احکام.بانوان.در.سفرهای.زیارتی1

مقالهعلمی.-.تخصصينذر.روزه،.روزه.در.مدینه.و...احکام.روزه.در.سفرهای.زیارتی2

مقالهعلمی.-.تخصصيلزوم.حفظ،.حکم.نوشتن.در.کتب.وقفی.زیارتگا.ه.ها،.متولی.وقف،.احکام.وقف.و...احکام.موقوفات.زیارتگا.ه.ها3

مقالهعلمی.-.تخصصيکیفیت.صحیح.نذر،.لزوم.اتیان.نذر.و...احکام.نذر.در.سفرهای.زیارتی4

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.لزوم.حفظ.قداست.زیارتگاه.ها.یا.لزوم.تخریب.نمادهاي.ادیان.دیگراحکام.زیارتگاه.هاي.ادیان.و.مذاهب.دیگر5

مقالهعلمی.-.تخصصيخوردن،.هتک.حرمت،.استحباب.همراه.داشتن.و.سجده.بر.آناحکام.فقهي.تربت.امام.حسین6٧

مقالهعلمی.-.تخصصياستحباب.برای.زیارت.کدام.معصوم؟.جواز.استحباب.برای.امامزادگان.و...بررسی.فقهی.غسل.زیارت7

مقالهعلمی.-.تخصصياستحباب.برای.زیارت.کدام.معصوم؟.جواز.استحباب.برای.امامزادگان.و...بررسی.فقهی.نماز.زیارت8

بررسی.موضوعی.بی.حرمتی.به.حرم.9
مقالهعلمی.-.تخصصيمصادیق.بی.احترامی.به.حرم.های.اهل.بیت:.و.حکم.آناهل.بیت:

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.مصداقی.وهن.در.زیارت.هابررسی.موضوعی.وهن.در.زیارت10
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بررسي.فقهي.تعظیم.شعائر.در.باب.11
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.مصادیق.و.احکام.تعظیم.شعائر.و.احکام.و.مسائل.مربوط.به.عزاداريزیارات

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.روایات،.از.باب.تعظیم.شعائر،.سیره.فقها.و...پیاده.روي.اربعین.و.مبانی.فقهی.آن12

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.حقوقی.حقوق.زائرین.در.کشورهای.دیگر.و.چگونگی.انعقاد.قراردادها.و.احقاق.حقوق.آنانحقوق.مدنی.زائرین.در.کشورهای.دیگر13

مقالهعلمی.-.تخصصيحکم.اختراع.زیارتنامه.برای.معصومین.یا.امامزادگانحکم.ابداع.زیارتنامه14

حکم.انتساب.مرقد.به.امامزاده.ها.بدون.15
علم

آیا.تمام.امامزاده.هایی.که.هستند.واجب.االحترامند.و.یا.خدشه.در.انتساب.آنها.جایز.است.و.آیا.می.توان.بدون.
مقالهعلمی.-.تخصصيداشتن.علم.مرقدی.را.به.امامزاده.ای.منتسب.کرد؟

حکم.برداشتن.خاک.از.زیارتگا.ه.ها.به.16
عنوان.تبرک

آیا.خاک.از.موقوفات.است؟.آیا.تبرک.به.خاکی.غیر.از.تربت.امام.حسین٧.جایز.است؟.آیا.برداشتن.تربت.بدون.
مقالهعلمی.-.تخصصياجازه.تولیت.جایز.است؟

حکم.ورود.کافران.به.حرم.17
مقالهعلمی.-.تخصصيحکم.ورود.گردشگران.غیر.مسلمان.به.حرم.معصومین:.و...معصومین:

مقالهعلمی.-.تخصصيبه.جای.واسطه.قرار.دادن.از.خود.معصوم٧.حاجت.خواستنحکم.درخواست.حاجت.از.معصوم18٧

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسي.فضیلت.زیارت.حضرت،.وجوب.یا.استحباب؟،.موارد.شدت.استحباب.و...حکم.زیارت.امام.حسین19٧

حکم.ساخت.بناء.بر.روی.قبور.در.فقه.20
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.حکم.مرتفع.کردن.قبر.یا.ساخت.بناء.بر.مزار.مردگان،.اعم.از.معصومین:،.امامزاده.ها.و.افراد.عادیمذاهب.اسالمی

حکم.نماز.در.اطراف.ضریح.21
مقالهعلمی.-.تخصصيحکم.رو.به.قبر.خواندن.نماز،.پشت.به.قبر.کردن.در.نماز.و...معصومین:

حکم.ورود.معذوران.به.حرم.22
مقالهعلمی.-.تخصصيبحث.موضوعی.حرم.و.بحث.حکمی.ورودمعصومین:

23
رابطه.زیارت.امام.حسین٧.با.عناوین.
ثانوی.مثل.حفظ.جان،.تقید.به.قوانین.و.

مقررات.و...

آیا.زیارت.امام.حسین٧.در.هر.صورت.استحباب.دارد.و.لو.منجر.به.خطر.افتادن.جان.شود.یا.خالف.مقررات.
مقالهعلمی.-.تخصصيکشور.اسالمی.باشد؟؟

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.حکم.زیارت.قبور.به.طور.مطلق.)معصومین.ع،.امامزاده.ها،.افراد.عادی(.برای.زنانزنان.و.زیارت.قبور24

مقالهعلمی.-.تخصصينقش.حکومت.اسالمی.در.زیارت،.وجوب.ارسال.زائران.در.صورتی.نرفتن.کسی.و...زیارت.از.منظر.فقه.حکومتی25

زیارت،.سنت.ها.و.بدعت.ها.در.فقه.مذاهب.26
مقالهعلمی.-.تخصصيبیان.مصادیق.بدعت.و.سنت.از.نگاه.فقه.مذاهب.اسالمیاسالمی
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قالبسطح.اثرتوضیحاتموضوعردیف

عزاداری.امام.حسین٧.و.بایدها.و.27
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.حکم.رفتارهای.افراطی.و.مصادیق.آن.و.احکام.مربوط.به.عزاداری.و.پاسخ.به.شبهات.فقهینبایدهای.فقهی.آن

مقالهعلمی.-.تخصصيمبانی.فقهی.حضور.مدافعان.حرم.در.کشورهای.دیگر.و.وظیفه.شیعیان.در.مقابل.تهاجم.به.حرمهای.اهل.بیت:فقه.الدفاع.عن.حرم.المعصومین:28

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.مبانی.فقهی.جواز.توسل.در.فقه.مذاهب.اسالمیمبانی.فقهی.توسل.در.فقه.اسالمی29

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.مبانی.فقهی.جواز.زیارت.در.فقه.مذاهب.اسالمیمبانی.فقهی.زیارت.در.فقه.اسالمی30

بررسی.موضوعی.و.حکمی.محرمات.مربوط.به.زیارت.مثل.ورود.معذوران.به.حرم،.وهن،.بدعت.و.....در.زیارت.محرمات.زیارت.در.فقه.اسالمی31
مقالهعلمی.-.تخصصيو.زیارتگا.ه.ها

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.موضوعی.و.حکمی.مستحبات.و.آداب.مربوط.به.زیارتمستحبات.زیارت.در.فقه.اسالمی32

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.موضوعی.و.حکمی.مکروهات.مربوط.به.زیارتمکروهات.زیارت.در.فقه.اسالمی33

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.موضوعی.تقدیس.و.تکریم.و.مصادیق.آنموضوع.شناسی.مقدسات34

مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.موضوعی.و.حکمی.واجبات.مربوط.به.زیارت.مثل.حفظ.احترام.مزور.و.زیارتگاهواجبات.زیارت.در.فقه.اسالمی35

موضوعات کالم و معارف

قالبسطح اثرتوضيحاتموضوعردیف

بررسي.تحلیلي.احادیث.نهي.از.نماز.و.دعا.1
نزد.قبور

وهابیت.خواندن.نماز.و.دعا.وانجام.اعمال.عبادی.در.نزد.قبور.انبیا.واولیا.را.باطل.وشرک.آمیز.می.داند..لذا.باید.
مقالهعلمی.-.تخصصيبطالن.ادعای.آنان.روشن.شود

با.توجه.به.انکار.وبدعت.آمیز.دانستن.برگزاری.مراسم.اعالم.برائت.از.مشرکان.در.ایام.حج.توسط.وهابیت.جایگاه.کالمي.برائت.از.مشرکان2
مقالهعلمی.-.تخصصيبررسی.مبانی.کالمی.اصل.برائت.ولزوم.تبری.اهل.ایمان.از.مشرکان.وکفار،.ضرورت.دارد

اشکاالت.هم.معنا.دانستن.توحید.ربوبیت.3
و.خالقیت

صفت.خالقیت.خدای.سبحان.صفتی.جدا.از.صفت.ربوبیت.است،.ولی.عالمان.وهابیت.خالقیت.و.ربوبیت.را.به.
یک.معنا.بکار.می.برند..شایسته.است.با.استناد.به.آیات.و.روایات.و.دالیل.عقلی،.منشأ.خطا.ومغالطه.دیدگاه.

وهابیت.را.نشان.داد
مقالهعلمی.-.تخصصي

محوریت.اهل..بیت:.در.وحدت.امت.4
اسالمي

بررسی.رسالت.ونقش.اهل.بیت:.درجهت.تحقق.اتحاد.وانسجام.بین.امت،.و.ارائه.نمونه.ها.وشواهد.قولی.و.
مقالهعلمی.-.تخصصيفعلی.از.سیره.اهل.بیت:
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معنا.و.مصداق.شناسي.عبادت.غیرخدا.از.5
منظر.قرآن.و.سنت

تبیین.مرز.عبادت.خدا.به.عبادت.وعبودیت.غیر.خدا،.و.تطبیق.مفهوم.عبادت.از.منظر.قرآن.با.تعریف.شیعه.و.
مقالهعلمی.-.تخصصيوهابی.از.عبادت

بررسي.عناصر.و.مؤلفه.هاي.شرک.از.نظر.وهابیت.)ارائه.تعریف.وهابیت.از.شرک.و.بیان.مبانی.ومؤلفه.های.گفتمان.شرک.در.اندیشه.وهابیت6
مقالهعلمی.-.تخصصيشرک.از.نظر.این.فرقه.وبحث.وبررسی.علت.تعمیم.آن.در.گفتمان.وهابیت

منزلت.و.حقوق.اهل..بیت:.از.دیدگاه.7
اهل.سنت.و.وهابیت

بررسی.جایگاه.ومقام.ومنزلت.اهل.بیت.در.اسالم.از.نزد.اهل.سنت.و.وهابیت.وبیان.تفاوت.بین.دیدگاه.اهل.

سنت.و.وهابیت.در.خصوص.منزلت.اهل.بیت:.و.این.که.آیا.وهابیت.حقوق.ومنزلت.اهل.بیت:.را.در.
عمل.رعایت.می.کند.یا.خیر؟.موارد.نقض.این.ادعا.کدامند؟

مقالهعلمی.-.تخصصي

صفات.فرابشري.ائمه:8
طبق.دیدگاه.اغلب.متکلمان.و.مفسران.فریقین،.اهل.بیت:.دارای.مقام.عصمت،.علم.لدنی،.مقام.اصطفا،.
استجابت.دعا،.حق.شفاعت،.مقام.والیت.وکرامت.هستند..که.از.طریق.قرآن.واحادیث.نبوی9.و.شواهد.
تاریخی.قابل.اثبات.است..ولذا.ادعای.منکران.این.مقامات.به.نوعی.انکار.قول.خدا.و.رسول.شمرده.می.شود

مقالهعلمی.-.تخصصي

مفهوم.شعائر.و.ضرورت.تعظیم.آن.از.منظر.9
قرآن.و.سنت

تعظیم.شعائر.الهی.از.جمله.آموزه.های.مهم.قرآن.کریم.است،.که.عالمان.اهل.سنت.وشیعه.بر.وجوب.آن.تأکید.
دارند،.لکن.وهابیت.به.نفی.بسیاری.از.شعائر.و.نمادهای.مقدس.دینی.می.پردازند.و.شمول.آن.نسبت.به.برخی.

مصادیق.را.انکار.می.کنند،.تبیین.مفهوم.و.گستره.مصادیق.آن.باید.مورد.بررسی.و.تحقیق.قرار.گیرد
مقالهعلمی.-.تخصصي

مخالفت.روش.وهابیت.با.سنت.رسول.10
اهلل9.در.برخورد.با.مسلمانان

اثبات.مخالف.بودن.بسیاری.ازعقاید.واعمال.وهابیت.با.قرآن.وسیره.نبوی.با.ارائه.شواهدی.نظیر:.عدم.توجه.
به.توصیه.های.قرآن.وسنت.به.اتحاد.و.مودت.و.اخوت.مسلمانان،.عدم.تکفیر.مسلمانان،.تعدی.نکردن.به.جان.

ومال.مسلمانان،.عدم.دوستی.با.کفار.و.مشرکان.و.دشمنان.اسالم.و...
مقالهعلمی.-.تخصصي

11
منافع.حج.از.منظر.کالمي،.بررسي.آیه.
ُهْم...{،.»حج:.

َ
شریفه.}لِيَْشَهُدوا َمنافَِع ل

»28

حج.به.عنوان.یکی.از.فرائض.مهم.اسالم،.حج.دارای.منافع.بسیاری.دنیوی.و.اخروی.است..منافع.ظاهری.
آن.در.دو.محور.منافع.دنیوی.)فردی.و.اجتماعی(.قابل.بررسی.است.و.منافع.معنوی.آن.نیز.می.تواند.نیز.در.دو.
بعد.منافع.دنیوی.و.اخروی.مورد.بررسی.و.تبیین.قرار.گیرد..به.ویژه.منافع.اجتماعی.حج.که.در.ابعاد.فرهنگی،.

سیاسی.و.اقتصادی.قابل.بررسی.است

مقالهعلمی.-.تخصصي

با.توجه.به.عمومیت.رهنمودهای.قرآن.وسنت،.همه.پیروان.فرق.ومذاهب.اسالم.موظف.به.اتحاد.و.انسجام.در.تقریب.مذاهب.از.منظر.آیات.و.روایات12
مقالهعلمی.-.تخصصيبرابر.دشمنان.دین.هستند

احادیث.مشترک.شیعه.و.سني.در.ارتباط.13
با.زیارت

احادیث.بسیاری.در.متون.روایی.شیعه.و.اهل.سنت.در.ارتباط.با.اهمیت،.ثواب،.آداب.زیارت.و...وجود.دارد..
مقالهعلمی.-.تخصصيتعیین،.بررسی.و.تحلیل.این.روایات.نقش.به.سزایی.در.تقریب.مذاهب.اسالمی.و...دارد
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راهپیمایی.اربعین.تبلور.ارزش.هاي.انساني.14
ـ.اسالمي

صفات.ارزشمندی.چون.ابراز.عشق.به.خدا.و.اهل.بیت.پیامبر9،.شجاعت.و.استقامت،.ایثار.و.جوانمردی،.
.اسالمی.است.که.در.راهپیمایی.اربعین.تبلور.مییابد مقالهعلمی.-.تخصصيعطوفت.و.مهربانی.جلوه.هایی.از.ارزش.های.انسانیـ.

راهپیمایی.اربعین.از.مرزهای.جغرافیایی.و.مذهبی.فراتر.رفته.و.مذاهب.و.کشورهای.مختلف.اسالمی.بلکه.راهپیمایي.اربعین.همایش.وحدت.و.همدلي15
مقالهعلمی.-.تخصصيهمه.ادیان.ابراهیمی.را.در.بر.گرفته.است

انگیزه.ها.و.اهداف.مقدس.نهضت.عاشورایی.امام.حسین٧.و.یاران.و.اهل.بیت.با.وفای.آن.حضرت٧.در.ارتباط.معنایي.اربعین.و.عاشورا16
مقالهعلمی.-.تخصصيبزرگداشت.اربعین.امام.حسین٧.به.ثمر.نشسته.است

وهابیان.گریه.بر.اموات.را.بدعت.و.حرام.میدانند،.با.بررسی.احادیث.و.سیره.پیامبر.اکرم9.در.باره.گریه.های.اندوه.ها.و.گریه.هاي.پیامبر.اکرم179
مقالهعلمی.-.تخصصيآن.حضرت.بر.شهدا.و.درگذشتگان.به.ویژه.در.منابع.اهل.سنت؛.به.شبهه.وهابیت.پاسخ.داده.میشود

بررسی.منابع.اصیل.اسالمی.در.باره.سیره.قولی.و.عملی.اهل.بیت:.و.علمای.اسالمی.در.باره.اهمیت.اهمیت.زیارت.اربعین.در.منابع.اسالمي18
مقالهعلمی.-.تخصصيزیارت.اربعین

زیارت.مرقد.مطهر.امام.حسین٧.در.متون.روایی.مورد.توجه.ویژه.قرار.گرفته.و.پاداش،.آثار.و.برکات.فراوانی.اهمیت.زیارت.مرقد.حسیني19٧
مقالهعلمی.-.تخصصيبر.آن.مترتب.شده.است

زیارت.قبر.مطهر.پیامبر.اکرم9،.اهل.بیت:،.پیامبران:،.اولیای.الهی.و.سایر.اموات.دارای.آداب.آداب.زیارت.قبور.بویژه.قبور.اولیاي.الهي20
مقالهعلمی.-.تخصصيمخصوص.است.که.در.متون.روایی.شیعه.و.اهل.سنت.آمده.است

بررسي.احادیث.اهل.سنت.درباره.ممنوعیت.21
زیارت.قبور.براي.زنان

در.متون.روایی.اهل.سنت.احادیثی.در.باره.عدم.مشروعیت.زیارت.قبور.توسط.زنان.آمده.است.بررسی.و.
مقالهعلمی.-.تخصصيتحلیل.این.احادیث.می.تواند.موجب.نزدیک.شدن.دیدگاههای.شیعه.و.اهل.سنت.در.این.زمینه.گردد

وهابیان.برای.زیارت.قبور.قید.و.بند.های.فراوانی.قائل.شده.اند.و.در.نتیجه.زائران.قبور.اعم.از.شیعه.و.اهل.سنت.بررسي.و.نقد.شرک.پنداري.زیارت.قبور22
مقالهعلمی.-.تخصصيرا.مشرک.و.قبوری.می.نامند

در.زیارت.نامه.اربعین،.پیرامون.بسیاری.از.مسائل.کالمی.از.جمله:.اهداف.قیام.امام.حسین٧،.عبرت.آموزي.پژوهشي.کالمي.در.زیارت.نامه.اربعین23
مقالهعلمی.-.تخصصياز.آن.قیام،.تجدید.بیعت.و.پیروی.از.اهل.بیت:.سخن.به.میان.آمده.است

بررسی.و.تحلیل.آیات.و.روایات.فروانی.که.در.باره.تأثیر.اهدای.خیرات.برای.اموات.آمده.است.در.ترغیب.تأثیر.اهداي.خیرات.براي.اموات24
مقالهعلمی.-.تخصصيمسلمانان.در.اهدای.خیرات.برای.درگذشتگان.مؤثر.است

در.آیات.و.روایات.و.کالم.بزرگان.از.ارتباط.ویژه.بین.زائر.و.مزور.سخن.به.میان.آمده.است..آگاهی.از.این.چگونگي.ارتباط.زائر.و.مزور25
مقالهعلمی.-.تخصصيارتباط.موجب.ارتقای.کیفیت.زیارت.زائران.می.گردد
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مشروعیت.زیارت.قبور.از.دیدگاه.اندیشمندان.26
مقالهعلمی.-.تخصصيجمع.آوری.بیانات.علمای.اهل.سنت.و.استناد.به.آنها.برای.اثبات.مشروعیت.زیارت.قبوراهل.سنت

منظور.از.تعبیر.بني.امیه.قاطبه.چیست؟.با.این.که.مي.بینیم.در.بني.امیه.نظیر.عمر.بن.عبدالعزیز.و.دیگر.توابین.معناي.قاطبه.در.زیارت.عاشورا27
مقالهعلمی.-.تخصصيوجود.دارند؟

منزلت.و.حقوق.اهل..بیت:.از.دیدگاه.28
مقالهعلمی.-.تخصصيبیان.شأن.اهل.بیت.در.اهل.سنت.و.وهابیت.برای.یافتن.و.اثبات.اختالف.وهابیت.با.اهل.سنت.و.جهان.اسالماهل.سنت.و.وهابیت

نقش.اربعین.در.ایجاد.الفت.و.وحدت.امت.29
مقالهعلمی.-.تخصصيراهکارها،.چالش.ها،.آسیب.ها.و.موانعاسالمي

مقالهعلمی.-.تخصصيتبیین.فقرات.دعا.که.به.موضوعات.کالمی.نظیر.جایگاه.امام.در.عالم.خلقت،.نقش.امام.در.جامعه.اشاره.کرده.استنگاهي.کالمي.به.زیارت.نامه.اربعین30

مقالهعلمی.-.تخصصيچرا.در.باب.زیارت.امام.حسین٧.آمده.است.که.به.جاي.قبله.رو.به.قبر.زیارت.بخوان؟نماز.خواندن.کنار.قبر.امام.حسین31٧

32
آیا.سنت.عزاداري،.سینه.زني،.سیاه.پوشي،.
قمه.زني.و.ممنوعیت.ازدواج.در.ماه.محرم.از.

مسیحیت.نشأت.گرفته.است؟
مقالهعلمی.-.تخصصيمنشا.این.آداب.کجاست.آیا.در.مسیحیت.نیز.چنین.آدابی.هست.افتراق.آن.با.ما.در.چیست؟

آیا.عزاداري.براي.اهل..بیت:.موجب.33
مقالهعلمی.-.تخصصيآیا.گریه.و.سیاه.پوشی.و.به.سر.و.سینه.زدن.موجب.افسردگی.می.شود.یا.انبساط.روح؟افسردگي.مي.شود؟

محو.شدن.گناهان.در.پرتو.زیارت.قبر.امام.34
حسین٧

بررسي.و.تحلیل.روایاتی.که.بیان.می.کند.زیارت.موجب.بخشایش.گناهان.است.و.بیان.آن.با.حکیمانه.بودن.
مقالهعلمی.-.تخصصياین.امر

علت.استفاده.نکردن.امام.حسین٧.از.35
مقالهعلمی.-.تخصصيبیان.موانعی.که.موجب.می.شد.تا.امام.از.قدرت.معنوی.برای.پیروزی.استفاده.نکندقدرت.معنوي.و.اظهار.معجزه.در.روز.عاشورا

عزاداري.براي.اهل..بیت:.فرصت.ها.و.36
مقالهعلمی.-.تخصصيبیان.عرصه.های.فعالیت.و.آثار.مثبت.عزاداری.و.نیز.بیان.عرصه.های.لغزش.و.مشکل.زا.در.زیارتچالش.ها

مقالهعلمی.-.تخصصيبیان.میزان.مجاز.مدح.امام.بر.اساس.روایات.که.بیش.از.آن.غلو.است.معیار.غلو.نبودن.مدح.در.زیارتنامه.هامدح.ائمه:.در.زیارتنامه.ها.و.ادعاي.غلو37
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غار.بني.حرام.کبیر1.

فتوحات.مکیه2.

مجامع.المیورقي3.

محمد.رسول.اهلل9./.زیارت4.

مزار.شهداي.حره5.

مزدلفه6.

مساجد.خیبر7.

مسجد.النبي/.ستون.ها8.

مسجد.بالل)مدینه(.9.

مسجد.بالل)مکه(.10.

مسجد.بنات.بني..نجار11.
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مسجد.بني.امیه.بن.زید12.

مسجد.بني.حرام.کبیر13.

مسجد.بني.خداره14.

مسجد.بني.زریق15.

مسجد.بني.ظفر16.

مسجد.توبه17.

مسجد.ثنایا18.

مسجد.ثنیه.الوداع19.

مسجد.ثنیه.مبرک20.

مسجد.جعرانه21.

مسجد.جن22.

مسجد.جهینه23.

مسجد.حمزه24.

مسجد.خربه25.

مسجد.خطمي26.

مسجد.خیبر27.

مسجد.دار.سعد.بن.خیثمه28.

مسجد.دبه.المستعجله29.

مسجد.درع30.

مسجد.ذفران31.
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مسجد.ذو.خشب32.

مسجد.ذو.مروه33.

مسجد.ذي.طوي34.

مسجد.راتج35.

مسجد.رایه)مدینه(.36.

مسجد.ردم.االعلي37.

مسجد.رقعه38.

مسجد.رکن.جبل.عینین39.

مسجد.رماده40.

مسجد.روحاء41.

مسجد.رویثه42.

مسجد.زین.العابدین٧.43.

مسجد.سبق44.

مسجد.سجده45.

مسجد.سرف46.

مسجد.سقیا47.

مسجد.سمران48.

مسجد.شجره)حدیبیه(.49.

مسجد.شجره)مدینه(.50.

مسجد.شجره)مکه(.51.
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مسجد.شرف.روحاء52.

مسجد.شق.القمر53.

مسجد.شق.تارا54.

مسجد.شوشق55.

مسجد.صدر.حوضي56.

مسجد.صدقه.زبیر57.

مسجد.صدقه.میثب58.

مسجد.صعید.قرح59.

مسجد.صفائح60.

مسجد.صفراء61.

مسجد.ضرار62.

مسجد.ضیقه63.

مسجد.طرف.البتراء64.

مسجد.طرف.قدید65.

مسجد.عتبان.بن.مالک66.

مسجد.عرج67.

مسجد.عرق.الظبیه68.

مسجد.عروه69.

مسجد.عریش70.

مسجد.عزوز71.
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مسجد.عسکر72.

مسجد.عشیره73.

مسجد.عصر74.

مسجد.عقبه75.

مسجد.عقبه.هرشي76.

.خندق77. مسجد.علي.بن.ابي.طالب٧ـ.

.مناخه78. مسجد.علي.بن.ابي.طالب٧ـ.

مسجد.علي.عریضي79.

مسجد.عمر80.

مسجد.عمره81.

مسجد.عمري82.

مسجد.عنبریه83.

مسجد.غدیر.خم84.

مسجد.غزاله85.

مسجد.غمامه86.

مسجد.غنم87.

مسجد.فاطمه.صغري88.

مسجد.فسح89.

مسجد.فقیرت90.

مسجد.فیفاء.الخبار91.
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مسجد.فیفاء.الفتحین92.

مسجد.قبا93.

مسجد.قبلتین94.

مسجد.قدیر95.

مسجد.قرصه96.

مسجد.قریه.بني.عذره97.

مسجد.قشله98.

مسجد.کوثر99.

مسجد.لحي.جمل100.

مسجد.مالک.بن.سنان101.

مسجد.متّکي102.

مسجد.مختفي103.

مسجد.مدران104.

مسجد.مدلجه.تعهن105.

مسجد.مرسالت106.

مسجد.مستراح107.

مسجد.معرس108.

مسجد.مغسله109.

مسجد.مقمل110.

مسجد.منارتین111.
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مسجد.منبجس112.

مسجد.نحر113.

مسجد.نخل114.

مسجد.نمره115.

مسجد.وادي116.

مسجد.وادي.القري117.

مسجداالقصي118.

مسجدالحرام119.

مسجدالحرام/.آتش.سوزي120.

مسجدالحرام/.اداره121.

مسجدالحرام/.تحصیب122.

مسجدالحرام/.توسعه123.

مسجدالحرام/.خادمان124.

مسجدالحرام/.درها125.

مسجدالحرام/.روشنایي126.

مسجدالحرام/.طهارت127.

مسجدالحرام/.کتیبه.ها128.

مسجدالحرام/.معماري129.

مسجدالحرام/.مقام.ها130.

مسجدالحرام/.مناره.ها131.
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مسجدالحرام/.منبر132.

مسجدالحرام/.موقوفات133.

مسعي134.

مسیحیت135.

مشاعر136.

مشربه.ام.ابراهیم137.

مشعر.الحرام138.

مصر139.

مصالي.آدم140.

مصالي.اعیاد141.

مصالي.رسول.اهلل1429.

مصلي.اول143.

مضر/.قبیله144.

مطاف145.

مطلب.بن.عبدمناف146.

مطوف147.

معاذ.بن.جبل148.

معاویه.بن.ابي.سفیان149.

معجنه150.

معراج151.



164

نظامنامه موضوعات پژوهشکده حج و زیارت

مداخل دانشنامه حج و حرمين شریفينردیف

معلقات.سبع152.

مغانم.الطابه.في.معالم.طابه153.

مغیره.بن.شعبه154.

مفرحه.االنام.في.تاسیس.بیت.اهلل.الحرام155.

مقام.ابراهیم156.

مقام.جبرئیل157.

مقتسمین158.

مقطع159.

مکاتیب.الرسول160.

مکان.الجنائز161.

مکس162.

مکه163.

مکه/.بازارها164.

مکه/.تاریخ.نگاري.محلي165.

مکه/.تصوف166.

مکه/.حصار167.

مکه/.خاندان.ها168.

مکه/.داراالماره169.

مکه/.دروازها170.

مکه/.سیل.ها171.
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مکه/.شیعیان172.

مکه/.فرق.و.مذاهب173.

مکه/.قبایل174.

مکه/.قلعه.ها175.

مکه/.کتابخانه.ها176.

مکه/.مجاوران177.

مکه/.محالت178.

مکه/.مدارس179.

مکه/.مراکز.علمي180.

مکه/.معماري181.

مکه/.مفتیان.و.قضات182.

مکه/.مکاتب.علمي183.

مکه/.موزه.ها184.

مکه/.موقوفات185.

ممالیک186.

منا187.

منا/.حوادث188.

منا/.قبرستان189.

منازل.و.مراحل190.

مناسک191.
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منصور.عباسي192.

منطقه.الشهداء193.

مهدي.عباسي194.

مهدي].195.

مواالت196.

موسوعه.الحرمین.الشریفین197.

موسوي.خوئیني،.سیدمحمد198.

موسي.بن.جعفر٧.199.

مولد.النبي200.

مولد.جعفر201.

مولودخواني202.

میقات203.

ناخن.گرفتن204.

نار.الحجاز205.

ناودان.کعبه206.

نائله207.

نجاشي208.

نجد209.

نحر210.

نخاوله211.
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نذر.حج212.

نذورات213.

نسي214.

نظام.اداره.الحج215.

نفر216.

نفس.زکیه217.

نقابت218.

نقیصه219.

نگاه.به.کعبه220.

نگاه.در.آینه221.

نماز222.

نماز.استداره.223.

نماز.تحیت224.

نماز.جماعت225.

نماز.جمعه226.

نماز.طواف227.

نماز.میت228.

نیابت229.

نیت230.

نیجر231.
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نیجریه232.

نیکوکاري233.

هاجر234.

هاشم.بن.عبدمناف235.

هاشمي.گلپایگاني،.سیدعلي236.

هبوط237.

هجرت238.

هجرت.به.حبشه239.

هدي240.

هروله241.

هالل242.

هندوئیسم243.

هنر.و.حرمین244.

هواشم245.

هیئت.امر.به.معروف.و.نهي.از.منکر246.

وادي.بطحان247.

وادي.عقیق248.

وادي.محسر249.

وجه.الکعبه250.

وجوب.حج251.
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وحاحده252.

وحي253.

وداع254.

وزارت.الحج255.

وصیت256.

وضو257.

وفاء.الوفا.باخبار.دار.المصطفي258.

وقوف259.

ولید.بن.مغیره.مخزومي260.

ولیمه261.

وهابیت262.

یلملم263.

ینبع264.

یهود.مدینه265.

یهودیت266.

یوم.بعاث267.
هر.گونه.واگذاری.مداخل.تنها.پس.از.بررسی سوابق.و.توانایی.نویسنده.و.با.هماهنگی.دفتر.دانشنامه.صورت.خواهد.گرفت.


