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پیشگفتار
ذهن  که  است  پژوهشی  برنامه ریزی  در  اثرگذار  و  مهم  بسیار  مرحله ای  پژوهشی،  نیازسنجی 
پژوهشگران و متولیان امر پژوهش را به خود معطوف می سازد. در هر عرصه پژوهشی، باید به این پرسش 
پاسخ داد که نیازهای پژوهشی در آن عرصه چیست؟ و چه موضوعاتی باید پژوهش شود؟ بنابراین، چنانچه 
نیازهای پژوهشی براساس فرایندی علمی و معتبر شناسایی نشود و پژوهش ها با نیازهای واقعی ارتباط 
منطقی نیابد، گسستی عمیق و اساسی بین نتایج پژوهش و نیازهای جامعه و بهره بران علم نمایان خواهد 

شد و در نتیجه، فعالیت های پژوهشی، اثر و ارزش واقعی خود را از دست خواهند داد.
طرح های  اجرای  مسئله،  این  اهمیت  و  جایگاه  به  عنایت  با  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت 
» نیازسنجی پژوهشی دانش های حوزوی« را در اولویت برنامه های خود قرار داد و نخستین اثر مرتبط 
این طرح را در سال 1391 با نام » اولویت های پژوهشی دانش فقه« منتشر ساخت. استمرار و تکمیل این 

طرح ها در سال های آینده، به دو شکل زیر در دستور کار معاونت پژوهشی قرار خواهد گرفت: 
1. راه اندازی سامانة ملی نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه

این کار، با هدف دست یابی به نرم افزاری جامع و تحت وب، برای استخراج نیازها و اولویت های 
پژوهشی دانش های حوزوی و پیگیری به روز کاستی ها و نیازها در گسترة علوم دینی انجام می شود و 
می کوشد با بهره گیری از توان علمی مراکز پژوهشی و دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران حوزوی 

و دانشگاهی، پل ارتباطی میان جامعه و پژوهشگران باشد.
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2. اجرای نیازسنجی پژوهشی در دیگر دانش های حوزوی
پس از تجربة ارزشمندی که از اجرای » نیازسنجی پژوهشی فقه« به دست آمد، » نیازسنجی پژوهشی 
دیگر دانش های حوزوی« با تنوع منابع و رویکردها، مورد اهتمام معاونت پژوهش قرار گرفت. عناوین 
این طرح ها که در سال 1393 منتشر و به جامعه علمی ارائه شد عبارت اند از: » اولویت های پژوهشی 
تفسیر وعلوم قرآن«، » اولویت های پژوهشی مناسبات دین و روان شناسی«، » اولویت های پژوهشی 
اقتصاد اسالمی«، » اولویت های پژوهشی نظام تعلیم وتربیت حوزة علیمه« و» اولویت های پژوهشی 

ادبیات داستانی«.
در طرح های یادشده، اهداف دیگری نیز مورد توجه است که در جای خود از اهمیت فراوانی برخوردار 

است. برخی از این اهداف عبارت اند از:
الف. جهت دهی دقیق تر به پژوهش ها در راستای نیازها و اولویت ها؛ 

ب. بهره گیری مناسب از مباحث هر دانش و مباحث بین رشته ای مرتبط؛
ج. توجه به نیازها در عرصة ملی و فرا ملی.

اینک در ادامه رسالت اولویت یابی نیازهای پژوهشی در گستره دانش های حوزوی طرح های جدید 
دیگری نیز آماده ارائه به جامعه علمی است. در طرح های جدید، منابع بالقوة اطالعاتی نظیر مطالعات 
تطبیقی، اسناد باالدستی، چالش های پیش  رو، مطالعات آینده نگرانه، نظریه های مطرح در عرصة دانش ها 

و منابع علمی پژوهشی با قوت بیشتر و نتایج مطمئن تر پی گیری شد.
کتاب پیش رو از جملة طرح های جدید نیازسنجی است که در قالب » اولویت های پژوهشی فقه 
سیاسی« منتشر و به جامعة علمی ارائه شده است. این کار، نخستین سند نیازسنجی فقه سیاسی در سطح 
ملی است، که هم اکنون با مطالعات و تالش فراوان جمعی از یاران سخت کوش، به ثمر نشسته و در اختیار 

سیاست گذاران، صاحب نظران و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته است. 
از ویژگی های دیگری نیز  نیازسنجی  از نقاط قوت اسناد قبلی  سند حاضر عالوه بر برخورداری 
برخوردار است که از جمله آنها: » انطباق عناوین نیازهای استخراج شده با عناوین مصوب مدارج علمی 

حوزه در رشته های مربوط به فقه سیاسی« می باشد. 
از دیگر ویژگی های اثر حاضر، طراحی ساختار مباحث دانش فقه سیاسی است که با هدف طبقه بندی 



اولویت هیی رژوهتی فقه سایسی....................................................................................................  9

اولویت های پژوهشی در ذیل آن تدوین شده است. فقه سیاسی پیش از این، به دلیل نوپا بودن از فقر 
درختواره و ساختاری منسجم، مستدل و قابل دفاع رنج می بُرد، طراحی این ساختار، گامی نو در جهت 

توسعة این دانش است که به جامعه علمی عرضه می شود.
در این طرح » 757« عنوان پژوهشی استخراج شده است. که » 398«  عنوان دارای اولویت » الف«، 

» 319«عنوان اولویت » ب« و » 40« عنوان دارای اولویت » ج« است.
آثار منتشر شده با عنوان اولویت های پژوهشی دانش های حوزوی در پایگاه اطالع رسانی نیازها و 
اولویت های پژوهشی به آدرس WWW.RP.ISMC.IR ارائه شده است و اولویت های پژوهشی فقه سیاسی  

نیز به زودی در پایگاه اطالع رسانی یاد شده ارائه خواهد شد.
معاونت پژوهش حوزه های علمیه، نیازسنجی پژوهشی را گامی مهم در راهی طوالنی می داند و بر 
این باور است که حل مشکالت موجود در عرصه پژوهش، جز با همکاری و حمایت های همه ارکان 
پژوهش به سرانجام نخواهد  رسید. امید است که با عنایت حضرت حق و یاری حضرت ولی عصر ارواحنا 

فداه، به زودی شاهد شکوفایی ثمرات این همدلی و همراهی فرزانگان حوزوی باشیم. 
در اینجا الزم است با تشکر ویژه از اعضای محترم شورای عالی حوزه های علمیه، مدیر محترم مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه، معاون سابق پژوهش حوزه های علمیه حجت االسالم و المسلمین جناب آقای 
عماد، حمایت های بی دریغ دفتر مقام معظم رهبری در قم و مسئول محترم آن حجت االسالم و المسلمین 

جناب آقای مروی، از این طرح را ارج نهیم.
همچنین تالش های سازنده همه دست اندرکاران این اثر ارزشمند را سپاس گفته و از یکایک آنها 
تشکر  کنیم؛ به ویژه: حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری، مجری طرح؛ حجت االسالم 
و المسلمین دکتر نجف لک زایی، ناظر علمی محتوایی؛ حجت االسالم و المسلمین مازنی و دکتر کوروش 
فتحی واجارگاه، ناظران علمی روشی؛ دبیرخانه انجمن های علمی حوزه؛ حجت االسالم و المسلمین حقی، 
مدیر مطالعات پژوهشی؛ حجج اسالم و المسلمین ساجدی و فاخری، مدیران سابق مطالعات پژوهشی؛ 

حجت االسالم و المسلمین حسین مؤمنی و آقای سعید شایان پور. 
بر این باوریم که اثر حاضر از خطا و نقصان مصون نبوده و نیازمند نقد اندیشمندانه عالمان حوزه و 

دانشگاه است. بنابراین دست یاری ایشان را به گرمی فشرده و ارشادات آنها را مشتاقانه پذیراییم.  
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مقدمه
نیازسنجی پژوهشی، با آنکه دارای سابقه ای طوالنی نیست؛ اما با توجه به کارکردها و کارایی هایی که 
در گسترش دانش ها، آینده نگری و آینده پژوهی آنها داشته است، جایگاهی واال در پژوهش های کارامد پیدا 
کرده است. از دیگر سو، با توجه به تشکیل نظام جمهوری اسالمی، دانش فقه سیاسی، بیش از هر زمان 
دیگر با پرسش گری های نو و بی سابقه روبه رو است و این امر بایستگی پویایی آن را دو چندان کرده است، 
چنین است که این دانش نمی تواند، در کناری نشیند و گوشة عافیت طلبد، بلکه هماره به افق گشایی های 
جدید و آینده بینی های بسیار نیاز دارد. برتری و برجستگی جایگاه فقه و اصول، در حوزه های علمیه نیز 
نشان از این امر دارد. نیازسنجی پژوهشی در این گستره، گامی بلند برای شناسایی، برنامه ریزی، کاوش 
و جهت دهی به پژوهش ها و منابع انسانی و مالی در فقه سیاسی است. به جرئت می توان ادعا کرد که تا 

کنون اثری در این عرصه تولید نشده است.
این اثر حاصل هم اندیشی، کاِر گروهی، نظرخواهی از استادن حوزه و دانشگاه و صاحب نظران فقه 
سیاسی است. منابع پژوهشی در بردارندة محورهایی چون مطالعات تطبیقی فقه سیاسی در ایران و دیگر 
کشورهای اسالمی، شیعه و اهل سنت؛ بررسی منابع علمی - پژوهشی اعم از کتب، پایان نامه ها و مقاالت؛ 
اسناد و مدارک باالدستی؛ مطالعات آینده نگرانه؛ بررسی آسیب ها و چالش های عمده در فقه سیاسی؛ 
مطالعة نظریه های عمدة این باب؛ مطالعة سازمان ها و مراکز اجرایی؛ بررسي اسناد باالدستی؛ بررسی 
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مسائل جاري سازمان های فرهنگي و اجتماعي مرتبط با فقه سیاسی و پژوهش در ساختار و وظایف مراکز 
مرتبط با فقه سیاسی می باشد.

این جامعیت، وسعت دامنة بررسی را نشان می دهد و می تواند راهبر جویندگان دانش و پویندگان 
دشواره های فقه سیاسی باشد.

این کتاب شاید آغازین گامی  باشد در مسیر طوالنی رسیدن به توسعه پایدار که همراه با دانایی و 
پژوهش های برنامه ریزانه و روشمند است و کمکی برای گسترش مرزهای دانش برای تحول و پویایی. 
ویژگی ها و نوآوری هایی چون هم فکری های چندالیه و چندگانة گروهی، ارائة ساختار فقه سیاسی برای 
نخستین بار، ارائة نیازهای پژوهشی فقه سیاسی، عرضة اولویت های این مسائل، بهره گیری از منابع متعدد 
و تطبیق نیازها با پژوهش های انجام شده، هر کدام می تواند امیدی باشد برای تحقق و پیمایش این 
مسیر پر فراز و نشیب و حرکتی در جهت زمینه سازی برای شناخت واقعی و کاربردی نیازهای جامعه و 

نظریه پردازی و تولید علم دینی.
کتاب حاضر می تواند منبعی برای ارجاع همة استادان، طالب، دانشجویان، عالقه مندان و پژوهشگران 
اندیشة سیاسی اسالم به ویژه فقه سیاسی باشد. آنان که دستی بر آتش دارند، خبر از دشواری و پیچیدگی 
این گونه طرح ها دارند. لذا چشم انتظار راهنمایی ها و پیشنهادهای همة دغدغه مندان این حوزه هستیم تا 
در ویرایش ها و پیرایش های بعدی، اثری جامع تر ارائه گردد. بار دیگر از همة کسانی که ما را در این راه 

یاری دادند، تشکر می کنیم و توفیق همگان را از ایزد متعال خواستاریم. 



کلــّیات

بخش اول





1. بیان مسئله

هر دانشی برای برآوردن نیازهایی از جوامع بشری ایجاد شده و تأسیس می شود. در تدوین مسائل هر 
علمی، اگر این نیازها به درستی شناسایی شوند، می توان انتظار کارامدی را از آن علم داشت. در غیر این 
صورت، آن علم از پاسخ به نیازهای عمومی بازمانده و به تدریج از جامعه حذف خواهد شد. ابتنای تدوین 

علوم بر نیازهای انسانی، موجب طرح مسئلة نیازسنجی پژوهشی در هر دانش می شود.
از دیگر سو می دانیم که تصمیم گیري در بارة اینکه چه چیز اولویت دارد، کاری فردی نیست و نیاز 
به همیاری صاحب نظران دارد تا این مسیر باز و هموار شود، » اینکه در بارة چه چیزي باید پژوهش کرد و 
کدام موضوعات یا عنوان ها ارزشمندتراند؟، پرسشي است که ادبیات برنامه ریزي پژوهشي را بیش از نیم 
قرن به خود مشغول کرده است.« )فتحی واجارگاه، 1389، ص 57(. امروزه یکی از روش های علمی و دقیق که 
طراحی شده است تا این نیازها شناسایی گردد، » نیازسنجی پژوهشی« است. این روش، به پژوهشگران و 
کاربران دانش یاری می دهد تا نقطه آغاز هر پژوهش را که مسئله یابی و شناسایی مسئله است، در روندی 
کارشناسی دریابند. تا مسئله اساسی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه برای انجام پژوهش، صرفًا 
اتالف منابع انسانی و مادی خواهد بود. الزمه شناسایی عناوین پژوهشی ارزشمند و موضوعات اساسی، 
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نیازسنجی پژوهشی است. نیازسنجی پژوهشی با گردآوری اطالعات از متخصصین و افراد ذی ربط و 
تجزیه و تحلیل آنها، به شناسایی نیازهای واقعی افراد، گروه ها، سازمان ها کمک چشمگیری می کند. )ارفع 

بلوچی، کارشکی و آهنچیان، 1390، ص 3(

نیازسنجی، آشکار ساختن نیازها از طریق فرایندی تعریف شده و دقیق است. فرایندی علمی و نظام وار 
است که به تعیین نیازها می انجامد، الگویی است که اولویت ها و روابط میان آنها را بر اساس داده هایی از 
زندگی واقعی و روابط اجتماعی روشن می سازد و در قالب مسئله ها و چالش های قابل بررسی بیان دارد. در 
نیازسنجی، معیار اصلی دو متغیر اصلی است: موضوع و هدف. موضوع، قلمرو نیازسنجی را روشن می کند 
و هدف، نیازهای مطلوب را آشکار می سازد. هدف، شناسایی حداکثری نیازهای پژوهشی و اولویت  گذاری 
آنها است. طبیعی است که اولویت گذاری گزینشی چند الیه و ارزیابی کارشناسی از میان انبوه داده ها و 
پیشنهادها و موضوع ها ی پژوهشی است. اجرای دقیق و مطلوب این فرایند مستلزم برنامه ریزی در حوزة 
پژوهش است، امری که با مشارکت  پژوهندگان و مراکز خاص آن رشته شکل می گیرد و بدون یاری آن 
کار نشدنی است. با توجه به بایستگی و نقش کلیدی نیازسنجی است که برخی بر این باورند که تدوین 
سیاست های پیش گیری مانند نیازسنجی از جمله فعالیت های برنامه ریزی استراتژیک به شمار می رود. 

)کافمن و هرمن، 1382، ص 135(

موضوع این پژوهش، نیازسنجی فقه سیاسی است و هدف آن اولویت بندی مسائل پژوهشی این 
دانش. یکی از حوزه های پژوهشی که امروزه بیش از هر زمان دیگر نظام جمهوری اسالمی و سامانة 
دانشی نظام سیاسی اسالم به آن نیاز دارد، حوزه فقه سیاسی است که ماهیتی بینارشته ای دارد، هم از 
سویی به علوم سیاسی پیوند دارد و هم به فقه به عنوان دانشی بومی و دیرپا در حوزه های علمیه و تمدن 
اسالمی. پرداختن به این دانش و اولویت های پژوهشی آن بیش از هر زمان دیگر بایسته است و امید است 

این تکاپوها آغازی باشد برای تولید علم در دانش سیاسی اسالم. 
انواع پژوهش های کالن به شمار می آید، با کمک پژوهشگران،  از  در این پژوهش که در واقع 
کارشناسان و مراکز متعدد علمی، نیازها و اولویت های پژوهشی فقه سیاسی شناسایی می شود و در 
جست وجوی آن است تا شاید بتواند برخی از معضالت و مسائلی که کمتر مورد توجه بوده است، مورد 
پژوهش قرار گیرد و راهی به سوی مشکل یابی و مشکل گشایی در نظام اسالمی باز کند. در دنیای امروز، 
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شناسایی نیازها و اولویت های پژوهشی، خود تبدیل به رشته ای دقیق و سنجیده شده است، امری که 
می تواند فرایند پژوهشی را از موازی کاری و تکرار دور سازد و طرح های تحقیقی را به سوی نیازهای واقعی 

و نه خودساخته به پیش ببرد. 
هر چند، نیازشناسی و برنامه ریزي برای تحقیقات، کاری جدید و نوپا در کشور ما به شمار می آید؛ اما با 
توجه به بایستگی آن، تالش ها و تکاپوهای خوبی انجام شده است تا برنامه ای مدون و دقیق در این مورد 
جریان یابد. یک نظم و نظام پژوهشی که بر اساس نیازهای واقعی جامعه مسائل فقه سیاسی را تدوین و 
اولویت بندی نماید هم از پراکنده کاری ها جلوگیری کرده و مانع هدر رفتن منابع انسانی و مالی می شود و 
هم با نزدیک کردن پژوهش به حوزة نیازهای واقعی، بازدهی پژوهش ها را باال می برد. ضرورت این امر 
همه ناشی از آن است که فقه سیاسی به ویژه در مذهب شیعه، پس از انقالب اسالمی ایران سرعت و 
شتابی بسیار به خود گرفته است و پردازش به آن از نیازهای اولی و حتمی نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
به شمار می آید؛ زیرا که اصل اندیشه، ساختار و سامانة این نظام، برگرفته از این دانش می باشد، بنابراین، 

بیش از هر زمانی دیگر، ما به نیازشناسی، ظرفیت سنجی و اولویت یابی آن نیاز داریم. 
فقه سیاسی دانشی خاص فرهنگ اسالمی است. روشن است که به ویژه در حوزه فقه سیاسی، 
مسائل متفاوتی طرح می شود. بنابراین، نمی توان از دستاوردهای جوامع دیگر در زمینة نیازسنجی پژوهشی 
در قلمرو فقه سیاسی بهره برد. به عالوه، مسائل موجود در آن، تا حد زیادی از نوع مشکالت جامعة 
امروزی دور و گسسته است. این واقعیت به ما می گوید که این دانش بیش از هر زمان به شناسایی دقیق 

نیازهای پژوهشی، نیاز دارد. 
فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دورة مشروطه، بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان کنندة احکام شخصی 
بوده است و اگر هم مسائل سیاسی- اجتماعی را بیان می کرده، رویکرد آن فردی و ناظر به تکلیف مکلف 
بما هو مکلف بوده است. برخی آن را همچنان گرایش و شاخه ای از فقه عمومی می دانند و زوایا و ابوابی  
را که در فقه عمومی به مسائل سیاسی می پردازند، فقه سیاسی می شناسند. بنابراین، آن را به فهم احکام 
سیاسی مکلفین، تعریف می کنند یا عنوانی برای کلیه مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، 
خراج، فیء، اموال و... که در فقه اسالم مطرح است، می دانند. )ر.ک: عمیدزنجانی، عباسعلی، 1379، ج 1، ص 37(

گاه در دانش فقه سیاسی حتی هنگامی که از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، شورای، 
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احزاب، خراج، جهاد و... نیز سخن به میان می آید، نگاه فردی بر مسائل، حاکم است.
حضور مفاهیم جدید، تحوالت معرفتی سدة گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
چندان فراوان و سیالب وار بود که این دانش را با چالش هایی روبه رو کرد. بنابراین، این دانش نیز از 
آن دایرة محدود گذشته بیرون آمده و معنایی گسترده تر و اجتماعی به خود  گرفت. در این دوران، فقه 
نمی توانست و نمی تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحوالت تحمیل شوندة روزگار به حیات خود 
ادامه دهد؛ زیرا بی اعتنایی به پیرامون، آن را از امکان بهره رسانی به جامعة اسالمی دور می کرد. از این 
رو، کم کم زمینه های پرداختن فقه سیاسی، به مسائل کالن اجتماع و فراتر از تکالیف فردی، فراهم شد. 
به بیان دیگر، در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکالتی را که 
در مسیر اجرای احکام پیش می آید، مرتفع سازد و مکلفان را در دینداری و شریعت مداری یاری رساند. با 
این نگاه، موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثال ها و تقسیم بندی های آن، در راستای تحقق همان آرمان 
قرار می گیرد. درکنار این نگاه، نگرش دیگری هم هست مبنی بر این که افراد به جز هویت فردی شان، 
هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند که موضوع احکامی است و فقیه می بایست دو نوع موضوع را بشناسد 
و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یک دیگر؛ بلکه این دو هویت، جدایی ناپذیرند و تفکیک 
این دو، زمینة کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می سازد. )ر.ک: مهریزی، مهدی، فقه پژوهی، 1379، ج 1، ص 37(

2. ضرورت پژوهش 

ضرورت نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی را در چند بند زیر می توان خالصه کرد: 
نیاز نظام جمهوری اسالمی به پژوهش های منسجم فقه سیاسی؛  .1

و  دوباره کاری  از  جلوگیري  برای  پژوهش ها  ساماندهی  و  پژوهشي  منابع  اتالف  از  دوری   .2
پراکنده کاری؛

دست یابی به هدایت فرایند برنامه ریزي پژوهش در عرصه فقه سیاسی؛  .3
هماهنگی پژوهش های فقه سیاسی با نیازهای سازمان ها و نهادهاي مختلف نظام جمهوری   .4

اسالمی؛
شفاف سازی و جهت دهی بهینه اعتبارات پژوهشي بر اساس شناسایی اولویت ها؛  .5
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یاری رسانی به محققین فقه سیاسی و پشتیبانی از آنان برای انتخاب موضوعات علمی و سنجیده   . 6
و اولویت دار؛

آسیب شناسی مطالعات فقه سیاسی در قالب شناسایی نیازهای واقعی؛  .7
حاکم سازی آینده نگری و مطالعات راهبردی برای جلوگیری از تصمیم گیري هاي لحظه اي و غیر   .8

راهبردی در فقه سیاسی.

3. اهداف پژوهش

هدف اصلی: دست یابی به اولویت های پژوهشی فقه سیاسی.
اهداف ویژه 

y	 زمینه سازی و مشارکت در توسعة علوم حوزوی و ترسیم هندسة مسائل فقه سیاسی؛
y	 عنایت به نقش و جایگاه نیازسنجی پژوهشی در فرایند پژوهش های حوزوی به عنوان پیش نیاز

فرایند عملیاتی و اجرایی پژوهش های استاندارد در حوزه های علمیه؛
y	 زمینه سازی برای تدوین مدل بومی نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه )منابع، روش شناسی

بومی  مدل  به  از طریق دست یابی  و...(  اولویت یابی  به شاخص های  مدل دست یابی  نیازها، 
نیازسنجی پژوهشی در حوزة مطالعاتی فقه سیاسی؛

y	 شناسایی محورهای مطالعاتی مؤثر در حیطة نیازسنجی پژوهش دینی در فقه سیاسی و شناسایی
مسائل اساسی و مورد نیاز ناظر به این محورها؛

y	 آینده نگری و برنامه ریزی راهبردی در امر پژوهش و پرهیز از تصمیم گیری غیرکارشناسی در
زمینة  فقه سیاسی از سوی مراجع تصمیم گیری؛

y	 دست یابی به جهت گیری روشن پژوهش ها در قلمرو فقه سیاسی در راستای تدوین نقشه راه
تولید دانش دینی؛

y	تخصیص بهینه منابع پژوهشی و تولید دانش دینی در حیطه فقه سیاسی؛
y	شناسایی متقاضیان آثار پژوهشی دینی در حوزه فقه سیاسی؛
y	 زمینه سازی برای اصالح ترکیب سرمایه انساني و ارتقاي کیفي آن در اجرای طرح ها و تهیة بانک
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جامع اطالعات )پژوهشگران، مراکز، موضوعات و منابع و...( در زمینة فقه سیاسی؛
y	مشارکت در رفع نیازهاي تخّصصي جامعه و نظام اسالمی در گسترة فقه سیاسی؛
y	ارزیابی و سنجش وضعیت موجود پژوهش در حوزة فقه سیاسی؛
y	 .ترسیم نحوه دست یابی به وضع مطلوب فقه سیاسی با استفاده از اولویت های پژوهشی

4. سئواالت پژوهش 

پرسش اصلی: اولویت های پژوهش فقه سیاسی کدام اند؟
پرسش های فرعی

y	نیازهای پژوهشی در قلمرو فقه سیاسی کدام است؟
y	 فقه سیاسی در مواجهه با مسائل عمدة عرصه های بین المللی، منطقه ای و ملی ناظر به محورهای

مطالعاتی چه پیشنهادهای پژوهشی ارائه می کند؟
y	 منابع الزم در زمینة نیازسنجی فقه سیاسی ناظر به محورهای مطالعاتی طرح نیازسنجی پژوهشی

دانش های حوزوی کدام اند؟
y	مناسب ترین شیوه اولویت گذاری پروژه های مختلف تحقیقاتی فقه سیاسی کدام است؟
y	راهکارهای تخصیص بهینة منابع محدود درحوزة پژوهش فقه سیاسی کدام اند؟
y	امکانات پژوهشی در عرصة فقه سیاسی براساس اولویت های این دانش چگونه متمرکز می شود؟

5. پیشینه پژوهش

نیازسنجي پژوهشي قلمروی جوان و در حال تحول است. این قلمرو علمي که ریشه در نیازسنجي از 
یک سو و مدیریت پژوهشي از سوي دیگر دارد، از سابقة چنداني برخوردار نیست. در داخل کشور تاکنون 
پژوهش هاي محدودي در این زمینه صورت گرفته است که به ندرت در صدد تبیین نظري موضوع و شرح 
روشمند نیازسنجي پژوهشي برآمده اند و در سطح بین  المللي نیز دستاوردهاي بشري در این عرصه هنوز در 
حال تکامل و توسعه است. )فتحي واجارگاه، 1387، ص 4( بی پیشینگی این امر در عرصة فقه سیاسی، بسی 
بیشتر است. کتاب مسئله شناسی نوشته آقای دکتر سیدصادق حقیقت و مقاله » طرح نامه فقه سیاسی« به 
قلم آقای دکتر نجف لک زایی منبع مناسبی برای مسئله شناسی و تدوین برخی نیازها است. با این همه، 
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آثار یاد شده بخشی از تولیدات مرتبط با مسئله شناسی است؛ اما با نیازسنجی پژوهشی به معنای مصطلح 
فاصله دارد. مهم ترین فعالیت های این حوزه تخصصی در معاونت پژوهش حوزه های علمیه1 قابل رهگیری 
است، یکی از آن آثار به نام » اولویت های پژوهشی دانش فقه«2 است که در بخشی از آن با محور » فقه 
حکومتی« به برخی از مسائل مرتبط با فقه سیاسی اشاره شده است و از آنجا که اصل بحث نیازهای دانش 

فقه را در نظر داشته است، طبیعی است که مسائل ارائه شده در حوزة فقه سیاسی، کامل و جامع نباشد.

6. مفاهیم  و اصطالحات پژوهش

با توجه به ضرورت شفافیت مفاهیم بحث، در ادامه، برخی از اصطالحات کلیدی تحقیق را بررسی 
می کنیم.

1-6. نیاز

اگر چه » نیاز« مفهومی روشن دارد و ما آن را در معنایی مترادف با » خواسته« به کار می بریم؛ اما 
تعاریفی در حد شرح االسم برای نیاز ذکر شده است که شاید متداول ترین تعریف آن در کتاب های مربوط 
به برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی عبارت است از: » فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب«. 
)کافمن و هرمن، 1374، ص 146( مجموعاً نیاز را می توان در سه وجه مورد توجه قرار داد: 1. نیاز به عنوان 

تفاوت یا اختالف؛ 2.نیاز به عنوان نقص و کاستی، 3. نیاز به عنوان خواسته یا ترجیح مطلوب و مقایسه 
وضع موجود با وضع مطلوب. )فرجاد، 1388، ص 36(

2-6. نیازسنجی

نیازسنجی در لغت به معنای تعیین و اندازه گیری نیاز است. بالطبع نیازها با توجه به اهداف و وضع 
مطلوبی که برای فرد یا سازمان یا جامعه یا هر شئ هدفمندی در نظر گرفته می شود، تعریف می گردند. 
برخی از تعاریف اصطالحی که در مورد نیازسنجی ذکر شده عبارت است از » فرایند شناسایی دانش، 
مهارت، فناوری و به طور کلی هر آنچه که برای دست یابی به هدف های سازمانی ضروری است«. 

1. تا کنون در این عرصه نیازسنجی و اولویت های پژوهشی » مناسبات دین و روان شناسی«، » تفسیر و علوم قرآن«،  » اقتصاد 
اسالمی«، » نظام تعلیم و تربیت در حوزه های  علمیه« و » ادبیات  داستانی«، چاپ و منتشر شده است.

2. عماد، ساجدی، رضوان فر و حقی، اولویت های پژوهشی دانش فقه؛ قم: معاونت پژوهش حوزه علمیه قم، اول، 1391.
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یا می توان گفت نیازسنجی » فرایند جمع آوری اطالعات در باره نیازهای افراد، گروه ها، سازمان ها، و 
مؤسسات و اولویت بندی آنها تا از این رهگذر زمینه الزم برای برطرف کردن این نیازها فراهم آید.« 
)فتحی واجارگاه، 1387، ص 5( و به طور مختصر می توان گفت نیازسنجی عبارت است از » شناسایی نیازها و 

درجه بندی آنها به ترتیب اولویت«. )کافمن و هرمن، 1374، ص 163(

3-6. نیازسنجي پژوهشي3 

نیاز سنجی پژوهشی، فرایندی پیچیده برای آشکار ساختن و اولویت بندی مسائلی است که ارزش 
پژوهیدن دارد. برای تعیین ارزش پژوهش در یک مسئله، که همراه با فرایندی عقالیی است، دو متغیر 
اساسی نظام حیات مطلوب اجتماعی و منابع قابل بهره گیری، اعم از منابع انسانی، مالی، نرم افزاری و 
سخت افزاری در نظر است. به بیان دقیق تر، نیازسنجی پژوهشی، عبارت است از فرایند پیچیده شناسایی 
نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین طرح های مختلف پژوهش آتی، تا از این رهگذر مبنای 

قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید. )فتحی واجارگاه، 1387، ص 5(

4-6. شناسايي نیازهاي پژوهشي4 

عبارت است از فرایند شناسایي کلیه شقوق و عناوین بالقوه پژوهشي در یک حوزه یا عرصه معین که 
در آن تولید حداکثري نیازها، صرف نظر از کمیت و کیفیت، هدف اصلي را تشکیل مي دهد.

5-6. تعیین اولويت های پژوهشي 5 

به فرایند گزینش و انتخاب در بین شقوق مختلف پژوهش و فهرست کردن آنها بر حسب تقدم و 
تأخر منطقي اشاره مي کند.

6-6. تخصیص منابع پژوهشي6 

عبارت است از فرایند اختصاص منابع محدود پژوهشي )انساني، مالي، مادي( به عناوین و موضوعات 
براي  مبنایي  پژوهشي،  نیازهاي  اولویت بندي  و  انجام شناسایي  از  تنها پس  اولویت.  داراي  پژوهشي 
3. Research Needs Assessment (RNA).
4. Research Needs Identification (RNI).
5. Research Priority Setting (RPS).
6. Research Resources Allocation (RRA).
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تخصیص منابع پژوهشي در دسترس خواهد بود.

7-6. امكان سنجي

شناسایي شرایط و امکانات ضروري براي تحقق برنامه ها را امکان سنجي گویند؛ اما در اینجا منظور 
عوامل و شرایطي است که براي اجراي موفقیت آمیز برنامه های پژوهشي ضروري است. )ر.ک: فتحی 

واجارگاه، کوروش، 1389، ص 132(

8-6. هدف ها و سیاست های سازمان های فرهنگي اجتماعي

منظور بیانیه هدف ها، رسالت ها و مأموریت هایي است که هر مؤسسه یا مرکز مبناي فعالیت و 
برنامه ریزي خود قرار مي دهد. 

9-6. فقه

فقه در لغت به معنای علم به شیء و فهم آن است که به دلیل برتری، شرف و فضل علم دین نسبت 
به دیگر علوم، به آن » فقه« اطالق می شود. )ابن منظور،  ج 4، ص1120( همچنین فقه را علمی می دانند 
که با آن می توان از معلومات شرعی، مجهوالت را استنباط کرد. )ر.ک: فارابی، ابونصر، 1369، ص 69( شهید 
اول در کتاب القواعد و الفوائد می نویسد: » الفقه هوالعلم باالحکام الشرعیّة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة.« 
صاحب معالم نیز می نویسد: » فقه، علم و شناخت به احکام شرعی فرعی است که از دلیل های تفصیلی 
به دست آمده اند.« )شهید ثانی حسن بن زین الدین، 1385، ص 1( و آن دالیل، از منابع فقه به دست می آیند، که 

شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد.

10-6. فقه سیاسی

اندیشة سیاسی، عام و کلی است و شامل هر نوع تأمل سیاسی می شود، )لئواشتراوس، 1373( اندیشة 
سیاسی اسالم نیز در بردارندة گرایش های فقه سیاسی، فلسفة سیاسی، کالم سیاسی و... می شود و در 
نگاهی کلی اندیشه ای برگرفته از وحی و سنت است که خط هدایت جامعه مسلمانان را برای رسیدن به 
سعادت دنیوی و اخروی ترسیم می کند. یکی از کلید واژه های این تحقیق »فقه سیاسی« است که از آن 
به فقه اإلمارة، فقه الدولة، فقه الحکومة نیز تعبیر می شود. بر اساس این دیدگاه، امروز به تعریف جدیدی از 
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فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی، پاسخ دهد، یعنی صرف نظر از مسائلی که در گذشته بوده 
است. در فقه سیاسی باید در هر زمان موضوعات آن زمان را در نظر بگیریم و پاسخی از فقه داشته باشیم. 
این فقه، غیر از نظریات و آرای فقها است. )ر.ک: عمید زنجانی، عباسعلی، 1378، ص 8( بنابراین، فقه سیاسی، 
شاخه ای از اندیشة سیاسی اسالم یا فقه عمومی است که با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، در عرصة اجتماع 
و سیاست، نحوة پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسالمی با دیگر دولت ها، مسائل نوپدید، گشایش 

مشکالت اجتماعی و ارائة الگوهای مطلوب را بررسی می کند. )ر.ک: سیدباقری، سیدکاظم، 1388، ص 27(

7. محدوديت ها و موانع پژوهش

مهم ترین محدودیت ها و موانع پژوهشی، طرح حاضر عبارت بودند از: 
تازگی روش، جوان بودن حوزه نیازسنجي پژوهشي، عدم تکامل ابزارها در این حوزه؛   .1

کم سابقگی و محدود بودن منابع پژوهشی و علمی در فقه سیاسی؛  .2
در دسترس نبودن صاحب نظران کارشناسان فقه سیاسی و عدم همکاری برخی از مراکز مهم و   .3

کارشناسان زبده؛
کمبود بودجه و اعتبارات الزم؛  .4

قوانین دست و پاگیر اداری در فرایند نامه نگاری ها برای ارسال به اساتید و متخصصان و مراکز   .5
مرتبط و کند بودن روال اداری و طوالنی شدن فرایند ارزیابی محتوایی و روشی به گونه ای که 

گاه فرایند کار را با وقفه های طوالنی روبه رو می ساخت؛
عدم باور و اعتقاد به نیازسنجي پژوهشي نزد برخی از کارشناسان و مدیران مراکز؛   .6

عدم توجه به ضرورت مشارکت همة شرکت کنندگان در فرایند نیازسنجي پژوهشي؛  .7
فقدان برنامه ریزي الزم و علمی براي نیازسنجي پژوهشي؛  .8

عدم توجه به استفاده از ابزارهاي علمی و کارشناسی شده در نیازسنجي پژوهشي.  .9



رویکرد و روش تحقیق

بخش دوم





مقدمه

با توجه به اهمیت مبانی و تمهیدات نظری، روش تحقیق و چگونگی عملیاتی کردن آن و رسیدن 
به نیازها و اولویت پژوهشی، در ادامه پس از بررسی اجمالی تمهیدات نظری بحث، به اجمال برخی از 

ساحت های روشی را بیان می کنیم. 

فصل اول: تمهیدات نظری

1-1. کارامدی فقه سیاسی در نظام جمهوری اسالمی

اسالم، آخرین دین الهی است و پس از پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله( راه هدایت  انسان ها به شریعت 
خداوندی پیوند خورده و ادعای آن دارد که برای همة زمان ها و مکان ها پاسخی درخور و شایسته دارد. به 
همین دلیل، اسالم بیش از هر دین دیگری مورد سئوال و چالش بوده و آموزه های آن مورد نقد، بررسی و 
بازاندیشی قرار گرفته و می گیرد. بنابراین، طبعاً باید در آن دستگاه، ساز و کار و رویکردی وجود داشته باشد 
که بتواند پویایی و اصالت خود را حفظ کند. این امر را باید در فقه سیاسی و روش آن اجتهاد، جست وجو 
کرد؛ به ویژه پس از تشکیل نظام جمهوری اسالمی، باید برای حل مسائل نوین و شکستن انگارة کهنگی 
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و ناکارامدی دین و پاسخگویی به مقتضیات زمانی و مکانی، با روش اجتهاد، به ساز و کارها و ظرفیت های 
فقه مراجعه کرد. یا بتوان در روندی سنجیده، علمی و اصیل به بازسازی و بازآفرینی فقه سیاسی شیعه 
پرداخت. اگر چنین نباشد، در گذر زمان، نوعی پریشانی بر معرفت اجتهادی و برداشت های نظام مند از 
نصوص فقهی- دینی، حاکم خواهد شد که یا سر از تحجر و جموداندیشی در می آورد یا برداشت های 
تفننی و متجددانه. این نکته، بنیادی تر و بایسته تر به نظر می رسد که در دورة » تحقق نظریة والیت فقیه« 
و » عصر جمهوری اسالمی«، اساسی ترین تحول در فقه سیاسی شیعه اتفاق می افتد و آن ورود فقها به 

مسند قدرت و ایفای نقش عملیاتی و نظری در نظامی سیاسی است.
به هر روی، برپایی نظام جمهوری اسالمی بر اساس آموزه های این دانش، موفقیتی کم نظیر است و 
تجربة مدیریت جامعه، آن را با فضاهایی نو، پرسش هایی اساسی و نقدهایی جدی روبه رو ساخته است. این 
دانش، وارد میدان هماوردی و مبارزه شده است و این امر به چاالکی، تمرین و ممارست، بازخوانی، نقادی 
و ارائة توانمندی های خود نیاز دارد و تالش برای بازآفرینی، نوآوری و کارامدی آن دارای اهمیت است. 
پس، بیش از هر زمان الزم است تا مسائل و دشواری های گوناگون فقه سیاسی و نظریه های پیرامون، از 
زوایا و ساحت های مختلف مورد توجه و بررسی قرار گیرند و بخشی از این امر را می توان در نیازسنجی 

فقه سیاسی انجام داد که شاید گامی آغازین باشد در مسیر کارامدی آن.

2-1. ديدگاه ها در دانش فقه سیاسی 

نسبت به فقه سیاسی، دیدگاه های متعددی ابراز شده یا می توان اظهار داشت، یک دیدگاه اصواًل 
به انکار فقه سیاسی و نگرش سلبی به فقه سیاسی می انجامد که غالباً پای در اندیشه های عرفی گرا و 
جدایی دین از دولت دارد. این نگرش ها گاه از تعطیلی حکومت اسالمی و گاه از اندیشه های متحجرانه و 
سنْگ سان سر در می آورد که فقهی فردی را به تصویر می کشد و گاه به سمت نظریه های جدید تمایل 

دارد، در این دیدگاه، اساساً فقه، دانشی محدود و ناکارا در عرصة جامعه، سیاست و نظام سازی دارد.
اما در بُعدی دیگر دیدگاهی که به همراهی دین و دولت باور دارد، نگاهی مثبت به فقه سیاسی دارد و 
اینکه آیا فقه سیاسی، جان و توان آن را دارد که نظریه ای عقلی - عقالیی، کارامد و هماهنگ با نیازهای 
سیاسی - اجتماعی زمان و مکان، ارائه کند؟ راهیابی به چنین ساحتی در فقه سیاسی به پژوهش های 
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دقیق و ژرف اندیشی درازمدت نیاز دارد. 
فقه سیاسی دارای هویتی جمعی و کارکردگرا می باشد، وظیفة آن سامان دادن به زندگي اجتماعی 
است. با در نظر داشتن ویژگی های » نظریه«، فقه سیاسی شیعه به عنوان یک مجموعة انسجام یافته و 
هدفمند، می تواند با بهره گیری از روش اجتهادی، برای مسائل پیرامون خود حکم مقتضی، صادر و آنها را 
توصیف کند و در فراگردی تدریجی، در جهت تغییر نگرش های حاکم بر جامعه قدم بردارد. این دیدگاه، 
دین و دولت را در کنار یک دیگر می بیند و برای تأیید دیدگاه خود، استدالل های، کالمی، فقهی و عقلی 

می آورد که در جای خود آمده است و این نوشته عهده دار پرداختن به آنها نیست.
در نگاه مثبت به فقه سیاسی نیز گاه بحث از آن است که فقه سیاسی به عنوان شاخه ای معرفتی از 
دانش فقه معرفی شود. در این نگره، مبانی، منابع، اصول، قواعد، مسائل و روش همان است که در فقه 
وجود دارد. پس، فقه سیاسی ذیل شاخة فقه عمومی تعریف می شود. نگرة دیگر در این باب بر این باور 
است که با توجه به ضرورت و بایستگی فقه سیاسی و گسترش مسائل آن، این دانش کم کم در حال 

تبدیل شدن به دانشی مستقل با روش و مبانی خاص خود می باشد.
از زاویه ای دیگر، فقه سیاسی را می توان به منفعل و فعال تقسیم کرد. فقه منفعل، به آنچه که 
هست بسنده  می کند و منتظر وقایع جامعه و حکومت می ماند تا حکمی صادر کند؛ اما فقه فعال، راهبری، 
نظریه ورزی و آینده نگری نیز در آن وجود دارد. پس، در این نگاه، صرفاًً به احکام موجود در فقه نگاه 
نمي شود؛ بلکه احکام بسیاري که مربوط به حکومت است اما در فقه موجود به آن پرداخته نشده، نیز مّد 
نظر قرار مي گیرد و مسائل جدیدي براي علم فقه طرح مي شود که پاسخ به آنها احکام جدیدي تولید 

مي کند.

3-1. تفاوت فقه سیاسی با فقه حكومتی

فقه سیاسی همان گونه که در تعریف آن آمد، فقهی است که راهبر و تنظیم گر امور حکومت به معنای 
محدود سیاسی آن است یعنی تنظیم امور سیاسی حکومت در حوزه های مختلف تعامل قدرت با دیگران؛ 
اما فقه حکومتی، نگرش و رویکردی است. که به همة ساحت های حکومت )اعم از سیاست، اقتصاد، 
جامعه شناسی...( می نگرد و در واقع، محیط بر فقه است، در این خوانش، نگاه به فقه، از زاویه ای است تا 
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به تدبیر و سامان همة امور حکومت اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بپردازد. در این نگاه، 
فقه حکومتی دایره ای وسیع تر از فقه سیاسی دارد؛ زیرا فقه سیاسی به همة آنچه که مربوط به سیاست 
و سیاست ورزی در عرصة جامعه است، می پردازد و فقه حکومتی به همة نیازهای حکومت توجه دارد. با 
این توصیف، همة مسائل فقه، حتی مسائلی که به ظاهر فردی و شخصی به نظر می آیند، از آنجا که با 

حکومت در ارتباط اند، در حوزة فقه حکومتی قرار می گیرند.

4-1. ساختار مباحث دانش فقه سیاسی

با آنکه فقه سیاسی در تنظیم امور جامعة اسالمی و مسائل مربوط به قدرت، نقش بازی می کند؛ اما 
واقعیت آن است که فقه سیاسی هنوز تبدیل به دانشی که حضور بیرونی و رسمی داشته باشد،  نشده و 
طبعاً ساختاری معین و مشخص از این دانش وجود ندارد. به همین دلیل، یکی از وقت گیرترین مراحل 
تدوین و تبویب نیازهای شناسایی شده، بحث از ساختار مباحث دانش فقه سیاسی است. شاید چنین تصور 
شود که نیازی به این امر نیست؛ اما بایستگی تنظیم و نظم بخشی به انبوهی از مسائل پراکنده، این امر 
را تحمیل کرد که به سامانه و ساختاری نسبتاً منسجم و مقبول نیاز است تا سرآغازی باشد برای آن نظم 

و نظام و ایجاد سامان.
با توجه به این ضرورت بود که سیاهه ها و طرح های اولیة چندگانه ای شکل گرفت، رایزنی ها و 
جلسات متعددی با استادان و کارشناسان این حوزه1، برگزار شد و کم کم نتایج اولیه ای به دست آمد. در 
آغاز، دیدگاه های گوناگونی برای این طراحی وجود داشت؛ زیرا در یک ساختار ممکن بود که مباحث را 
به مباحث نظری و مباحث عملی تقسیم کرد. منظور از نظری، مباحثی بود که حیث نظری داشتند و به 
عنوان مقدمة استنباط احکام به کار گرفته می شدند و منظور از عملی، مباحثی عینی بود که نیازمند استنباط 
هستند. سپس مباحث نظری شامل اموری چون هویت معرفتی فقه سیاسی، قلمرو، مبادی، مبانی، منابع، 
تاریخ، روش شناسی فقه سیاسی، مکاتب، اصول و قواعد و نظریه های کالن در فقه سیاسی می شد و 

1. الزم به ذکر است که در این مرحله، رایزنی های متعددی با حلقه کارشناسی فقه سیاسی در بردارندة حجج اسالم و آقایان 
نجف لک زایی، منصور میراحمدی، محسن مهاجرنیا، سیدسجاد ایزدهی، علی شیرخانی، سیدعلی عماد معاون محترم وقت 
پژوهش حوزه های علمیه، مهدی حقی مدیر محترم مطالعات پژوهشی و محمد صالح مازنی مدیر گروه نیازسنجی پژوهشی 
انجام شد. در این مرحله چندین ساختار اولیه تدوین و پیشنهاد گردید و در نهایت، ساختار فعلی با ویرایش ها و پیرایش هایی 

تصویب شد.
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مباحث عملی هم همة مسائل داخلی و خارجی فقه سیاسی و تعامالت قدرت را در بر می گرفت؛ اما این 
تقسیم، در نهایت پذیرفته نشد و عامل اصلی آن، نبود مرزبندی دقیق در میان مسائل نظری و عملی بود. 
از زاویه ای دیگر ممکن بود که مسائل را به مسائل برون فقهی و درون فقهی تقسیم کنیم. مسائل 
بخش اول، مربوط به فلسفه فقه سیاسی می شد و همة مسائل درجة دو را دربرمی گرفت. مسائل بخش 
درون فقهی، همة مسائلی را شامل می شد که نیاز به استنباط داشت و به اصطالح مسائل درجة یک فقهی 
به شمار می آمدند. در همین حیطه ممکن بود که از زاویه ای دیگر این ساختار طرح شود که مباحث به 
مباحث پیشادانشی که همان هویت معرفتی فقه سیاسی و مبادی و مبانی آن را شامل می شد و مباحث 
درون دانشی که در بردارندة مسائل فقه سیاسی در چارچوب نظام سنتی و نظام جدید، با جداسازی مسائل 
داخلی و خارجی فقه آن هم از منظر شیعه و اهل سنت بود. با این همه به نظر می رسیدکه تفکیک مسائل 
سنتی و جدید و مرزبندی میان آنها، سخت دشوار بود و گاه غیرعلمی و همین کاستی کافی بود تا از آن 

منصرف شویم. لذا با رایزنی های متعدد در نهایت به ساختاری رسیدیم که دارای چند ویژگی است:
جامعیت: این ویژگی، هم مسائل پیشادانشی و هم امور درون دانشی فقه سیاسی را پوشش   .1
می دهد. این ساختار، همة مسائل مربوط به حوزة حاکمیت، حکومت، حقوق شهروندی، مرز و 

سرزمین و امور مربوط به آنها را در بر دارد.
انعطاف: در این ساختار، مسائل جدید و قدیم فقه سیاسی طرح می شود و همه را در برمی گیرد؛   .2

نه آن گونه که فقط به مشکالت سنتی بپردازد و نه آنکه مسائل جدید را شامل نشود.
همخوانی با فقه: ساختار ارائه شده، با مسائل و عناوین فقهی که در گسترة زمان برای آن مطرح   .3

بوده است، همخوانی دارد.
به روز بودن: ساختار طراحی شده، جدا و گسسته از عناوین و سرفصل های طرح شده در دانش   .4
سیاسی نیست. این امر به پژوهشگر نیازسنجی دشواره های سیاسی یاری می دهد تا امور جدید 

را در سامانه فقه سیاسی پی گیری کند.



..............................................................................................  تای کوشل پویدرک و پوم د قاب  34

در ادامه، ساختار پیشنهادی فقه سیاسی ارائه می گردد:

الف. ماهیت فقه سیاسی

1. هويت معرفتی فقه سیاسی

1-1. مفهوم شناسی )فقه سیاسی، فقه حکومتی، ...(
2-1. موضوع و متعلق سیاسی

3-1. قلمرو فقه سیاسی
4-1. جایگاه فقه سیاسی در اندیشه سیاسی اسالم 

5-1. تمایز فقه سیاسی با سایر فقه های مضاف )فقه القضاء، فقه االدارة و...(
6-1. نسبت فقه سیاسی با فقه حکومتی

2. مبادی فقه سیاسی

1-2. مبادی تصوری: منطقی/ کالمی/ اصولی
2-2. مبادی تصدیقی: منطقی/ کالمی/ اصولی

3. مبانی فقه سیاسی 

1-3. مبانی هستی شناختی
1-1-3. مبانی خداشناختی

2-1-3. مبانی انسان شناختی
2-1-3. مبانی جامعه شناختی

2-3. مبانی معرفت شناختی
3-3. مبانی ارزش شناختی

4-3. مبانی فرجام شناختی
4. منابع فقه سیاسی 

1-4. منابع فقه سیاسی شیعه 
1-1-4. قرآن 
2-1-4. سنت
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3-1-4. عقل
4-1-4. اجماع

2-4. منابع فقه سیاسی اهل سنت
1-2-4. قرآن 
2-2-4. سنت
3-2-4. عقل

4-2-4. اجماع
5-2-4. قیاس

6-2-4. مصالح مرسله
7-2-4. استحسان
8-2-4. سد ذرایع
5. تاريخ فقه سیاسی

1-5. تاریخ فقه سیاسی شیعه
2-5. تاریخ فقه سیاسی اهل سنت

6. روش شناسی فقه سیاسی

1-6. روش اجتهاد
2-6. نسبت سنجی اجتهاد با روش های جدید فهم متن )هرمنوتیک، گفتمان، جامعه شناسی معرفت(

7. مكاتب فقه سیاسی

1-7. مکاتب فقه سیاسی شیعه
1-1-7. مکتب بغداد

2-1-7. مکتب قم
3-1-7. مکتب سامراء

2-7. مکاتب فقه سیاسی اهل سنت
1-2-7. حنفی 



36 ...............................................................................................  تای کوشل پویدرک و پوم د قاب

2-2-7. مالکی 
3-2-7. شافعی 
4-2-7. حنبلی 

8. اصول و قواعد فقه سیاسی

1-8. اصول و قواعد سیاسی
2-8. اصول و قواعد مشترک )در فقه و فقه سیاسی(

3-8. اصول و قواعد مستخدم در سیاست

ب. مسائل فقه سیاسی2

1. فقه حاکمیت سیاسی اسالم

1-1. مفاهیم و کلیات
1-1-1. مشروعیت

2-1-1. قانونیت
3-1-1. مقبولیت
4-1-1. حقانیت
5-1-1. قدرت

2-1. مسائل 
1-1-2. اعمال حاکمیت

2-1-2. قانون و حاکمیت
3-1-2. بیعت 

4-1-2. مصلحت
5-1-2. استیال 

2. دو نکته: الف. در مسائل فقه سیاسی، صرفاً » تجویز«، منظور نیست؛ بلکه عالوة بر آن، » توصیف« نیز مورد نظر است. لذا 
بسیاری از مباحث نظریه های والیت فقیه یا مسائل بنیادین در حوزة توصیف قرار دارند. ب. منظور از مسائل، در اینجا، » مسائل 

کالن« است که در واقع راهبر به سوی انواع مسائل و جزئیات آنها می باشد که در جای خود ریز می شود.
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2. فقه حكومت اسالمی

1-2. مفاهیم و کلیات
1-1-2. حکومت اسالمی

2-1-2. دولت اسالمی
3-1-2. سلطنت

4-1-2. استخالف
5-1-2. تغلب

6-1-2. اهل حل و عقد
7-1-2. عدالت

8-1-2. احکام حکومتی
9-1-2. قضاوت

.....2-1-10
2-2. مسائل مرحلة ایجاد حکومت 

1-2-2. نظریه های تشکیل حکومت 
1-1-2-2. نظریة والیت انتصابی عامه فقیهان 

2-1-2-2. نظریة والیت انتصابی مطلقه فقیهان 
3-1-2-2. نظریة والیت انتصابی شورای مراجع تقلید 

4-1-2-2. نظریة خالفت مردم با نظارت فقیه 
5-1-2-2. نظریة والیت انتخابی مقیده فقیه 

6-1-2-2. نظریة والیت انتخابی اسالمی 
 7-1-2-2. نظریة حکومت مردم ساالری دینی 

8-1-2-2. نظریة والیت امت
9-1-2-2. نظریة حسبه 

10-1-2-2. نظریة وکالت
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11-1-2-2. نظریه  مشروطه اسالمی
12-1-2-2.نظریة سلطنت ماذون 

13-1-2-2. نظریة تقیه و...
2-2-2. شرایط حاکم اسالمی
3-2-2. وظایف حاکم اسالمی 

4-2-2. اختیارات حاکم اسالمی
5-2-2. اطاعت از حاکم اسالمی 

3-2. مسائل حوزة اعمال حکومت
1-3-2. ثبوت هالل

2-3-2. جاسوسی و استخبار
3-3-2. اسیر و احکام وی
4-3-2. زندان و احکام آن

5-3-2. شکنجه یا عدم شکنجه زندانی و مخالف
6-3-2. بغات

7-3-2. محاربین 
8-3-2. طاغیان
9-3-2. منافقین
10-3-2. بیعت
11-3-2. ارتداد

12-3-2. آزادی در دولت اسالمی
13-3-2. وجوب حفظ اعراض مسلمین

14-3-2. حرمت و کرامت انسان
15-3-2. وجوب حفظ نظام

16-3-2. حقوق اقلیت ها
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17-3-2. حقوق اقلیت مسلمان
18-3-2. حقوق اقلیت غیرمسلمان

4-2. مسائل حوزة نظارت بر حکومت 
1- 4-2. امر به معروف و نهی از منکر

2- 4-2. شورا و مشورت
3- 4-2. حسبه

4- 4-2. تفکیک قوا
5- 4-2. نظارت بر قوا

6- 4-2. نحوة نظارت قوا بر یک دیگر
7- 4-2. ساز و کارهای نظارتی قوا

8- 4-2. ضمانت اجرایی نظارت
5-2. مسائل حوزة گردش کارگزاران
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فصل دوم: روش پژوهش

برای رسیدن به پاسخ پرسش اصلی این پژوهش الزم بود یک روش سنجیده تدوین شود. روش 
تحقیق تنها در درون این چارچوب معنا دارد. مهم ترین اصل در این چارچوب تعیین وضعیت مطلوب است. 
در این وضعیت، هر پژوهشی در چارچوب اولویت پژوهشی انجام می گیرد و منابع بر اساس اولویت در آن 

هزینه می شوند.
رویکرد نیازسنجی در این حوزة پژوهشی ترکیبی خواهد بود که از رویکردهای تقاضامحور، عرضه محور 
و آسیب شناسی تشکیل می شود. تبیین نحوة حیات سیاسی معاصر و تبیین پدیده های سیاسی معاصر در 
چارچوب مدل های مفهومی فقهی و نیز رتبه بندی پدیده های سیاسی معاصر از جهت بسامد وقوع و قلمرو 
تأثیر و پیامد روش علمی متناسب با این رویکرد خواهد بود. روش عملیاتی متناسب با این رویکرد، روش 

پیمایشی است. زوایای متعدد این روش در صفحات پیش رو توضیح داده خواهد شد. 
دشواره ای دیگر که ما به آن هماره تفطن و توجه داشته ایم، آن بوده است که ما به دنبال استخراج و 
استنباط » مسئله «های پژوهشی و نه » موضوعات« باشیم. همین امر است که مجریان طرح را به سوی 

تحلیل و تفسیر و استنباط از موضوعات پیشنهادی از مؤسسات و استادان کشانده است.

1-2. منابع دست يابی به نیازهای پژوهشی

بر اساس الگوی طراحی شده در کالن طرح نیازسنجی دانش های حوزوی، منابع اطالعاتی برای 
دست یابی به نیازهای پژوهشی شامل سه حوزه ذیل می باشد: 

منابع نوشتاری: بر اساس طرح یاد شده، در بردارندة مطالعات تطبیقی، منابع علمی  ـ  پژوهشی،   .1
اسناد باالدستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز، ساختار و وظایف مراکز سیاسی اجتماعی، 

نظریه های مطرح در حوزه و آسیب شناسی حوزة فقه سیاسی.
نیازهای پژوهشی استفاده و  از منابع مهم برای دست یابی و رسیدن به  انسانی: یکی  منابع   .2
بهره گیری از استادان و کارشناسان زبدة فقه سیاسی در حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری، وزیران مربوط و مدیران مراکز علمی - پژوهشی بود. این نیروها ما را در 
اولویت گذاری و طراحی ساختار دانش نیز یاری بسیاری کردند. البته در اینجا تذکر این نکته 
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الزم است که متأسفانه برخی از مراکز علمی - پژوهشی و اشخاص حقوقی و حقیقی آن گونه که 
شایسته و بایسته بود با ما همکاری الزم را نداشتند. 

منابع سازمانی: منابع سازمانی شامل مراکز اجتماعی - سیاسی می شد که به نحوی به مسائل و   .3
امور فقه سیاسی مرتبط بودند. دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی- پژوهشی، وزارتخانه ها و 

دستگاه های اجرایی مربوط در این حوزة منابع قرار داشتند.

فقه  پژوهشی  نیازهای  تدوين  و  جمع آوری  شناسايی،  علمی  فرايند   .2-2
سیاسی

طرح نیازسنجی پژوهشی در قلمرو دانش فقه سیاسی با تأکید بر شناسایی مسائل بایسته و علمی و 
بر اساس سیری علمی و منطقی در هشت مرحله اساسی زیر شکل و سامان گرفت. 

1-2-2. تدوين طرح نامه پژوهشی

تهیه طرح نامه پژوهشی اولین گام در این پژوهش به شمار می رود. در این طرح نامه، مسائلی بنیادین 
چون بیان مسئله، نوع تحقیق، تعریف مفاهیم تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، 
پیشینه، روش و شیوة انجام الگوی تحقیق )الگوی نیازسنجی(، ساختار ارائة نتایج تحقیق، منابع تحقیق، 
فرایند اجرایی و عوامل اجرایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه در تعیین اهداف تحقیق بر 
این امر تأکید می شود که به منظور تدوین یک برنامه پژوهشي منسجم و گذر از روش سنتي که در 
آن عناوین پیشنهادي فردی یا گروه های مختلف، مبناي تصمیم گیري است، به روش علمي که در آن 
نیازهاي واقعي فقه سیاسی، مبناي عمل است و در فراگردی مشخص و علمی شناسایی می شود، اهداف 
معیني براي پژوهش تدوین گردد. این اهداف، عمدتاً بر اساس برنامه راهبردی موجود در حوزه و به طور 
اخص بر اساس تحلیل مراحل چهارگانه فرصت ها، چالش ها، امتیازات و کاستی ها که به SWOT 3 مشهور 

است، تدوین مي گردد. 

1-1-2-2. رويكردهای طرح نامه پژوهشی

در طراحی و تدوین طرح نامه پژوهشی بحث از انتخاب رویکرد اولویت یابي پژوهشي، یکی از مراحل 

3. Strength, Weakness, Opportunity, Threat.
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مهم است. تعیین رویکرد منتخب براي اولویت یابي پژوهشي عامل بسیار مهمي است که به صورت نوعي 
چارچوب فکري یا طرز نگرش بر فرایند نیازسنجي پژوهشي حاکم است. به طور خالصه، مهم ترین 

رویکردهای نیازسنجی پژوهشی را می توان در چند عنوان، خالصه کرد: 
رویکرد آسیب شناختي:4 در این رویکرد، مسائل، آسیب  ها و دغدغه های مبتال به دانش ها و یا 

سازمان، شناسایی و در اولویت پژوهش قرار می گیرد.
رویکرد موضوعي/ رشته اي: که در آن ساختار رشته های علمي و تقسیم بندي های رشته اي 

عامل اصلي تصمیم گیري در برنامه نیازها است. 
پویدرک قبشني تر قنیتع5 یی عرضه ق وپ: در این رویکرد، منابع در دسترس براي تحقیق 
و اجراي پژوهش ها، عامل اصلي تعیین کننده است. این رویکرد بر ماهیت، ساختار و شاخه های یک 
رشته موجود مبتنی است و از ساختار دانش و قلمروهای موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی 
موضوعات و عناوین پژوهش آتی مختلف و تعیین اولویت ها استفاده می کند. با این معیار، عمده گزینش 

و یا در اولویت قراردادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آنها است. 
و  همکاران  و  کارگزاران  پژوهندگان،  نیازهاي  به  توجه  آن  در  که  تقاضامحور:6  رویکرد 
مراجعه کنندگان، عامل مهم تصمیم گیري تلقي مي شود. این رویکرد مبتني بر TQM یا مدیریت کیفیت 
جامع است. بر مبنای نظرات و دیدگاه مخاطبان و همکاران عمده درون و برون نظام پژوهشی، نیازها 
پیشنهاد می گردد و خواسته ها و دیدگاه های کارگزاران و تصمیم گیران در فرایند تصمیم گیری به ویژه 

نیازسنجی پژوهشی لحاظ می شود. 
رویکرد علمي:7 که در آن روش علمي برای حل مسائل در دستور کار قرار مي گیرد؛ یعني ارزشیابي 
و مقایسه پروژه های مختلف تحقیقاتي، تعیین اهداف و مالک های مقایسه عناوني پژوهشي و فعالیت های 
مختلف براي دست یابي به اهداف، مقایسه نتایج حاصله از هر یک از آنها و تعیین اولویت ها در دستور کار 

است.

4. Pathological Approach.
5. Supply-Driven Approach.
6. Demand- Oriented Approach.
7. Scientific Approach.
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رویکرد ترکیبي:8 که در آن ترکیبي از دو یا چند رویکرد در دستور کارگروه قرار گیرد. )ر.ک: 
فتحی واجارگاه، 1385، ص 13-19( آنچه که در نیازسنجی فقه سیاسی رخ داده، رویکرد ترکیبی است. در 

این رویکرد، از همة مزایای روش های متعدد بهره گیری و تالش شد تا کاستی های رویکرد انحصاری 
برطرف شود.

2-2-2. تشكیل کارگروه پژوهشي فقه سیاسی

در گام دوم، کارگروه هایی برای جمع آوری داده ها و اطالعات )کارگروه علمی و کارگروه اجرایی( 
تشکیل شد. مسئولیت تهیه و تنظیم فهرست اولویت های پژوهشي را براي برنامه ریزي راهبردی پژوهش 

در فقه سیاسی بر عهده این کارگروه ها بوده است.

3-2-2. تعیین و رصد محورهای مطالعاتی فقه سیاسی

اگر چه تأکید بر هر یک از منابع اطالعات، حسب اهداف و رویکرد اتخاذ شده، متفاوت است؛ اما منابع 
بالقوه اطالعاتي براي اولویت یابي پژوهشي به قرار زیر است: 

1-3-2-2. مطالعات تطبیقي در فقه سیاسی

در این بحث، غالباً برای بررسي و شناسایي نیازهاي پژوهشي بالقوه در سازمان ها و مؤسسات علمی، 
مطالعات تطبیقي در محورهایی چون سازمان های مشابه کشوری، محورهاي پژوهشي در مراکز علمی، 
عناوین پژوهشي در سازمان ها و نهادهاي بین المللي، عناوین و محورهاي پژوهشي در سطح کشورهاي 
پیشرو در عرصه اجتماعي و محافل و انجمن های علمي پژوهشي مرتبط با حوزة بحث نظیر انجمن های 

ملی، بین المللي و منطقه اي مورد بررسی قرار می گیرد.

2-3-2-2. منابع علمي پژوهشي در فقه سیاسی

مجموعه منابع علمي پژوهشي را که در آنها مسائل فرهنگي و اجتماعي مطرح شده و زمینه هایي 
براي پژوهش های آینده معرفي مي شوند، مي توان به شرح زیر بررسي کرد:

y	.فراتحلیل پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور و استفاده از پیشنهادات پژوهشي آنها

8. Situational Approach. 
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y	 آثار و منابع علمي منتشر شده در قالب کتب و مقاالت مجالت در سطح ملي و مجموعه 
بین المللي.

y	 مجموعه آثار و منابع منتشر شده در قالب مجموعه مقاالت کنفرانس ها و سمینارهاي ملي و
بین المللي.

به همین منظور در حوزة فقه سیاسی بسیاری از کتب فقه سیاسی یا کتاب هایی که در بارة مباحث 
و مسائل فقه سیاسی بود، مورد پژوهش قرار گرفت و با برداشت ها و اتخاذ مسائل پژوهشی، زمینه برای 
تحلیل و رسیدن به عناوین تحقیق فراهم گردید. همچنین تقریباً همة منابعی که در زمینه مقاالت علمی 

- پژوهشی در چند سال اخیر وجود داشته است، بررسی شده و مسائل پژوهشی آنها نیز اصطیاد شد.

3- 3-2-2. بررسي اسناد و مدارك توسعه مرتبط با فقه سیاسی

شده اند،  و مصوب  تدوین  کشور  در سطح  توسعه  برنامه های  قالب  در  که  برنامه هایي  مجموعه 
رهنمودهاي معیني براي انجام پژوهش در حوزه های فرهنگي و اجتماعي به همراه دارند. در این راستا، 

بررسي موارد زیر مد نظر قرار گرفت: 
y	... بررسي اسناد و مدارک توسعه کشور نظیر برنامه بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه و
y	 بررسي اسناد و مدارک سندهاي باالدستي نظیر سند توسعه فرهنگي کشور، سند توسعه ایران در

افق بیست ساله )1404 – 1384(، اسناد توسعه مراکز فرهنگي و اجتماعي.
به همین منظور با توجه به تناسب برخی اسناد و مدارک توسعة علمی و اجتماعی ایران، با نیازها و 
مسائل فقه سیاسی، این اسناد نیز مورد مطالعه و توجه قرار گرفتند و نیازهای پژوهشی از آنها برداشت 
گردید؛ اسنادی مانند سند چشم انداز، قانون اساسی جمهوری اسالمی، نقشه جامع کشور در علوم سیاسی، 

بیانیة حقوق بشر و بیانیة حقوق بشر اسالمی.

4- 3-2-2. چالش ها و مسائل پیش روي فقه سیاسی 

یکي از مهم ترین منابع شناسایي اولویت های پژوهشی، شناسایي روندها و چالش های عمده فراروي 
در دوران معاصر و در افق برنامه های بلندمدت کشور است. این چالش ها تا حد زیادي وضعیت آنها را در 
ارتباط با سازمان های فرهنگي و اجتماعي به تصویر مي کشند و مي توان بر مبناي تبیین و تفسیر آنها، 
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مجموعه ای از زمینه های ضروري براي پژوهش بیشتر، شناسایي نمود. 
در بحث آسیب شناسی، مسائلی از این دست در نظر گرفته شد: آسیب شناسی فقه سیاسی در حوزه 
آموزش، آسیب شناسی فقه سیاسی در حوزة پژوهش، آسیب  های روش شناختی، آسیب شناسی فقه سیاسی 
شیعه در تعامل با نظام های حقوقی جهانی، آسیب شناسی فقه سیاسی شیعه در تعامل با نظام فقهی 
به فقه سیاسی،  ایدئولوژیک  ارتباط موضوع شناسی، آسیب  های نگاه  اهل سنت، آسیب شناسی آن در 
آسیب شناسی نظریة والیت فقیه در مقام اجرا و چالش آفرینی مبانی نظری مدرنیسم در برابر فقه سیاسی. 
با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه فقه سیاسی باید بتواند نگاهی فراتر از مسائل کنونی داشته باشد 
و مسائل پیش روی آن نیز مورد توجه قرار گیرد، بر مسائلی از این قبیل توجه شد: نقش فقه سیاسی در 

عصر جهانی شدن، پیامدهای مکتب پست مدرن بر فقه سیاسی و نقش آن در این عصر. 
به هر حال، در دورة جهانی شدن، بواسطه کم رنگ شدن دین و اخالق در جوامع بشري و فرصت ها 
و تهدیدهاي فضاهاي مجازي و دغدغه ها و مسائل جدیدی که پیش می آید، بررسی این مسائل در نظام 

جمهوری اسالمی که برخاسته از نظریه ای فقهی است، مهم و بایسته به نظر می رسد. 
بحث دیگر تهاجم فرهنگي است که دشواری های خاص خود را به همراه دارد. بحثی دیگر که 
امروزه جهان اسالم و دانش سیاسی اسالمی را با چالش های جدی مواجه کرده است، تروریسم و خطر 
جریان های تکفیری است و لحظه به لحظه مسائلی گوناگون و متفاوت و در غالب موارد، چالش برانگیز 

را بر فقه سیاسی تحمیل می کند. 

5-3-2-2. مسائل جاري سازمان های فرهنگي و اجتماعي مرتبط با فقه سیاسی

یکي دیگر از منابع عمده شناسایي اولویت های پژوهشي، بررسي مسائل و مشکالت موجود در 
ساختار و درون سازمان های فرهنگي و اجتماعي است. این ساختار شامل محورهاي زیر است: 

الف. ساختار آموزشي سازمان های فرهنگي و اجتماعي؛
ب. ساختار پژوهشي سازمان های فرهنگي و اجتماعي؛

ج. ساختار ارائه خدمات فرهنگي دیني.
بررسي و شناسایي مسائل و مشکالت درون سازمان های فرهنگي و اجتماعي از طریق پیمایش ها و 
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نظرخواهي ها از مدیران، کارکنان و... قابل شناسایي است. همچنین اسناد و مدارک موجود در دوایر نظارت، 
ارزشیابي و... نیز مي تواند مورد بررسي قرار گیرد. به همین منظور، بررسی های گوناگون و متعددی در 
مراجعه به سازمان های علمی، پژوهشی و آموزشی شکل گرفت و تالش گردید تا با توجه ساختار، خدمات، 
اهداف و وظایف آن مراکز، تالش های آنها در جهت دانش فقه سیاسی بررسی و با توجه به آنها، اهداف، 
مسئولیت ها و وظایف نیازهای پژوهشی در عرصة فقه سیاسی عرضه گردد. بنابراین، به مراکز متعددی 
اندیشه اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی، پژوهشگاه حوزه و  چون: پژوهشگاه فرهنگ و 
دانشگاه، مرکز فقهی ائمه اطهار، مرکز پژوهش های اسالمی مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش های 
اسالمی صدا و سیما، دانشگاه مفید، دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم( و... مراجعه شد و با برخی از کارشناسان 

و مدیران این مراکز گفت وگو شکل گرفت تا بتوان به نیازهای پژوهشی جدید دست یافت.

6-3-2-2. مطالعات آينده نگرانه در فقه سیاسی

مطالعات آینده نگرانه مستلزم بررسي روندهاي پژوهشي در آینده و پیشبینی تحوالت آینده جامعه 
بشري و وضعیت فرهنگ دیني و نقشي که سازمان های فرهنگي و اجتماعي در چنین جامعه اي بر عهده 
خواهند داشت، مي باشد. در این گونه مطالعات، عنایت ویژه اي به تکنولوژي های نوظهور نظیر ICT ، نانو 

تکنولوژي، شبیه سازي، مهندسي ژنتیک و دیگر تحوالت مبذول مي گردد. 
بررسي تحوالت آینده بشري در قالب مطالعات آینده نگرانه در عرصه فرهنگ، مي تواند سناریوهاي 
مختلف پژوهشي را فراروي فقه سیاسی و هر دانش یا سازمان های فرهنگي - اجتماعي قرار دهد. این 
مسائل مي تواند حول محورهایي چون: آینده جهان از منظر فرهنگي، شهروندهاي جدید نظیر شهروند 
الکترونیکي و نیز بایسته ها و ضرورت های شهروندي در چنین فضایي باشد و با توجه به حضور قدرت 
سیاسی در این عرصه  ها، فقه سیاسی را با چالش های متعددی همراه سازد. نگریستن به آینده موجب 
مي شود که روندها و گرایش هاي حال را بهتر بشناسیم و ارزیابي کنیم؛ زیرا آینده جامعة ما به این بستگي 
دارد که چگونه از هم اکنون، آمادگي الزم را براي رویارویي با تغییرات و تحوالت و پیشامدها، فراهم  

سازیم. )فتحی واجارگاه، 1384، ص 65( 
این امر در فقه سیاسی از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ زیرا امروزه نظامی بر پایة یکی از نظریه های 
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مهم فقه سیاسی یعنی والیت فقیه در ایران بر پاست و این مطالعات به کارگزاران و برنامه ریزان آن یاری 
می دهد تا بتوانند مسائل آینده را شناسایی کنند یا با نگرش هایی جدید که هماره در حال به وجود آمدن 

است، برخوردی منطقی و سنجیده داشته باشند. 
مطالعات آینده نگرانه به فقه سیاسی، بیان می کند که در عصر جهانی شدن که دنیا و رویدادهای آن 
در حوزه های مختلف، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری، لحظه به لحظه است، چه باید کرد 
و چه مسیری را برای راه های پیش رو، طراحی کرد. آنچه که از این مکاتب جدید پست مدرن بر می آید و 
کنش ها و واکنش هایی که این دوران به وجود می آورد، هر کدام می تواند مسیری تازه گشاید. آن گونه که 
می توان جریان های تکفیری و سلفی را در برخی موارد، واکنشی افراطی به مسائلی دانست که در دوران 
جدید شکل گرفته و نوعی سرخوردگی را در میان جوانان و جهان اسالم به وجود آورده است. این گونه 

جریانات، از آنجا که تکاپویی علمی و دقیق ندارند، سر از قتل و کشتار درآورده اند.
طبیعی است که فقه سیاسی در همة این عرصه ها، می تواند با مسائل گوناگونی و نوآمدی روبه رو شود 

که به پژوهش های نویی نیاز دارد.

7-3-2-2. نظريه های عمده در فقه سیاسی 

بخش دیگري از منابع بالقوه براي شناسایي عناوین پژوهشي، نظریه های توصیفي یا تجویزي در 
فقه سیاسی است. در فقه سیاسی که سابقه ای هزار ساله دارد، نظریه های گوناگون و متعددی شکل گرفته 
است که پردازش آن عماًل ممکن و البته مطلوب نبود. بنابراین، مهم آن بود که بتوان نظریه های عمده 
و اساسی در فقه سیاسی را رصد کرده و نگره های متعدد پژوهشی به آن داشته تا بتوان زوایای گوناگون 
پژوهشی آنها را واکاویده و به سوی مسیرها و نظریه های جدیدتر حرکت کرد. برای شناخت نظریه های 
عمده و اساسی در مطالعات فقه سیاسی، از یک سو به کارشناسان متعددی مراجعه شد و از دیگر سو، به 
کتب و مقاالتی که در این باره وجود داشت، مراجعه شد و نظریه هایی که پژوهشگران مطرح کرده بودند 

برشمرده و نیازهای پژوهشی آنها پیشنهاد گردید.

8-3-2-2. ساختار و وظايف مراکز مرتبط با فقه سیاسی

منبع دیگر براي استخراج عناوین پژوهشي، ساختارهاي سازماني، واحدها و دوایر موجود در عرصه 
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فقه سیاسی و شرح وظایف یا فعالیت های تدوین یا تعیین شده براي آنان مي باشد. در بسیاري از موارد، 
مجموعه وظایف تصریح شده براي یک واحد معین مي تواند هر یک مبدل به یک یا چند عنوان پژوهشي 

شده و فرایند شناسایي و اولویت بندي نیازهاي پژوهشي را تسهیل نماید.
 به همین منظور، با توجه به تناسب برخی ساختارها و وظایف برخی از سازمان ها و مراکز علمی 
- پژوهشی ایران و جهان اسالم با نیازها و مسائل فقه سیاسی، این مراکز مورد مطالعه و توجه قرار گرفتند؛ 
مانند نهاد رهبری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست جمهوری، 
وزرات امور خارجه، نیروهای نظامی و انتظامی و... . در این مطالعه، به نیازها یا وظایف بر زمین ماندة 
این گونه مراکز توجهی دو باره شد تا بتوان ناظر به آن ساختار و اهداف و برای دست یابی به آن اهداف، 

مسائلی پژوهشی را طراحی و عملیاتی کرد.

4-2-2. اجرای محورهای مطالعاتی

در این مرحله که یکی از کلیدی ترین مراحل بود، تالش گردید تا بر اساس روش های، کمی، پیمایشی 
و مطالعات کیفی، نیازهای پژوهشی فقه سیاسی شناسایی گردد. به همین منظور، پرسش نامه های متعدد 
که ناظر به محورهای مطالعاتی و مسئله یابی بود، طراحی گردید و برای استادان با سالیق و گرایش های 
مختلف، مراکز علمی - پژوهشی، مراکز علمی- آموزشی، نهادهای اجرایی مرتبط و سازمان های حکومتی 
درگیر با مباحث فقه سیاسی، فرستاده شد، تنوع استادان و مراکز، به تحقیق یاری می داد تا نگاهی نسبتًاً 
جامع به نیازها شکل گیرد. در این مرحله، رصد مطالعات، مقاالت و کتب مرتبط با فقه سیاسی؛ تدوین 
پرسش نامه؛ تعیین جامعه آماری؛ ارسال پرسش نامه به استادان و مراکز علمی و جمع آوری اطالعات و 

داده های خام، انجام شد.
در این بخش، به دلیل تنوع اندیشه در شناسایی نیازها و با توجه به تنوع منابع انسانی، منابع مطالعاتی 
و محورهای پژوهشی، فرم ها و پرسش نامه هایی طراحی گردید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود: 
فرم طراحی اولیه ساختار برای درخواست مسائل و موضوعات پژوهشی از استادان فقه سیاسی؛   .1

فرم مصاحبه با مدیران پژوهشی دربارة ساختار، وظایف و مسائل جاری مراکز مرتبط؛  .2
فرم مصاحبه با استادان فقه سیاسی و پژوهشگران این عرصه؛  .3
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فرم مصاحبه در حوزة مطالعاتی آینده نگری؛   .4
فرم مصاحبه و نظرخواهی برای محور مطالعاتی آسیب شناسی؛   .5
فرم مصاحبه برای محور نظریه های عمدة فقه سیاسی در حوزه.  .6

مراحل و روند اجرایی در شناسایی نیاز ناظر به محورهای مطالعاتی عبارت بودند از:
ارسال برگة نظرخواهی، ایمیل و پیامک برای دریافت مسائل و موضوعات پژوهشی برای بیش   .1

از پانصد نفر از استادان فقه و پژوهشگران فقه سیاسی؛
ارسال برگة نیازسنجی برای نگارش مسائل و موضوعات پژوهشی برای همة اعضای محترم   .2

مجلس خبرگان؛
ارسال برگة نیازسنجی جهت دریافت نیازهای پژوهشی برای بیش از یازده وزارت خانه 9 از جمله:   .3
امور خارجه، وزرات  ارشاد اسالمی، وزارت  وزارت  اطالعات، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و 

اقتصاد و امور دارایی، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
ارسال برگة درخواست موضوع و مسئلة پژوهشی برای برخی از مراکز علمی و پژوهشی.  .4

5-2-2. طراحی ساختار مباحث فقه سیاسی

یکی از مسائل مهم در این تحقیق تهیه و تدوین ساختار مباحث فقه سیاسی است. فقه سیاسی 
رشته ای است که در حال تبدیل شدن به دانش مستقل است و با آنکه مسائل، مبانی، روش، قواعد، اصول 
و نظریه های گوناگونی در این رشته طرح شده است، اما همچنان ساختار مشخص و مدونی نداشته است.

خالء این نیاز، در جریان اجرای نیازسنجی خود را نشان داد. 
در این مرحله که یکی از جدی ترین و زمان برترین مسائل این پژوهش به شمار می رود، ساختاری 
آن  را ذیل  از موضوعات مختلف  عنوان  از هزار  بیش  بتوان  تا  فقه سیاسی طراحی شد  دانش  برای 
طبقه بندی کرد. فرایند چگونگی رسیدن به این ساختار در تمیهدات نظری بحث، توضیح داده شد و در 

اینجا تنها به مراحل رسیدن به آن اشاره می شود:
نگارش ساختار اولیه؛   .1

9. الزم به یادآوری است که برای بسیاری از وزارت خانه ها با توجه به تغییر دولت در سال 92، دو نامة جداگانه ارسال شده است.
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راه اندازی کارگروه علمی؛   .2
مشورت و رایزنی با کارگروه علمی؛   .3

پاالیش و ویرایش ساختار؛   .4
برگزاری جلسات کارشناسی در معاونت پژوهش حوزه؛  .5

اصالح ساختار، تصویب نهایی و پیشنهاد ساختار فقه سیاسی.  .6

6-2-2. تجزيه و تحلیل داده ها

پس از طبقه بندی عناوین ذیل ساختار مصوب، عناوین به دست آمده در کارگروه کارشناسی، تجزیه 
و تحلیل شد و ضمن پیرایش و ویرایش یکایک عناوین به دست آمده، تعداد زیادی از عناوین تکراری، یا 
هم افق حذف شد. در ادامه به روش و فنون استخراج موضوعات و نیازسنجی پژوهشی که به جمع آوری 

داده ها و سپس تحلیل آنها یاری رساند، می پردازیم.

1- 6- 2- 2. روش ها و فنون تجزيه و تحلیل داده ها در نیازسنجی پژوهشی 

 از آنجایی که نیازسنجی نوعی از پژوهش به شمار می رود، نیازمند روش ها و الگوهای نظام مند 
است. طراحي و اجراي پروژه هاي نیازسنجي در هر سطحي، مستلزم پیروي از یک طرح و الگوي عملي 
مشخص است. انتخاب و طراحي و تدوین الگوي نیازسنجي، مي تواند باعث تسهیل و افزایش دّقت و 
اعتبار فرایند نیازسنجي شود. عالوه بر الگوها، فنون نیز در فرایند نیازسنجي مورد استفاده قرار مي گیرند. 
این فنون به عنوان ابزارهاي مناسبي براي نیازسنجي محسوب مي شوند و مي توانند اطالعات بسیار 

مفیدي براي نیازسنجي فراهم آورند. )عباس زادگان و ترک زاده، 1379، ص 172(
در تقسیمی کالن، روش های تحقیق را به دو روش کمی و کیفی تقسیم می کنند. تحقیق کیفی 
عبارت از مجموعه فعالیت هایی چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت های پژوهشی است 
که هر کدام به  نحوی محّقق را در کسب اطالعات دست اول، در بارة موضوع مورد تحقیق یاری می دهند. 
بدین ترتیب، از اطالعات جمع آوری شده، توصیف های تحلیلی، ادراکی و طبقه بندی شده حاصل می شود. 
در روش مورد بحث، دسترسی به اطالعات؛ یعنی زندگی کردن با مردم مورد پژوهش، یادگیری فرهنگ 
آنها، از جمله مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری، زبان و تالش برای درک احساس، انگیزش و هیجان های 
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آنها است. محقق کیفی، رفتار اجتماعی را به این دلیل درک می کند که خود را به جای دیگران قرار می دهد. 
)دالور، علی، 1384، ص 259(

اما آنچه که بیشتر در نیازسنجی پژوهشی و اولویت گذاری عناوین کارگشا است، تحقیق کمی است، 
در ادامه به برخی از مهم ترین روش های کاربردی که در شناسایی نیازهای پژوهشی فقه سیاسی کاربرد 

داشتند، اشاره می شود: 
سناریو نویسی: آن چه که در فقه سیاسی مهم است و در تمهیدات نظری نیز به آن اشاره کردیم، 
آن است که فقه آیا باید همچنان منتظر حوادث و رویدادها و پرسش ها باشد تا از خود واکنش نشان 
دهد، یا افق های پیش رو و نظریه پردازی را نیز در دستور کار خویش قرار دهد؟ واقعیت آن است که 
سناریونویسی نقشی کلیدی برای رهایی از فعالیت های واکنشی فقه سیاسی دارد؛ زیرا که » اساساً پژوهش 
در هر عرصه ای باید با افق ها و چشم اندازهای بلندمدت سروکار داشته باشد و نباید فقط جنبه واکنش 
و عکس العمل به مسائل و مشکالت را داشته باشد؛ بلکه باید بخشی از انرژی و منابع پژوهشی صرف 
ترسیم آینده و زمینه سازی برای اقدام پیشاپیش و فراکنشی گردد.« )فتحی واجارگاه، کوروش، 1385، ص77( 
در سناریونویسی برخی عوامل که بر یک دانش و آیندة آن اثرگذارند، مورد بررسی قرار می گیرند و تالش 
می شود تا در فرایندی علمی، مسائل پیش روی دانش، به شکلی نظاموار، بررسی گردند. این امر اصواًل 

توسط کارشناسان و نخبگان دانش مورد نظر انجام می شود. 
پیمایش: در اصطالح به روشی از پژوهش گفته می شود که ابزارهای گردآوری اطالعات در آن، 
پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده است. پرسش نامه را می توان به صورت بسته )با گزینه های محدود و از 
پیش تعیین شده(، باز و نیمه باز طراحی کرد، )همان، ص 136( در روش پیمایشی و مطالعات میدانی، از روش  
مصاحبه نیز بهره می گیرند که آن هم می تواند با سئواالت باز یا بسته باشد. آنچه که در این تحقیق انجام 
شده است، مصاحبه باز بوده است؛ به معنای آنکه محدودیتی در فرایند پرسش ها از سوی مصاحبه کننده 
اعمال نشده و کارشناس در اظهار دیدگاه خود دارای میدانی وسیع و باز بوده است؛ امری که طبعاً به 
عمیق تر شدن و طرح مسائل بیشتری می انجامد. آن گونه که در رصد نیازها در پرسش نامه نیز فرایند 

شناسایی به سئواالتی خاص بسته نشد.
تعیین اولویت گذاری در این تحقیق روش پیمایشی است و از طریق نظرخواهی پرسش نامه ای از 
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گروه های هدف یعنی استادان، محققان، مراکز علمی - پژوهشی، مراکز علمی- تخصصی، مدیران و 
نمایندگان مجلس خبرگان انجام شده است. 

یکی از روش های مشهور و کارگشا در مطالعات پیمایشی، بهره گیری از فن دلفی10 است، که به برخی 
از زوایا و توانمندی های آن اشاره می شود.

فن دلفی، یکی از فنون مشهور برای به دست آوردن داده های اطالعاتی از طریق گردآوری نظرات 
گروهی از سوی کارشناسان متعدد است که با بهره گیری از پرسش نامه انجام می شود. دلفی، از فنون 
بسیار ساده نیازسنجی است که برای جمع آوری و بررسی نظرات افراد در یک حوزه و حیطه معین به 
کار می رود. برای این منظور از پرسش نامه یا یک بحث گروهی استفاده می شود. )ر.ک: عباس زادگان و 
ترک زاده، 1379، ص140( برای اجرای این روش، ابتدا گروهی از افراد متخصص که قرار است مورد سئوال 

واقع شوند، شناسایی و نسبت به موضوع و روش کار توجیه می شوند. سپس پرسش نامه ها جمع آوری و 
اطالعات گردآوری شده و تلفیق و تألیف می شود و حاصل کار برای اظهار نظر مجدد در اختیار گروه قرار 

داده می شود. )همان(
این روش را می توان از طریق ترکیبی نیز انجام داد؛ اما قسمت های عمدة این روش در بحث گردآوری 
نیازهای پژوهشی فقه سیاسی به کار گرفته شد. به این نحو که در موارد متعددی مانند آسیب شناسی، 
مطالعات آینده نگرانه، ساختار مراکز علمی- اجتماعی، مطالعات علمی پرسش نامه هایی تهیه و با اساتید، 
کارشناسان و متخصصین فقه سیاسی در میان نهاده شد و دیدگاه های آنان پس از اخذ، شناسایی، تحلیل  

داده های خام در اولویت گذاری و نیازسنجی دانش مربوط به کار است.
پس از به کارگیری روش های مربوط و جمع آوری داده ها، نوبت به آن رسیدکه داده های جمع آوری 
شده و موضوعات اولیه، به مسائل و عناوین پژوهشی تبدیل شوند. با آنکه تعداد قابل اعتنایی از مراکز و 
استادان و شخصیت ها به نامة مدیر حوزه های علمیه، یا معاونت محترم پژوهش یا نامة مجری طرح پاسخ 
ندادند؛ اما موفق شدیم در این مرحله حدود 1500 موضوع و مسئله پژوهشی را شناسایی کنیم. مهم آن 
بود که در فرایندی دقیق، بتوان از » موضوعات11 پژوهشی« که غالباً عام و کلی هستند، یا قابل پژوهش 

10. Delphi Technique.
11. Subject.
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نیستند یا چندان کلی اند که بر فرض تمرکز بر آنان، پژوهشگر به جز کلیات به امری جدید دست نمی یابد، 
به » مسائل12 پژوهشی« گذر کنیم. مسئلة پژوهشی، غالباً ریز، دقیق، علمی و قابل تحقیق است و اگر به 
درستی تحقیق صورت گیرد، می توان به برخی از افق های جدید دسترسی پیدا کرد. بنابراین، در این مرحله، 

نیازهای به دست آمده با مشارکت جمعی از فضالی حوزه و دانشگاه، به عناوین پژوهشی تبدیل شد. 
برای تجزیه و تحلیل داده ها و نهایی سازی عناوین نیازهای پژوهشی و چندمحور مورد توجه بوده 

است: 
مبنا قراردادن ساختار مباحث دانش فقه سیاسی؛  .1

زیر مجموعه سازی عناوین مرتبط؛ برخی از عناوین که در چند حوزه مشترک بود، به بخشی که   .2
بیشترین قرابت موضوعی را داشت، ملحق گردید؛

توجه به معیارها و شاخص های پژوهشی عناوین مانند مسئله محوری، محدودیت دامنه تحقیق،   .3
آموزشی نبودن و جدید بودن؛ 

حفظ عناوین پیشنهادی )عناوین پیشنهادی تا حد ممکن، حفظ شده یا عناوین جدید با توجه به   .4
آنها، تدوین گردیده است(

با توجه به ضرورت و اهمیت مسائل، گاه برخی از عناوین از سوی کارگروه پیشنهاد شده است.  . 5

7-2-2. تعیین سطح و قالب پژوهش هر يک از عناوين

بعد از شناسایی نیازها و تبدیل آنها به مسائل، تعیین سطح و قالب پژوهشی مرحله دیگر تحقیق به 
شمار می رود. به این معنا که مسائل به دست آمده در چه قالب پژوهشی اعم از کتاب، پایان نامه ارشد یا 

دکتری، مقالة علمی - پژوهشی، علمی- ترویجی، رسالة سطح سه یا سطح چهار، قابلیت تحقیق دارد.

8-2-2. تطبیق عناوين پژوهشی با عناوين مصوب مدارج علمی

یکی از نوآوری های این پژوهش، تطبیق نیازهای شناسایی شده با عناوین مصوب مدارج علمی حوزة 
علمیه قم بود، به این نحو که پس از دریافت عناوین مصوب، همة عنوان های فقهی، سیاسی و اجتماعی 
استخراج و سپس با آنچه که در پژوهش حاضر وجود دارد، تطبیق داده شد تا جلوی هر گونه تکرار و 

12. Problem.
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دوباره کاری گرفته شود. این روش، به مجریان یاری رساند که نیازهای شناسایی شده از دقت و تازگی 
بیشتری برخوردار باشند.

9-2-2. پااليش نهايی 

برای اطمینان بیشتر از صحت و درستی عناوین به دست آمده، کار پاالیش نهایی عناوین با حضور 
جمعی از کارشناسان انجام شد و برخی از مسائل، ویرایش، پیرایش و افزایش یافت. همچنین برخی 

عناوین تکراری، غیرپژوهشی و غیرمسئله محور شناسایی و حذف یا اصالح شد.

10-2-2. اولويت گذاری نیازها

در اولویت بندی، صرف  نظر از اینکه شیوة عمل چگونه باشد، باید نوعي تعادل منطقي بین منابع 
اختصاص یافته به اولویت یابي و منابعي که براي اجراي طرح ها و پروژه ها صرف مي شود، وجود داشته 
باشد. )فتحی واجارگاه، 1385، ص 50 و 51( پس از آنکه مسائل متعدد و گوناگون شناسایی شد و هر عنوان در 
ساختار و قالب خود قرار گرفت، سامانی اولی به وجود آمد و مراحل آغازین اولویت گذاری آغاز شد. اهمیت 
اولویت گذاری پژوهشی به آن است که می توان با آن، جلوی بسیاری از هدررفت منابع و اتالف هزینه ها 
را گرفت و با تخصیص بهینه اعتبارات پژوهشی، تحقیقات را به سوی هدف های مشخص، نیازهای علمی 

و بایسته کشور و نظام جمهوری اسالمی، راهبری کرد. 
شناسایی وضعیت مطلوب فقه سیاسی با شناخت از وضع فعلی، بسترسازی برای پاسخگویی و 
پاسخ جویی نیازهای فقه سیاسی، اطالع رسانی به استادان، کاربران، مراکز علمی- پژوهشی، حوزه های 
علمیه و دستگاه های علمی- اجرایی کشور مرتبط با فقه سیاسی و نیازهای آن و شناسایی آسیب  ها و 
خألهای پژوهشی فقه سیاسی در حوزة علمیه و نهادهای علمی- پژوهشی از دیگر اهداف و کارکردهای 
اولویت گذاری پژوهشی است. برای رسیدن به این اهداف، ابتدا شاخص های اولویت گذاری به شرح دو 

جدول ذیل تعیین شد:
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جدول 1: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

ضریبشاخصردیف
2میزان فایده برای نظام اسالمی1
2/5میزان فوریت و اولویت2
1گستردگی و فراوانی نیاز )موارد ابتال(3
2ابعاد ملی و بین المللی مسئله4
1امکان اجرای پژوهش توسط کاربران5
2میزان تأثیر در رشد و پیشبرد دانش فقه سیاسی6
2میزان فایده برای جامعه اسالمی7

جدول 2: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمامتیاز
12468

پس از این مرحله، همة نیازهای شناسایی شده به همراه شاخص های اولویت گذاری به بیش از 
پنجاه نفر از استادان ارسال شد که نزدیک به سی نفر از استادان13 به پرسش ها پاسخ دادند و فرم ها را 
در قالب های مورد نظر و با توجه به امتیازات، عالمت گذاری کردند. یکی از مراحل تأثیرگذار و مطلوب 
که در این پژوهش به طور خاص انجام شد و در واقع نوآوری آن نیز به شمار می آید، تشکیل کارگاه 
اولویت گذاری مسائل و نیازهای پژوهشی بود.14 فرایند و روش کارگاه به این نحو بود که ابتدا حدود 
20 عنوان با مشارکت همه اعضا تکمیل گردید تا شرکت کنندگان در جریان امر قرار گیرند، سپس جمع 
استادان حاضر در کارگاه، به دو گروه 5 نفره تقسیم شدند. عناوین پژوهشی در هریک از این دو گروه،  پس 
از تبادل نظر و گفت وگو، تبیین شدند. پس از انجام این مرحله، نوبت به دریافت مواد خام اولویت گذاری 

رسیدو با دریافت آنها، مرحلة نهایی یعنی تعیین اولویت هر کدام از عناوین انجام شد.

13. استادانی که در اولویت گذاری یاری گر ما بودند در پیوست آمده است.
14. این کارگاه با پیشنهاد و حضور ناظر روشی طرح، جناب حجت االسالم و المسلیمن مازنی، همراه بود؛ که در سامان دهی 
و سرعت بخشی فرایند امور تأثیر داشت. در این کارگاه از همراهی و مشاوره های راهگشای جناب آقای دکتر محمد پزشکی و 
حجج اسالم و المسلمین آقایان نصرتی، ملک زاده، سوادی و دکتر شیرخانی و آقایان ابوالحسن حسنی، مختار شیخ حسینی، 

ابوالفضل غفاری، علیرضا ناییج و محمود وفایی منش، استفاده فراوان شد.
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11-2-2. تدوين گزارش نهايی 

پس از مراحل ده گانه پیشین، کم کم نوبت به مراحل نهایی تهیه گزارش و تدوین آن رسید. می توان 
گفت مهم ترین پیامد و نتیجه فرایند نیازسنجي پژوهش عبارت است از » بیانیه نیازسنجي پژوهشي« که 

در بردارنده فهرستي اولویت بندي شده از عناوین پژوهشي است.

جدول 3: محور مطالعاتی، جامعه، روش نمونه برداری، ابزار، روش تجزیه و تحلیل اطالعات

روش حجم نمونهجامعه هدفمحور مطالعاتی
نمونه برداری

ابزار 
جمع آوری 
اطالعات

روش 
تجزیه 

و تحلیل 
اطالعات

1ـ مطالعات 
تطبیقی

کتب، رساله های علمی 
دانشگاهی، و مراکز 

علمی و معتبر در مصر، 
عربستان، لبنان، سوریه، 

هند و...

5 مرکز علمی
و برداشت از 42 
هدفمندعنوان پایان نامه

اسنادی 
)کتاب ها، 
مجالت 
وسایت ها(

تحلیل 
محتوا و 
داده ها

2ـ مطالعه 
ـ   منابع علمی 

پژوهشی

کتب، مقاالت فقه سیاسی 
و دیدگاه های استادان فقه 

سیاسی

نظرخواهِی بیش از 
200 تن از استادان
مصاحبه با بیش از 
13 تن از استادان 

فقه سیاسی
8 کتاب و 80 

شماره از مجالت

اسنادیهدفمند
تحلیل 
محتوا و 
داده ها

3ـ بررسي اسناد 
و مدارک توسعه 
مرتبط با فقه 

سیاسی
اسنادیهدفمند4 سنداسناد پایه و باالدستی

تحلیل 
محتوا و 
داده ها

4ـ ساختار و 
وظایف مراکز 

فرهنگی- 
اجتماعی

مراکز علمی پژوهشی، 
اسنادیهدفمند8 مرکزحوزوی و دانشگاهی

تحلیل 
محتوا و 
داده ها

5ـ مطالعه 
مسائل جاری 
مراکز فرهنگی 

اجتماعی

اساس نامه مراکز علمی 
اسنادیهدفمند8 مرکزپژوهشی

تحلیل 
محتوا و 
داده ها
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روش حجم نمونهجامعه هدفمحور مطالعاتی
نمونه برداری

ابزار 
جمع آوری 
اطالعات

روش 
تجزیه 

و تحلیل 
اطالعات

6ـ مطالعات 
آینده نگرانه

نظرخواهِی بیش از 200 
تن از استادان

با بیش از 10 نفر 
کارشناس فقه 

سیاسی
مصاحبه و هدفمند

نظرخواهی
تحلیل 
محتوا و 
داده ها

7ـ نظریه های 
مطرح در سطح 

حوزه

مصاحبه با بیش از 13 تن 
از استادان فقه سیاسی در 

حوزه و دانشگاه
هدفمند8 کتاب

بحث 
گروهی و 
مصاحبه

تحلیل 
محتوا و 
داده ها

8 ـ مطالعه 
چالش های عمده 

فقه سیاسی

کتب و مقاالت فقه سیاسی
نظرخواهِی بیش از 200 تن 

از استادان
مصاحبه با بیش از 13 تن 
از استادان فقه سیاسی در 

حوزه و دانشگاه

اسناد، هدفمند4 کتاب
مصاحبه

تحلیل 
محتوا و 
داده ها

جدول 4:  منابع شناسایی نیازهای پژوهشی

توضیحاتنوع منبعردیف

مطالعات تطبیقی1

جامعه االزهر / کلیه الشریعه و القانون القاهره 
جامعه ام القری مکه

 Islamic Fiqh Academy India / ACADEMIC & INTELLECTUAL
 PROGRAMS

المعهد العالی بالشام
المرکز االستشاری للدراسات و التوثیق لبنان

مطالعه منابع 2
ـ  پژوهشی علمی 

کتاب های متعدد
نظرخواهِی بیش از 200 استاد

فصلنامه علوم سیاسی
فصلنامه حکومت اسالمی

فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي
فصلنامه فقه اهل بیت )علیه السالم(

3
بررسي اسناد و 
مدارک توسعه 
مرتبط با فقه 

سیاسی

1- سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در 1404
2- قانون اساسی جمهوری اسالمی 

3- نقشه جامع علمی کشور در علوم سیاسی 
4- نقشه جامع علمی کشور
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توضیحاتنوع منبعردیف

4
ساختار و وظایف 
مراکز فرهنگی- 

اجتماعی

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مرکز فقهی ائمه اطهار )علیه السالم(
مرکز مطالعات اسالمی آکسفورد

مرکز تحقیقات حکومت اسالمی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
پژوهشکده امام خمینی)قدس سره( و انقالب اسالمی/گروه اندیشه سیاسی 

در اسالم

5
مطالعه مسائل 
جاری مراکز 

فرهنگی - اجتماعی

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مرکز فقهی ائمه اطهار )علیه السالم(
مرکز مطالعات اسالمی آکسفورد

مرکز تحقیقات حکومت اسالمی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
پژوهشکده امام خمینی)قدس سره( و انقالب اسالمی/گروه اندیشه سیاسی 

در اسالم

مطالعات 6
آینده نگرانه

نظرخواهِی بیش از 200 تن از استادان
مصاحبه با بیش از 13 تن از استادان فقه سیاسی در حوزه و دانشگاه

نظریه های مطرح 7
در سطح حوزه

1. مصاحبه با بیش از 13 تن از استادان فقه سیاسی در حوزه و دانشگاه
2. مطالعة غالب کتب مطرح در فقه سیاسی به ویژه در حوزة نظریه های فقه 

سیاسی

مطالعه چالش های 8
عمده حوزه

1. مصاحبه با بیش از 13 تن از استادان فقه سیاسی در حوزه و دانشگاه
2. مطالعة غالب کتب مطرح در فقه سیاسی به ویژه در حوزة آسیب شناسی 

فقه سیاسی





اولویت های پژوهشی

بخش سوم





مقدمه

محتوای این بخش، نتیجه و حاصل پژوهش چند الیه ای است که معرفی شد و » نیازهای پژوهشی« 
به همراه » اولویت های پژوهشی« را به همراه دارد. غالب مسائلی که در ادامه ذکر می شود، دارای چند 

ویژگی هستند:
دارای فراگرد کارشناسی و روشمند در شناسایی نیاز است.  .1

عناوین به دست آمده دارای ویرایش ها و پیرایش های متعدد است.  .2
تالش شده است تا مسائل ارائه شده، غیرتکراری و همراه با جنبه ای از نوآوری باشد؛ در مواردی   .3
که موضوعی از قبل تحقیق شده و با این حال دو باره پیشنهاد گردیده برای آن است که همة 
ساحت های آن مسئله بررسی نگردیده است یا نیاز به پژوهش های جدی تر و روزامدتری دارد. 

کاربردی بودن و تا حد ممکن گره گشایی از مشکالت نظام اسالمی؛ فقه سیاسی را می توان   .4
دانش پشتیبان و نظریه پرداز نظام سیاسی اسالم تلقی کرد. پس این دغدغه در ذهن بوده است 
که مطالب ارائه شده دارای این ویژگی باشند و چالش های عملیاتی و کارامدی نظام را بررسی 
کنند؛ جالب آنکه غالب مواردی که از اولویت پژوهشی برخوردار شده اند، ویژگی یاد شده  را دارا 

می باشند. 
تالش گردیده است تا عناوین به سنت فقهی حوزوی وفادار باشند؛ ضمن آنکه هماره به دانش   .5
سیاست و اقتضائات جدید نیز توجه شده است؛ آن گونه که این امر در ساختار پیشنهادی فقه 

سیاسی نیز لحاظ گردید.
هر عنوان پیشنهادی، ناظر به قالبی ویژه مانند مقاله علمی- پژوهشی، پایان نامه سطح سه، رساله   .6

سطح چهار و کتاب است.
با آنکه مراحل تعیین اولویت در چهار سطح » الف«، » ب«، » ج« و » د« تعریف شده بود، اما   .7

هیچ یک از مسائل ارائه شده، توسط استادان اولویت گذار دارای رتبة » د« نشد.
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1: اولويت های پژوهشی

فصل اول: مقدمه

هویت معرفتی فقه سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش اکثریت در مشروعیت حکومت اسالمی  1
مقاله علمی - ب15.06از منظر امام خمینی)قدس سره(

پژوهشی

ضرورت و اهمیت موضوع شناسی  2
مقاله علمی - الف19.66در صدور احکام فقهیـ  سیاسی

پژوهشی 

تأثیر موضوع شناسی 3
رساله سطح 4الف17.96در فرایند استنباط احکام سیاسی

پایان نامه سطح 3الف18.34نقش عقل تجربی در موضوع شناسی فقه سیاسی 4

نقش شناخت فقیه از ماهیت دولت  5
پایان نامه سطح 3الف17.91در صدور احکام سیاسی

نسبت سنجی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی  6
پایان نامه سطح 3ب15.36از منظر روش شناختی

چگونگی ارتباط و تعامل فقه سیاسی  7
پایان نامه سطح 3ب14.68با کالم سیاسی

چگونگی ارتباط و تعامل فقه سیاسی  8
پایان نامه سطح 3الف16.34با فلسفه سیاسی

چگونگی ارتباط و تعامل فقه سیاسی  9
پایان نامه سطح 3الف16.13با جامعه شناسی سیاسی

پایان نامه سطح 3ب14.17رابطه فقه سیاسي و پیشرفت سیاسي 10
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب14.00رابطه فقه سیاسي و روابط بین الملل 11

آسیب شناسی کاربرد روش های پژوهشی جدید 12
پایان نامه سطح 3ب12.89در فقه سیاسی

ظرفیت ها و امکانات نواندیشی دینی در تقویت  13
پایان نامه سطح 3ج11.79و توسعه فقه سیاسی

نگرشی انتقادی به بهره گیری 14
پایان نامه سطح 3ج10.38از معرفت های بشری در حوزه فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب13.02فقه سیاسی و چالش های عملی پیش رو 15

پایان نامه سطح 3الف16.47فقه سیاسی و چالش های معرفتی پیش رو 16

پایان نامه سطح 3ب15.74تکلیف مداری و حق مداری در فقه سیاسی 17

پایان نامه سطح 3ب13.66استلزامات تکلیف مداری در فقه سیاسی 18

پایان نامه سطح 3ب14.17استلزامات حق محوری در فقه سیاسی 19

پایان نامه سطح 3ب12.38مقایسه مبانی فقه حداقلی و فقه حداکثری 20

پیامدهای التزام به فقه حداقلی و حداکثری  21
پایان نامه سطح 3ج10.64در فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ج11.83ادله فقه سیاسی حداقلی 22

پایان نامه سطح 3ب12.47ادله فقه سیاسی حداکثری 23
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج11.66کارکردهای فقه سیاسی حداقلی 24

پایان نامه سطح 3ب13.15کارکردهای فقه سیاسی حداکثری 25

رساله سطح 4ب15.79راهکارهای تحول فقه سیاسی 26

رساله سطح 4ب13.74فقه فردی و اجتماعی، تمایزات و تشابهات 27

گستره بهره گیری از معارف جدید بشری  28
پایان نامه سطح 3ب14.00در فقه سیاسی

گسترة تأثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان 29
پایان نامه سطح 3ب15.62 در فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب13.57ماهیت منطقة الفراغ در فقه سیاسی شیعه 30

استلزامات پایبندی به منطقة الفراغ  31
پایان نامه سطح 3ب13.32در فقه سیاسی شیعه

رساله سطح 4ب12.13کاربرد حق در فقه سیاسی شیعه 32

نقش تغییر ساختارهای اجتماعی  33
رساله سطح 4الف16.13در تحول فقه سیاسی شیعه
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مبادی فقه سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب15.02مبادی تصوریة و تصدیقیة فقه سیاسی شیعه 34

پایان نامه سطح 3ب14.47مبادی تصوریة و تصدیقیة فقه سیاسی اهل سنت 35

مبانی فقه سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 3ب15.02بررسی اعتبار دانش فقه در نظریه پردازی سیاسی 36

مقایسه قلمرو انتظارات از فقه سیاسی  37
رساله سطح 4ب14.26در رویکرد حداکثری یا حداقلی

بررسی دیدگاه های حداقلی و حداکثری  38
پایان نامه سطح 3ب15.49در نظریه پردازی فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف16.60مباني مردم ساالري دینی از منظر فقه شیعه 39

مبانی فقهی قدرت سیاسی  40
رساله سطح 4الف16.51در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

پایان نامه سطح 3ب14.47ویژگی های انسان سیاسی در فقه سیاسی 41

بررسي مباني و پیامدهاي  42
پایان نامه سطح 3ب15.83رویکرد حکومتي به فقه

پایان نامه سطح 3ب14.89بررسي مباني فقهي و کالمي اصل عدم والیت 43

پایان نامه سطح 3ب15.32بررسی مبانی فقهی مجلس خبرگان رهبری 44
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب16.00 مبانی نظام سیاسی شیعه 45

پایان نامه سطح 3الف16.38مبانی نظریه والیت مطلقه فقیه 46

پایان نامه سطح 3ب15.36مبانی کالمی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت 47

پایان نامه سطح 3ب14.60 قاعدة الضرر و تأثیر آن در نظام سیاسی شیعه 48

پایان نامه سطح 3الف16.04عناوین ثانویه و تأثیر آنها در نظام سیاسی شیعه 49

پایان نامه سطح 3الف18.77مبانی فقهی تشکیل دولت اسالمی 50

پایان نامه سطح 3الف18.04ادله آزادی بیان از منظر فقه سیاسی شیعه 51

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی مدنی  52
رساله سطح 4الف17.23از حاکم جائر و عادل در فقه شیعه 

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی مدنی  53
رساله سطح 4الف17.23از حاکم جائر و عادل در فقه اهل سنت 

بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی مدنی  54
رساله سطح 4الف17.23از حاکم جائر و عادل در فقه شیعه و اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف17.02نافرمانی مدنی از حاکم جائر در فقه شیعه 55

پایان نامه سطح 3ب15.87نافرمانی مدنی از حاکم عادل در فقه شیعه 56

نسبت سنجی بغی با نافرمانی مدنی  57
پایان نامه سطح 3ب15.91از منظر فقه سیاسی شیعه
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب15.83زمینه های عقل گرایی در فقه سیاسی شیعه 58

پایان نامه سطح 3الف16.64مبانی عقل گرایی در فقه سیاسی شیعه 59

پایان نامه سطح 3ب15.28موانع عقل گرایی در فقه سیاسی شیعه 60

بررسی ادله حکومت اسالمی  61
پایان نامه سطح 3ب15.15از دیدگاه شیخ مفید )رحمه اهلل(

بررسی ادله حکومت اسالمی  62
پایان نامه سطح 3ب14.30از دیدگاه سید مرتضی )رحمه اهلل(

بررسی ادله حکومت اسالمی  63
پایان نامه سطح 3ب14.21از دیدگاه شیخ طوسی )رحمه اهلل(

بررسی ادله حکومت اسالمی  64
پایان نامه سطح 3ب14.09از دیدگاه محقق نراقی  )رحمه اهلل(

بررسی ادله حکومت اسالمی  65
پایان نامه سطح 3ب13.74از دیدگاه محقق کرکی )رحمه اهلل(

نسبت مبانی معرفتی فقه سیاسی  66
پایان نامه سطح 3ب15.91با آموزه های قرآنی

نقد و بررسی مبانی معرفتی  67
پایان نامه سطح 3ب15.23دیدگاه سلبی به فقه سیاسی

بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی  68
رساله سطح 4ب13.45فقه سیاسی اهل سنت و شیعه

بررسی تطبیقی مبانی معرفت شناختی  69
رساله سطح 4ب13.40فقه سیاسی اهل سنت و شیعه

بررسی تطبیقی مبانی جامعه شناختی 70
رساله سطح 4ب14.30 فقه سیاسی اهل سنت و شیعه
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی مبانی ارزش شناختی 71
رساله سطح 4ب14.30 فقه سیاسی اهل سنت و شیعه

نگاه معرفت شناختی به فقه عمومی  72
پایان نامه سطح 3ب14.89و نسبت آن با فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب14.81مبانی انسان شناختی فقه سیاسی شیعه 73
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قواعد و اصول فقه سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اصول سیاست داخلی دولت اسالمی  205
رساله سطح 4ب15.15از منظر فقه سیاسی

قواعد سیاست داخلی دولت اسالمی  206
رساله سطح 4الف16.17از منظر فقه سیاسی

بررسی مصلحت حکومتی  207
پایان نامه سطح 3ب15.74از منظر فقه سیاسی اهل سنت

بررسی مصلحت مسلمین  208
پایان نامه سطح 3الف16.81از منظر فقه سیاسی شیعه

مقایسه مصلحت در فقه سیاسی شیعه  209
پایان نامه سطح 3الف16.60و اهل سنت

آسیب شناسی اجرای قاعدة مصلحت  210
پایان نامه سطح 3الف16.26در نظام جمهوری اسالمی

چالش های عملیاتی کردن مصلحت  211
پایان نامه سطح 3الف16.09در نظام جمهوری اسالمی

نقد و بررسی اجرای اصل شورا  212
پایان نامه سطح 3الف16.81در نظام جمهوری اسالمی

پایان نامه سطح 3ب15.79حقوق متقابل شهروندان 213

پایان نامه سطح 3ب14.72بررسی حاکمیت الهی در قرآن و سنت 214

رابطه میان حاکمیت الهی  215
پایان نامه سطح 3الف16.04و تعیین سرنوشت اجتماعی انسان ها

ممنوعیت امتیاز تجاری به بیگانگان با توجه به  216
پایان نامه سطح 3الف16.68اصل نفی سبیل )اصل 81 قانون اساسی (
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

دالیل فقهی آزادی اظهار نظر نمایندگان  217
پایان نامه سطح 3ب15.06در حوزة نمایندگی

پایان نامه سطح 3ب15.83بررسی شورا و مشورت از منظر قرآن و روایات 218

غیرقانونی بودن استقرار پایگاه نظامی خارجی با  219
مقاله علمی - ب14.68توجه به اصل نفی سبیل )اصل 146 قانون اساسی(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب13.23ظرفیت های نظریه حسبه در حکومت اسالمی 220

بررسی تعامالت میان آزادی بیان و مصلحت  221
پایان نامه سطح 3ب15.19کشور اسالمی

قاعده الضرر و ارتباط آن با حکم حکومتي  222
پایان نامه سطح 3ب15.28در اندیشة سیاسی امام خمینی)قدس سره(

پایان نامه سطح 3الف17.02تبیین قاعده حفظ نظام در فقه سیاسي شیعه 223

بررسي رابطه وجوب حفظ نظام اسالمي  224
پایان نامه سطح 3الف16.51و لزوم مشارکت سیاسي

بررسي اصل » امر به معروف و نهي از منکر«  225
پایان نامه سطح 3ب14.00به عنوان مستند فقهي قیام علیه حکومت جور

رساله سطح 4ب15.36رابطه آزادی و والیت از دیدگاه فقه سیاسی شیعه 226
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فصل دوم: مسائل فقه سیاسی

فقه حاکمیت سیاسی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش مقتضیات زمان و مکان بر حاکمیت پیامبر  227
پایان نامه سطح 3ب15.19گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله(

نقش مقتضیات زمان و مکان بر حاکمیت  228
پایان نامه سطح 3ب14.89علی)علیه السالم(

بررسی نقش تقیه در صدور روایات سیاسی -  229
پایان نامه سطح 3ب14.47اجتماعی در دوران صادقین )علیهما السالم(

مقاله علمی - ب13.91چرایی و فلسفه تقیه در فقه سیاسی شیعه 230
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب14.26کارکرد تقیه در فقه سیاسی شیعه 231

پایان نامه سطح 3ب15.02گفتمان های فقه شیعه در برابر حاکمان جائر 232

پایان نامه سطح 3الف16.64مبانی فقهی هویت سیاسی 233

رساله سطح 4الف18.43عدالت اجتماعی از منظر فقه سیاسی  234

رساله سطح 4الف18.21عدالت سیاسی از نظرگاه فقه سیاسی 235

رساله سطح 4الف18.04آزادی سیاسی- اجتماعی از منظر فقه سیاسی  236
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف17.70نظریة فقهی امنیت اجتماعی 237

پایان نامه سطح 3الف17.83نظریة فقهی حکومت مطلوب در عصر غیبت 238

رساله سطح 4الف17.02مردم ساالری دینی از منظر فقه سیاسی شیعه 239

پایان نامه سطح 3ب14.81موازین عمل به عناوین ثانویه در دولت اسالمی 240

نظریة فقهی ارتباطات میان فردی  241
رساله سطح 4ب14.51در جامعة سیاسی

پایان نامه سطح 3ب13.11بازسازی مفهوم دولت و حکومت در فقه سیاسی 242

چالش های دموکراتیک  243
پایان نامه سطح 3ب15.49در نظام برآمده از فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب14.43رابطه حق و تکلیف در فقه سیاسی شیعه 244

بررسی دین دولتی و دولت دینی  245
مقاله علمی - ب14.51در فقه سیاسی شیعه

پژوهشی

فقه حکومت اسالمی / مفاهیم و کلیات

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی - ب15.53چیستی فقه حکومتی 246
پژوهشی

مقایسه مبانی نظام سیاسی اسالمی و لیبرال  247
پایان نامه سطح 3ب15.36دموکراسی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسه اهداف نظام سیاسی اسالمی و لیبرال  248
پایان نامه سطح 3ب14.94دموکراسی

سطح 3ب15.19معیارهای حکومت اسالمی 249

فقه حکومت اسالمی / مسائل مرحلۀ ایجاد حکومت/ نظریه های تشکیل حکومت

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی نظریة مشروعیت الهی بی واسطه والیت  250
پایان نامه سطح 3ب13.49فقیه در فقه شیعه

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار 251
پایان نامه سطح 3ب12.43 شیخ مفید )رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  252
پایان نامه سطح 3ب12.13سیدمرتضی)رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  253
پایان نامه سطح 3ب12.17شیخ طوسی)رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  254
پایان نامه سطح 3ب12.30ابن ادریس )رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  255
پایان نامه سطح 3ب12.17عالمه حلی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  256
پایان نامه سطح 3ب12.26محقق کرکی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  257
پایان نامه سطح 3ب12.21محقق نراقی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  258
پایان نامه سطح 3ب12.21صاحب جواهر )رحمه اهلل(
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی ادلة والیت فقیه در آثار  259
پایان نامه سطح 3ب12.21شیخ انصاری )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  260
پایان نامه سطح 3ب12.13شیخ مفید )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  261
پایان نامه سطح 3ج10.34سیدمرتضی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  262
پایان نامه سطح 3ج10.34شیخ طوسی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  263
پایان نامه سطح 3ج10.34ابن ادریس )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  264
پایان نامه سطح 3ج10.34عالمه حلی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  265
پایان نامه سطح 3ج10.34محقق کرکی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  266
پایان نامه سطح 3ج10.34محقق نراقی )رحمه اهلل(

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  267
پایان نامه سطح 3ج10.34صاحب جواهر )رحمه اهلل( 

بررسی ادلة امر به معروف و نهی از منکر در آثار  268
پایان نامه سطح 3ج10.34شیخ انصاری )رحمه اهلل(

بررسی نظریة مشروعیت الهی با واسطه والیت  269
پایان نامه سطح 3ب13.19فقیه در فقه شیعه

پایان نامه سطح 3ب12.98نقد و بررسی نظریة والیت انتخابی فقیه 270

پایان نامه سطح 3ب13.57نقد و بررسی نظریة والیت انتصابی فقیه 271



اولویت هیی رژوهتی فقه سایسی.................................................................................................  89

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب13.91نقد و بررسی نظریة وکالت فقیه 272

پایان نامه سطح 3ب14.09نقد و بررسی نظریة نظارت فقیه 273

کاستی های نظریة مشروطة اسالمی در مقایسه با  274
پایان نامه سطح 3ب14.34نظریه والیت فقیه امام خمینی)قدس سره(

رساله سطح 4ب14.68آسیب شناسی نظریة والیت فقیه در مقام اجرا 275

نقد و بررسی نظریه منطقة الفراغ  276
پایان نامه سطح 3ب13.62شهید صدر )رحمه اهلل(

مقایسه نظریه مشروطه نائینی )رحمه اهلل(  277
پایان نامه سطح 3ب13.91با نظریه مشروعه شیخ فضل اهلل نوری )رحمه اهلل(

بررسی برداشت های مختلف  278
پایان نامه سطح 3ب14.21از نظریه والیت مطلقه فقیه

نظریه های مطرح در مردم ساالری دینی  279
پایان نامه سطح 3ب15.23از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب14.09نظریة ام القری از منظر فقه سیاسی 280

نظریه تلفیق منافع ملی و مصالح اسالمی 281
پایان نامه سطح 3ب14.34از منظر فقه سیاسی

نظریه ترجیج منافع ملی بر مصالح اسالمی  282
پایان نامه سطح 3ب14.34از منظر فقه سیاسی

نظریه ترجیح مصالح اسالمی بر منافع ملی  283
پایان نامه سطح 3ب14.38از منظر فقه سیاسی

تفکیک بین حوزه اطاعت و ترخیص  284
پایان نامه سطح 3ب14.60از امر ولي فقیه
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی نقش بینش صحیح سیاسی - اجتماعی  285
مقاله ب13.79در رهبری نظام اسالمی

علمی - ترویجی 

مقاله ب14.64نقش تدبیر برای رهبری نظام اسالمی 286
علمی - ترویجی 

مقاله ب14.64نقش شجاعت در رهبری نظام اسالمی 287
علمی - ترویجی 

نقش مدیریت و قدرت کافی  288
مقاله ب14.77در رهبری نظام اسالمی

علمی - پژوهشی

مقاله علمیـ  ب14.17رابطه ولی فقیه و قانون 289
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب15.49نقش مردم در نظریه والیت مطلقه فقیه 290

رساله سطح 4ب15.02بررسي و نقد نظریه هاي بدیل والیت فقیه 291

بررسی اندیشه های سیاسی - فقهی  292
رساله سطح 4ج11.96شهید صدر )رحمه اهلل(

پایان نامه سطح 3ج11.96نظریه جواز تصرف فقیه 293

پایان نامه سطح 3ب15.23بررسي تاریخي نظریه والیت فقیه 294

پایان نامه سطح 3ب14.38تأملي در مفهوم » والیت« در نظریه والیت فقیه 295

پایان نامه سطح 3ب14.94تأملي در مفهوم » فقاهت« در نظریه والیت فقیه 296

پایان نامه سطح 3ب13.74بررسي کفایت اجتهاد متجزي در اعمال والیت 297
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسي تحول و تکامل نظریه والیت فقیه  298
رساله سطح 4 ب14.55در دیدگاه فقهاء شیعه

پایان نامه سطح 3ب14.21بررسي شرط اعلمیت در حاکم اسالمي 299

رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت فقهی  300
مقاله علمیـ  ب14.89در فقه سیاسی شیعه

پژوهشی

کالمی یا فقهی بودن بحث والیت فقیه  301
مقاله علمیـ  ب12.51و ثمرات علمی و عملی آن

پژوهشی

مقاله علمیـ  ب14.13مفهوم شناسی والیت در دانش فقه 302
پژوهشی

بررسی تطبیقی مفهوم والیت  303
مقاله علمیـ  ب13.11در دانش فقه و عرفان 

پژوهشی

 بررسی تطبیقی مفهوم والیت  304
مقاله علمیـ  ب12.89در دانش فقه و کالم

پژوهشی

رساله سطح چهارب13.11جایگاه آزادی در نظریة والیت فقیه 305

پایان نامه سطح 3ب13.70تعدد والیت سیاسی فقهاء در عصر غیبت 306

دیرینه شناسی مفهوم » والیت«  307
مقاله علمیـ  ب13.11در آثار فقهای متقدم شیعه

پژوهشی

دیرینه شناسی مفهوم » حاکم«  308
مقاله علمیـ  ب13.23در آثار فقهای متقدم شیعه

پژوهشی

مالکات تمایز والیت مطلقه فقیه  309
پایان نامه سطح 3ج10.81از حکومت استبدادی

رساله سطح چهارب13.32بررسی ادلة قرآنی والیت عامه فقیه 310
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح چهارب13.45بررسی و نقد ادله عقلی والیت عامه فقیه 311

بررسی نظریه والیت فقیه  312
پایان نامه سطح 3ب13.06از دیدگاه آیت اهلل خویی )رحمه اهلل(

بررسی نظریه والیت فقیه  313
پایان نامه سطح 3ب13.06از دیدگاه صاحب حدائق )شیخ یوسف بحرانی(

بررسی دیدگاه آخوند خراسانی )رحمه اهلل(  314
مقاله علمیـ  ب13.15در مورد والیت فقیه

پژوهشی

بررسی دیدگاه شیخ انصاری )رحمه اهلل(  315
پایان نامه سطح 3ب13.19در باره والیت فقیه

بررسی جایگاه و مبانی حکم حکومتی  316
پایان نامه سطح 3ب13.91در فقه سیاسی شیعه

مقاله علمیـ  ب13.96ماهیت حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه 317
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب12.81نقش والیت در حکم اقامة جمعه در عصر غیبت 318

بررسی تطبیقی لوازم نظریه والیت انتصابی و  319
مقاله علميـ  ب13.53انتخابی فقیه

پژوهشي

بررسي مباني و مستندات فقهي  320
پایان نامه سطح 3ب14.47والیت مطلقه فقیه

پایان نامه سطح 3ب13.02اعتبار شرط اعلمیت در ولي فقیه 321

اعتبار شرط مرجعیت در ولی فقیه 322
پایان نامه سطح 3ب12.94 از منظر فقه سیاسی امامیه

بررسی تطبیقی حکم حکومتی از دیدگاه امام  323
پایان نامه سطح 3ب12.38خمینی)قدس سره( و مقام معظم رهبری
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی نظریه والیت فقیه از دیدگاه امام  324
پایان نامه سطح 3ب14.26خمینی)قدس سره( و محقق کرکی )رحمه اهلل(

مفهوم انتخاب رهبر  325
مقاله علمی - ب14.00با توجه به نظریه های مختلف والیت فقیه

پژوهشی

مقاله علمیـ  ب13.96مبانی مشروعیت حکم حکومتی در فقه شیعه 326
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب14.81تبیین مفهومی والیت مطلقه فقیه 327
پژوهشی

حاکم اسالمی و حکم دریافت خمس  328
پایان نامه سطح 3ب14.72در دوران غیبت

بررسی تطبیقی تصرفاًت حاکم  329
رساله سطح چهارب15.02در اموال عمومی از منظر فقه امامیه و عامه

نظریه والیت فقیه و آزادی احزاب  330
مقاله علمیـ  ب15.19در نظام سیاسی اسالم

پژوهشی

بررسي مستندات فقهي لزوم پاسخگویي ولي  331
مقاله علمیـ  ب14.85فقیه

پژوهشی

فرایند ورود نظریة والیت فقیه  332
پایان نامه سطح 3ب14.34در قانون اساسی جمهوری اسالمی

پایان نامه سطح 3ب14.55والیت مطلقه فقیه و نظارت بر قوای سه گانه 333

پایان نامه سطح 3ب14.89دالیل برابری رهبر با سایر مردم در عرصة قانون 334

پایان نامه سطح 3ب14.13نقش تقوا در رهبری امت اسالمی 335

سطح سهب12.64بررسی نظریة فقه مناسبات اجتماعی 336
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مدیریت تعارض های سیاسی  337
مقاله علمیـ  ج12.00از منظر فقه سیاسی

پژوهشی

توانمندی های نظریه والیت فقیه برای رهبری  338
مقاله علمیـ  ب12.26نظام سیاسی در سطح ملی

پژوهشی

مقاله علمیـ  ب14.64چیستی والیت فقیه عادل 339
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب12.55نقد و بررسی ادله نقلی والیت فقیه 340
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب14.00نقد و بررسی ادلة عقلی والیت فقیه 341
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب13.19چیستی والیت مسلمان عادل در عصر غیبت 342
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب12.64مستندات والیت مسلمان عادل در عصر غیبت 343
پژوهشی

مقاله علمیـ  ب12.30چیستی و ماهیت حکومت جائر از منظر فقه شیعه 344
پژوهشی

چیستی و ماهیت حکومت جائر  345
مقاله علمیـ  ب13.15از منظر فقه اهل سنت

پژوهشی

قلمرو همکاری با حکومت جائر  346
مقاله علمیـ  ب12.81از نظرگاه فقه شیعه

پژوهشی

قلمرو همکاری با حکومت جائر  347
مقاله علمیـ  ب14.00از نظرگاه فقه اهل سنت

پژوهشی

ادله حرمت همکاری با حکومت جائر  348
مقاله علمیـ  ب13.19از نظرگاه فقه شیعه

پژوهشی

مقاله علمیـ  ب12.04چرایی مبارزه با حکومت جائر از نظرگاه فقه شیعه 349
پژوهشی
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پایان نامه سطح 3ب13.70آسیب شناسی شورای رهبری از منظر فقه شیعه  350

پایان نامه سطح 3ب14.30ادله شورای ر هبری در فقه سیاسی 351

پایان نامه سطح 3ب14.51کارکردهای شورای رهبری در فقه سیاسی 352

پایان نامه سطح 3ب14.47مردم ساالری دینی در نظریه والیت فقیه 353

فقه حکومت اسالمی / مسائل مرحلۀ ایجاد حکومت/ شرایط حاکم اسالمی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی مفهومی و حکمی شرط اعلمیت  354
مقاله علمی - ج11.91در رهبری جامعه اسالمی

پژوهشی

بررسی مفهومی و حکمی شرط عدالت  355
مقاله علمی - ب13.40در رهبری جامعه اسالمی

پژوهشی

مقاله علمی - ج11.62بررسی شرط ذکورت در رهبری جامعه اسالمی 356
پژوهشی

شرایط کارگزاران نظام اسالمی  357
پایان نامه سطح 3ب12.85از منظر قرآن و روایات

ویژگی ها و صفات قاضی برای تأمین عدالت  358
مقاله علمی - ب12.85سیاسی - اجتماعی از منظر فقه سیاسی

پژوهشی

مقاله علمی - ج11.19شرایط انتخاب ولی فقیه 359
پژوهشی
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فقه حکومت اسالمی/ مسائل مرحلۀ ایجاد حکومت/ وظایف حاکم اسالمی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب12.30اهداف دولت اسالمی از دیدگاه فقه سیاس 360

وظایف بنیادین دولت اسالمی  361
پایان نامه سطح 3ب12.04از منظر فقه سیاسی

بررسی وظایف دولت اسالمی  362
مقاله علمیـ  ب13.83در تأمین نظم و امنیت

پژوهشی

وظایف دولت اسالمی  363
پایان نامه سطح 3ب13.53در گسترش اخالق در جامعه اسالمی

پایان نامه سطح 3ب12.43وظایف دولت اسالمی در طرد استعمار  364

فقه حکومت اسالمی/ مسائل مرحلۀ ایجاد حکومت/ اختیارات حاکم اسالمی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

حدود اختیارات ولی فقیه  365
پایان نامه سطح 3ب13.66در مکتب اهل بیت )علیهم السالم(

پایان نامه سطح 3ب14.26اختیارات ولی فقیه خارج از مرزهای ملی 366

اختیارات فقیه در امور حسبی  367
پایان نامه سطح 3ب13.62و ارتباط آن با والیت سیاسی

پایان نامه سطح 3ب13.53اختیارات فقیه در قضاوت و اجرای حدود  368

پایان نامه سطح 3ب12.68اختیارات فقیه در برپایی نماز جمعه  369
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اختیارات حاکم اسالمی  370
مقاله علمیـ  ب14.77در صدور احکام حکومتی در حوزه الزامیات

پژوهشی

مقاله علميـ  الف19.66اختیارات ولي فقیه و تصرف در اموال خصوصي 371
پژوهشي

پایان نامه سطح 3الف18.43اختیارات ولی فقیه در وضع مالیات 372

حدود و اختیارات ولی فقیه  373
پایان نامه سطح 3الف18.89بر اساس نظریة انتصاب فقیه

حدود و اختیارات ولی فقیه  374
پایان نامه سطح 3الف17.15بر اساس نظریة انتخاب فقیه

حدود و اختیارات فقیه  375
پایان نامه سطح 3الف17.11بر اساس نظریة وکالت فقیه

حدود و اختیارات فقیه  376
مقاله الف17.62بر اساس دیدگاه آیت اهلل خویی )رحمه اهلل(

علمی - پژوهشی 

حدود و اختیارات ولی فقیه  377
پایان نامه سطح 3الف18.85بر اساس دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

حدود و اختیارات فقیه  378
پایان نامه سطح 3الف17.11بر اساس نظریة نظارت فقیه

فقه سیاسی / فقه حکومت اسالمی / مسائل حوزه اعمال حکومت

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تصدی گری و مدیریت زنان در سطوح کالن  379
رساله سطح 4الف18.00از منظر فقه سیاسی

بایسته های گزینش و انتصابات سازماني  380
پایان نامه سطح 3الف18.38از منظر فقه سیاسی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش فقه درتعامل و ارتباطات سازمان های  381
پایان نامه سطح 3الف18.72حکومتی

مقایسه حکومت های الهی و طاغوتی  382
پایان نامه سطح 3الف18.51از منظر قرآن کریم

مقایسة اهداف حکومت های الهی و طاغوتی  383
پایان نامه سطح 3الف17.87از منظر قرآن کریم

کارکردهای حکومت های الهی و طاغوتی  384
پایان نامه سطح 3الف18.55از منظر قرآن کریم

مبانی حکومت های الهی  385
پایان نامه سطح 3الف16.43از منظر قرآن کریم

پایان نامه سطح 3الف16.09مبانی حکومت های طاغوتی از منظر قرآن کریم 386

مقایسه رفتارهای حکومت تملیکیه و والیتیه  387
مقاله علمی ترویجی الف16.47از دیدگاه عالمه نائینی)رحمه اهلل(

مسئله مشروعیت در حکومت های تملیکیه و  388
پایان نامه سطح 3الف16.81والیتیه از دیدگاه عالمه نائینی )رحمه اهلل(

پایان نامه سطح 3الف17.23مبانی و ادله تحزب در نظام والیت فقیه 389

پایان نامه سطح 3الف17.83گستره تحزب در نظام والیت فقیه 390

پایان نامه سطح 3الف17.83جایگاه تحزب در نظام والیت فقیه 391

پایان نامه سطح 3الف18.00اهداف تحزب در نظام والیت فقیه 392

پایان نامه سطح 3الف18.00کارکردهای تحزب در نظام والیت فقیه 393
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف18.17حقوق سیاسی اقلیت هاي دیني در دولت اسالمي 394

حقوق اجتماعی اقلیت های دینی  395
پایان نامه سطح 3الف17.83در دولت اسالمی

وظایف و تکالیف اقلیت های دینی  396
پایان نامه سطح 3الف18.04در دولت اسالمی

تدابیر و سیاست های قضایي مطلوب  397
پایان نامه سطح 3الف18.55در دولت اسالمي

پایان نامه سطح 3الف18.81راهکارهای داوری عادالنه در دولت اسالمی 398

رساله سطح 4الف18.55بایسته های تقنین در دولت اسالمی  399

روش های قانون گذاری شریعت محور  400
رساله سطح 4الف18.77در دولت اسالمی

پایان نامه سطح 3الف19.36ادله نظارت بر قدرت در نظام سیاسی اسالم 401

پایان نامه سطح 3الف19.49مبانی نظارت بر قدرت در نظام سیاسی اسالم 402

ساز و کارهای نظارت بر قدرت  403
پایان نامه سطح 3الف20.51در نظام سیاسی اسالم

بایستگی نظارت بیرونی بر قدرت  404
پایان نامه سطح 3الف20.60در نظام سیاسی اسالم

پایان نامه سطح 3الف19.23نظارت درونی در نظام سیاسی اسالم 405

مشروعیت یا عدم مشروعیت نافرمانی مدنی  406
رساله سطح 4الف20.38در دولت اسالمی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف18.89نسبت میان عدالت و امنیت در دولت اسالمی 407

حدود و گستره فرمانبرداری مدنی  408
پایان نامه سطح 3الف19.74در دولت اسالمی

پایان نامه سطح 3الف20.00نسبت میان آزادی و عدالت دولت اسالمي 409

پایان نامه سطح 3الف20.21نسبت میان آزادی و امنیت در دولت اسالمی 410

پایان نامه سطح 3الف19.66ماهیت مهار قدرت در نظام سیاسی اسالم 411

پایان نامه سطح 3الف19.15ابزارهای مهار قدرت در نظام سیاسی اسالم 412

پایان نامه سطح 3الف19.06محدودة آزادی بیان از منظر فقه سیاسی 413

بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر  414
پایان نامه سطح 3الف16.77در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

بررسی تطبیقی وظیفه امر به معروف و نهی از  415
پایان نامه سطح 3الف17.66منکر و حقوق بشر 

پایان نامه سطح 3الف17.66رسانه و امر به معروف نهی از منکر  416

پایان نامه سطح 3الف17.66جغرافیای سیاسی از منظر فقه سیاسی 417

پایان نامه سطح 3الف17.66حفظ و توسعه دینمداری از منظر فقه سیاسی  418

مستندات حق تعیین سرنوشت  419
پایان نامه سطح 3الف18.55در فقه سیاسی شیعه
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رساله سطح 4الف18.43عرفی شدن در فقه سیاسی، امکان یا امتناع 420

مصلحت گرایی و تأثیر آن  421
رساله سطح 4الف19.02در عرفی شدن فقه سیاسی

 تأثیر واقع گرایی  422
رساله سطح 4الف19.02در عرفی شدن فقه سیاسی شیعه

پایان نامه سطح 3ب13.57مبانی فکری رساله های خراجیه در دورة صفویه 423

پایان نامه سطح 3ب15.62نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه 424

بررسی تطبیقی تمرد مدنی از حکومت عدل و  425
رساله سطح 4الف16.13جور در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت 

 بررسی تمرد مدنی  426
رساله سطح 4الف16.13از حکومت عدل و جور در فقه سیاسی شیعه 

بررسی تمرد مدنی از حکومت عدل  427
رساله سطح 4الف16.13در فقه سیاسی اهل سنت 

بررسی تمرد مدنی از حکومت عدل  428
رساله سطح 4الف16.13در فقه سیاسی شیعه

پایان نامه سطح 3الف17.40تکلیف دولت اسالمی در پیشگیری از جرم 429

پایان نامه سطح 3الف17.79لزوم وحدت سیاسی در حکومت اسالمی 430

پایان نامه سطح 3الف16.04جایگاه و نقش مردم در حکومت اسالمی 431

رساله سطح 4الف17.79تأثیر فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسالمی 432
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رساله سطح 4الف17.96تأثیر جمهوری اسالمی بر فقه سیاسی شیعه 433

پایان نامه سطح 3الف16.89حدود و گسترة تقویت بنیه دفاع ملی در فقه شیعه 434

ساز و کارهای مهار قدرت باغی در نظام بین الملل  435
پایان نامه سطح 3ب13.02از منظر فقه اسالمی

پایان نامه سطح 3ب15.62تعامل دانشی فقه سیاسی با تفسیر سیاسی 436

ظرفیت ها و محدودیت های فقه سیاسی  437
پایان نامه سطح 3الف17.62در نظریه پردازی حکومت اسالمی 

پایان نامه سطح 3الف17.62 ظرفیت های نظریه پردازی در فقه سیاسی شیعه 438

حقوق و وظایف دولت اسالمی  439
پایان نامه سطح 3الف19.19در قبال مخالفان سیاسی 

پایان نامه سطح 3الف20.00تروریسم از منظر فقه اهل سنت 440

پایان نامه سطح 3الف18.68بررسی حقوق مخالفان سیاسی در فقه سیاسی 441

تأثیر مسئله کرامت ذاتی انسان  442
پایان نامه سطح 3الف20.81بر نحوة تعامل با مخالفان سیاسی

نحوة تعامل با نیروهای مخالف  443
پایان نامه سطح 3الف18.55در فقه سیاسی اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف17.74نحوة تعامل مرجعیت دینی با حاکم اسالمی  444

پایان نامه سطح 3الف20.00تروریسم از دیدگاه فقه شیعه 445
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نقد و بررسی مستندات فقهی جریان های سلفی  446
پایان نامه سطح 3الف20.00از منظر فقه شیعه

بررسی تطبیقی تروریسم  447
پایان نامه سطح 3الف20.00از منظر فقه شیعه و اهل سنت

بررسی تطبیقی بغی و تروریسم  448
پایان نامه سطح 3الف18.94از منظر فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

رساله سطح 4الف17.74سیاست گذاری عمومی از منظر فقه شیعه 449

پایان نامه سطح 3الف19.74 انتخابات بایسته از منظر فقه شیعه 450

حدود و ثغور حق تعیین سرنوشت  451
رساله سطح 4الف19.96از منظر فقه سیاسی شیعه

پایان نامه سطح 3الف20.34مدیریت حکومتی در فقه شیعه  452

پیامدهای حضور فقه 453
پایان نامه سطح 3الف17.79در عرصه برنامه ریزی سیاسی 

بایسته های تعیین راهبردهاي حاکم بر نظام  454
رساله سطح 4ب13.96سیاسی از منظر فقه 

اصول حاکم بر نظام تشویق سیاسی  455
پایان نامه سطح 3الف19.36در فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف19.06اصول حاکم بر نظام تنبیه سیاسی در فقه سیاسی 456

رساله سطح 4الف17.36ظلم ستیزی از منظر فقه شیعه  457

رساله سطح 4الف17.36 ظلم ستیزی از منظر اهل سنت 458
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بررسی تطبیقی ظلم ستیزی  459
رساله سطح 4الف17.36از منظر فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

ادله فقهی فرهنگ سازي و نهادینه ساختن  460
پایان نامه سطح 3الف17.96ارزش ها در سازمان های حکومتی

راهکارهای تأمین  امنیت قضایی  461
پایان نامه سطح 3الف16.85از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف18.09معیارهای جامعة بهره مند از امنیت قضایی 462

پایان نامه سطح 3الف18.26روش های حفظ حقوق انسانی از دیدگاه فقه شیعه 463

بررسی مستندات دفاع بازدارنده  464
پایان نامه سطح 3الف18.77از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف17.83دالیل فقهی مسئولیت پذیری مدنی 465

ویژگی های مسئولیت پذیری مدنی  466
پایان نامه سطح 3الف18.77از منظر فقه شیعه

پایان نامه سطح 3الف18.09پیامدهای مسئولیت پذیری در جامعة اسالمی 467

مستندات فقهی همیاری اجتماعی  468
پایان نامه سطح 3الف17.70از منظر فقه شیعه

پایان نامه سطح 3الف18.47همگرایی اسالمی از منظر فقه شیعه 469

همگرایی اسالمی در اندیشه  470
پایان نامه سطح 3الف19.02و سیرة سیاسی امام خمینی)قدس سره(

نقش قانون  471
پایان نامه سطح 3الف18.55در استحکام مبانی مردم ساالری دینی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف28.66نقش قانون در نهادینه سازی آزادی های مشروع 472

نقش مشارکت سیاسی در تقویت امنیت ملی  473
پایان نامه سطح 3الف19.02از منظر فقه سیاسی 

 نقش مشارکت سیاسی  474
مقاله علمی - الف18.85در کارامدسازی نظام اسالم

پژوهشی

نقش مشارکت سیاسی در تقویت اقتدار ملی  475
مقاله علمی - الف18.85از منظر فقه سیاسی

پژوهشی

مقاله علمی - الف18.89نقش ثبات سیاسی در تقویت امنیت ملی 476
پژوهشی

نقش ثبات سیاسی در تقویت اقتدار ملی  477
مقاله علمی - الف19.15از دیدگاه فقه سیاسی

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف18.64رابطه میان وحدت و امنیت ملی از منظر فقهی 478

رابطه میان وحدت و اقتدار ملی  479
پایان نامه سطح 3الف19.06از منظر فقه سیاسی

رابطه میان وحدت و هویت ملی - اسالمی 480
پایان نامه سطح 3الف18.38از منظر فقه سیاسی

رابطه میان امنیت و هویت ملی - اسالمی 481
رساله سطح 4الف18.64از دیدگاه فقه سیاسی

نقش قدرت دفاعی در تقویت امنیت ملی 482
پایان نامه سطح 3الف18.85از نظرگاه فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف19.15نقش قدرت دفاعی در تقویت اقتدار ملی 483

ساز و کارهای تأمین ثبات سیاسی دولت اسالمی  484
رساله سطح 4الف19.40در فقه شیعه 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

وظیفه دولت اسالمی در استبدادستیزی  485
پایان نامه سطح 3الف19.23از دیدگاه فقه شیعه 

وظیفه دولت اسالمی در مخالفت  486
پایان نامه سطح 3الف19.23با انحصارطلبی از دیدگاه فقه شیعه

وظیفه دولت اسالمی در حفظ آزادی های سیاسی  487
پایان نامه سطح 3الف20.04- اجتماعی

جایگاه خودکفایی نظامی  488
پایان نامه سطح 3الف18.55در سیاست دفاعی دولت اسالی

پایان نامه سطح 3ب14.81دالیل فقهی تأمین امنیت قضایی عادالنه و برابر 489

ظرفیت های نظریة امت اسالمی  490
پایان نامه سطح 3الف18.85برای ایجاد ائتالف و اتحاد اسالمی

پایان نامه سطح 3الف18.00ممنوعیت تفتیش عقاید در فقه مدنی اسالمی 491

مستندات فقهی ممنوعیت تجسس  492
پایان نامه سطح 3الف17.06در فقه مدنی اسالمی

مستندات فقهی ممنوعیت شکنجه  493
پایان نامه سطح 3ب15.19در فقه مدنی اسالمی

پایان نامه سطح 3ب15.50بررسی حقوق زندانیان سیاسی از منظر فقه 494

بررسی حقوق بازداشت شدگان سیاسی  495
پایان نامه سطح 3الف18.13از منظر فقه

بررسی حقوق تبعیدیان سیاسی  496
پایان نامه سطح 3الف17.74از منظر فقه سیاسی

نقش امانت و تقوی در وظیفة وکالت سیاسی  497
پایان نامه سطح 3ب15.74از منظر قرآن و روایات
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف17.15مسئله قانون گذاری در فقه شیعه 498

مستندات فقهی قانون گذاری  499
پایان نامه سطح 3ب13.66بر اساس قانون اساسی

ادله فقهی نظارت شورای نگهبان 500
پایان نامه سطح 3الف18.04بر قوانین مجلس شورای اسالمی

پایان نامه سطح 3الف18.30بررسی ادله حکومت نظامی از منظر فقه  501

پایان نامه سطح 3الف18.30 ادله فقهی عدم دخالت نظامیان در سیاست 502

پایان نامه سطح 3الف17.11مستندات فقهی استیضاح سیاسی 503

بررسی مستندات فقهی نظارت شورای نگهبان  504
پایان نامه سطح 3الف16.72بر انتخابات در ایران

پایان نامه سطح 3الف16.34دالیل فقهی ممنوعیت خودکامگی 505

وظیفة دولت اسالمی  506
پایان نامه سطح 3ب14.13در فراهم سازی امکانات آموزش نظامی

رساله سطح 4الف18.43بررسی ماهیت جرم سیاسی 507

پایان نامه سطح 3ب15.02بررسی ضمانت خطای حاکم اسالمی 508

پایان نامه سطح 3الف17.96دالئل فقهی اعادة حیثیت شهروندان 509

پایان نامه سطح 3الف18.04مستندات حقوق بشر از منظر فقه سیاسی 510
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی - الف16.47 فرد مسلمان و مخالفت با قوانین دولت جور 511
پژوهشی

مقاله علمی - الف16.85 فرد مسلمان و همکاری با دولت جور 512
پژوهشی

مقاله علمی - الف16.60فرد مسلمان و هجرت از سرزمین های جور 513
پژوهشی

مرزهای ملی در دولت مدرن  514
پایان نامه سطح 3الف17.28از منظر فقه سیاسی

راهکارهای اجرای حداکثری احکام فقه سیاسی  515
پایان نامه سطح 3الف17.49در جامعه

پایان نامه سطح 3الف17.49انتخابات از منظر فقه شیعه 516

پایان نامه سطح 3الف18.43انتخابات از منظر فقه اهل سنت  517

پایان نامه سطح 3الف18.43پارلمان از منظر فقه شیعه 518

رساله سطح 4ب15.15ملیت و قوم گرایي از منظر فقه سیاسي 519

پایان نامه سطح 3الف18.17روش های دست یابی به قدرت از منظر فقه شیعه  520

پایان نامه سطح 3الف18.17چگونگی اعمال قدرت از منظر فقه شیعه 521

پایان نامه سطح 3الف18.30 تفکیک قوا از منظر فقه سیاسی شیعه 522

پایان نامه سطح 3الف17.79نقد و بررسی جامعه مدنی از منظر فقه سیاسی 523
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی الف16.60مقبولیت و کارامدی از منظر فقه سیاسی 524
-ترویجی 

پایان نامه سطح 3ب13.23مرزهای ملی از منظر فقه سیاسی 525

پایان نامه سطح 3الف16.21توزیع قدرت از منظر فقه سیاسي 526

پایان نامه سطح 3الف16.98جایگاه افکار عمومي از منظر فقه سیاسي 527

نقش حاکمیت در تنویر افکار عمومی  528
پایان نامه سطح 3الف16.77از منظر فقه سیاسی

نقش فناوری جدید در حفظ قدرت  529
پایان نامه سطح 3الف18.68از منظر فقه سیاسی

دموکراسی سازی با قدرت سخت  530
رساله سطح 4ب15.83از منظر فقه سیاسی

دموکراسی سازی با قدرت نرم  531
رساله سطح 4ب15.96از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف18.13فقه سیاسي و دخالت دولت در مهندسي فرهنگي 532

 رابطه تشکل های عمومی با حکومت  533
پایان نامه سطح 3الف18.13از منظر فقه سیاسي

پایان نامه سطح 3الف18.13رابطه احزاب با حکومت از منظر فقه سیاسي  534

 رابطه تشکل های مردم نهاد با حکومت  535
پایان نامه سطح 3الف18.13از منظر فقه سیاسي 

پایان نامه سطح 3الف17.74اختیارات احزاب سیاسي از دیدگاه فقه سیاسي 536
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف18.04ارتباط قانون و شریعت در فقه سیاسي شیعه 537

اهداف اجراي حدود در زمان غیبت از منظر فقه  538
پایان نامه سطح 3الف17.45سیاسي

بررسی ادله موافقان اجراي حدود در زمان غیبت  539
پایان نامه سطح 3الف16.13از منظر فقه سیاسي

بررسی و نقد مخالفان اجراي حدود در زمان  540
پایان نامه سطح 3الف16.13غیبت از منظر فقه سیاسي

پایان نامه سطح 3الف18.26تحلیل رفتار دولت از منظر فقه سیاسي 541

بررسي تأثیرات گفت وگوهاي فقهيـ  روشنفکري  542
رساله سطح 4الف17.36در پیشبرد اهداف فقه سیاسي

رساله سطح 4الف20.34تحلیل مسائل نوپدید از منظر فقه سیاسي 543

رساله سطح 4الف19.15ظرفیت سنجي فقه سیاسي در مسئله تفکیک قوا 544

بررسي ظرفیت هاي فقه شیعه در راستای  545
رساله سطح 4الف17.40پیشرفت سیاسی

پایان نامه سطح 3الف19.62حقوق سیاسي زنان از دیدگاه فقه شیعه 546

پایان نامه سطح 3الف19.36مشارکت سیاسي زنان از دیدگاه فقه شیعه 547

مقاله علمیـ  الف20.04شیوه های برخورد با مخالفان نظام  548
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف18.60قانون گذاری از دیدگاه فقه سیاسی شیعه 549
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

الزام آوری قوانین حکومت اسالمی  550
پایان نامه سطح 3الف18.51از منظر فقه شیعه 

 الزام آوری قوانین حکومت اسالمی  551
پایان نامه سطح 3الف18.51از منظر فقه اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف19.66مبانی فقهی مشارکت در انتخابات 552

پایان نامه سطح 3الف20.89حکم ترور از دیدگاه فقه سیاسی شیعه 553

پایان نامه سطح 3الف19.79حکم ترور از دیدگاه فقه سیاسی اهل سنت 554

عملیات شهادت طلبانه 555
رساله سطح 4الف20.21از دیدگاه فقه سیاسی شیعه

عملیات شهادت طلبانه  556
رساله سطح 4الف20.00از دیدگاه فقه سیاسی اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف18.43مبانی فقهی تحزب در حکومت اسالمی 557

پایان نامه سطح 3ب13.06نقش زنان در سیاست و حکومت اسالمی 558

تصدی گری سیاسی زنان  559
پایان نامه سطح 3الف17.36از دیدگاه فقه سیاسی شیعه

مشارکت سیاسی زنان  560
پایان نامه سطح 3الف16.85از دیدگاه فقه سیاسی اهل سنت

پیدایش و تکامل علم اصول و تأثیرات آن  561
پایان نامه سطح 3ب15.28بر فقه سیاسی شیعه

پایان نامه سطح 3الف18.43مصلحت در فقه شیعه و پیامدهای آن 562



112 ................................................................................................  تای سوشل اولویت هیی رژوهتی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف18.43مصلحت در فقه اهل سنت و پیامدهای آن 563

مطالعة تطبیقی رابطة میان دین و دولت 564
پایان نامه سطح 3الف19.23از منظر فقه اسالمی و مسیحی

رساله سطح 4ب13.87حدود آزادي اقلیت ها در اسالم 565

رساله سطح 4الف16.94حقوق اقلیت ها از منظر فقه سیاسي 566

رساله سطح 4الف18.55مسئولیت های دولت اسالمی از منظر فقه شیعه 567

مسئولیت های دولت اسالمی از منظر فقه اهل  568
رساله سطح 4الف16.94سنت

پایان نامه سطح 3ب15.40استقالل سیاسی ملت ها از دیدگاه فقه سیاسی 569

پایان نامه سطح 3الف19.11اخالل در امنیت ملی از دیدگاه فقه سیاسی شیعه 570

پایان نامه سطح 3الف17.83مسئله تولی از منظر فقه شیعه و اهل سنت  571

پایان نامه سطح 3الف17.83مسئله تبری از منظر فقه شیعه و اهل سنت 572

حقوق اقلیت ها در سیره سیاسی  573
پایان نامه سطح 3ب15.91پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

رساله سطح 4الف18.60تبیین مباني فقهي مشارکت سیاسي 574

پایان نامه سطح 3الف19.49بررسي مباني فقهي مصلحت حفظ نظام اسالمي 575
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

 بررسی مفهوم نظام در قاعده مصلحت حفظ  576
پایان نامه سطح 3الف19.49نظام اسالمی

بررسي مستندات فقهي حق پرسشگري  577
پایان نامه سطح 3الف19.62از حاکم اسالمی

بررسی ابعاد و سطوح مختلف امنیت  578
پایان نامه سطح 3الف19.57در فقه سیاسی شیعه

مقاله علمیـ  الف19.40بررسی جایگاه امنیت در فقه سیاسی شیعه 579
پژوهشی

مقاله عملی الف18.00چیستی حکومت از دیدگاه امام خمیني)قدس سره( 580
پژوهشی 

اهداف و جهت گیري هاي حکومت اسالمي 581
پایان نامه سطح 3الف18.21 از دیدگاه امام)ره(

رابطه عقل و نقل در آرای فقهی سیاسی 582
پایان نامه سطح 3الف17.70 امام خمینی)قدس سره(

بازخوانی مفهوم » مصلحت نظام« 583
مقاله علمی - الف19.11 از منظر امام)قدس سره(

پژوهشی

مفهوم وحدت جهان اسالم و راهکارهاي اجرایي  584
پایان نامه سطح 3الف18.21آن از دیدگاه امام)قدس سره(

بررسی ادله نفی استکبار و استضعاف  585
پایان نامه سطح 3الف17.23از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

مشارکت مردم در نظام اسالمي  586
پایان نامه سطح 3الف17.96از منظر امام)قدس سره(

پایان نامه سطح 3الف18.94حزب و تحزب از دیدگاه امام خمینی)قدس سره( 587

مبانی فقهی امنیت ملي  588
پایان نامه سطح 3الف17.83از دیدگاه حضرت امام)قدس سره(
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

قانون و قانون مداری 589
پایان نامه سطح 3الف18.68از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

بررسی ادله قانون مداری  590
پایان نامه سطح 3الف18.34از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

حقوق سیاسي اقلیت هاي قومي و مذهبي  591
پایان نامه سطح 3الف16.98از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

بررسی پدیدة تروریسم با توجه به آرای و  592
پایان نامه سطح 3ب13.96اندیشه هاي امام خمینی)قدس سره(

استفاده از سالح های کشتار جمعی  593
رساله سطح 4الف17.87از دیدگاه فقه سیاسی شیعه

 قلمرو و شیوه برخورد حکومت اسالمی  594
پایان نامه سطح 3الف18.55با اهل بغی

پایان نامه سطح 3الف19.15مفهوم شناسی »بغی و تمرد« در حکومت دینی 595

پایان نامه سطح 3الف17.06نتایج سیاسی اوامر ارشادی در فقه شیعه 596

پایان نامه سطح 3الف17.06بررسی مفهوم شورا در فقه سیاسی شیعه 597

بررسی مفهوم شورا  598
پایان نامه سطح 3ب13.66در اندیشه سیاسی نائینی )رحمه اهلل(

بررسي قیام امام حسین )علیه السالم( به عنوان  599
مقاله علميـ  الف17.53مستند فقهي جواز شورش علیه حکومت جور

پژوهشي

ادله جواز یا عدم جواز قیام علیه حکومت جائر  600
پایان نامه سطح 3الف17.57در عصر غیبت

بررسی تطبیقی شورش علیه حکومت جور  601
پایان نامه سطح 3الف17.28در فقه شیعه و اهل سنت



اولویت هیی رژوهتی فقه سایسی................................................................................................  115

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف18.17لزوم پاسخگویي حاکمان از منظر فقه شیعه 602

بررسي مستندات شرعي اخذ مالیات  603
پایان نامه سطح 3الف17.36توسط حکومت اسالمي

مقاله علميـ  الف18.60رأي اکثریت از دیدگاه فقه شیعه 604
پژوهشي

مقاله علمیـ  ب15.66محرمات جنگ از دیدگاه فقه شیعه 605
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف19.28شورش علیه دولت اسالمی از دیدگاه فقه شیعه 606

مقایسه میان حکومت مطلوب  607
پایان نامه سطح 3الف19.28از منظر فقه شیعه و اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف17.74نقش رسانه های گروهی در حکومت اسالمی  608

 رسالت و اهداف رسانه های گروهی  609
پایان نامه سطح 3الف17.74در حکومت اسالمی 

وظایف کارگزاران رسانه های گروهی  610
پایان نامه سطح 3الف17.74در حکومت اسالمی 

 تحلیل رفتار عوامل انسانی مؤثر بر  611
پایان نامه سطح 3الف17.74رسانه های جمعی از منظر فقه 

پایان نامه سطح 3الف17.74 رسانه های تعاملی از منظر فقهی  612

پایان نامه سطح 3الف17.74سیاست های حاکم بر رسانه ها از منظر فقهی  613

پایان نامه سطح 3الف17.74اطالع رسانی از منظر فقه سیاسی  614
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف17.74تحریک رسانه ای از منظر فقه سیاسی  615

پایان نامه سطح 3الف17.74 نقش و کارکرد نمادها از منظر فقه سیاسی 616

پایان نامه سطح 3الف17.74نمادها در رسانه های جمعی از منظر فقه سیاسی  617

پایان نامه سطح 3الف17.74 امنیت و رسانه از منظر فقه سیاسی  618

آزادی ها و محدودیت های رسانه 619
پایان نامه سطح 3الف17.74از منظر فقه سیاسی 

پایان نامه سطح 3الف17.74 رسانه و روابط بین الملل از منظر فقه سیاسی 620

 بررسی تطبیقی نقش مردم از دیدگاه فقه سیاسی  621
رساله سطح 4الف18.51شیعه و نظریه لیبرال دموکراسی

 راهکارهای توانمندسازی فقه سیاسی در پاسخ  622
رساله سطح 4الف19.11گویی به نیازهای تئوریک نظام اسالمی

 بررسی ظرفیت ها و امکانات فقه سیاسی در  623
رساله سطح 4الف19.02پاسخگویی به نیازهای تئوریک دولت اسالمی

بررسی توانمندی های فقه سیاسی در پاسخ به  624
پایان نامه سطح 3الف19.40نیازهای تئوریک جامعه اسالمی

توانمندي ها و ساز و کارهای پاسخ گویي فقه  625
رساله سطح 4الف19.15سیاسي به بحران هاي سیاسي معاصر

روش استنباط مسائل سیاسی  626
رساله سطح 4الف19.57از منظر قرآن کریم

پایان نامه سطح 3الف18.60کارکردهای مشورت در حکومت اسالمی  627
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم بیعت در فقه سیاسی و کاربرد آن  628
پایان نامه سطح 3الف17.40در دورة معاصر

بررسی ساختار نظام سیاسي اسالم 629
رساله سطح 4الف16.55از منظر کتاب و سنت

توانایي ها و ظرفیت هاي فقه سیاسي  630
رساله سطح 4الف19.62در مواجهه با چالش هاي معاصر

بررسی حق مشارکت سیاسی زنان  631
پایان نامه سطح 3الف18.64از منظر فقه شیعه

روش های تحقق وحدت اسالمی  632
پایان نامه سطح 3الف18.09از منظر کتاب و سنت

پایان نامه سطح 3الف17.28موانع جهاد از منظر کتاب و سنت 633

پایان نامه سطح 3ب15.91گونه شناسی آیات جهاد در قرآن کریم 634

روش پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله(  635
پایان نامه سطح 3الف17.96در جنگ و صلح 

پایان نامه سطح 3الف18.68قاعده وفای به عهد از دیدگاه فقه سیاسی 636

بررسی عنصر عدالت در جهادهای  637
پایان نامه سطح 3الف18.81پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

بررسی عنصر رحمت در جهادهای  638
پایان نامه سطح 3الف18.68پیامبر گرامی اسالم)صلی اهلل علیه و آله(

بررسی اصالح از منظر قرآن کریم در حوزه  639
پایان نامه سطح 3الف18.68سیاست

راهبردهای دعوت در دولت اسالمی با توجه به  640
پایان نامه سطح 3الف18.55سیرة پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

توانمندی های روشی اجتهاد در رویارویی با  641
رساله سطح 4الف16.98روش های سلفی گرا 

توانمندی های روشی اجتهاد در رویارویی با  642
رساله سطح 4الف16.98روش های تجدد گرا 

نقش ساختار سیاسی در برآوردن اهداف دولت  643
مقاله علمی - الف17.32اسالمی

پژوهشی

مقاله علمی - الف17.74ساختار سیاسی در نظام اسالمی، ثابت یا متغیر؟ 644
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف17.57آزادی اجتماعی از منظر فقه سیاسی 645

پایان نامه سطح 3ب16.00تکالیف سیاسی شهروندان در دولت اسالمی 646

پایان نامه سطح 3الف18.21گسترة التزام حکومت اسالمی به قراردادها  647

میزان التزام دولت اسالمی به قراردادهای  648
پایان نامه سطح 3الف19.02حکومتی در عرصة بین المللی

رساله سطح 4الف20.17توانمندی های فقه سیاسی برای اداره حکومت 649

پایان نامه سطح 3الف17.15تأمین امنیت مخالفان توسط حکومت اسالمی 650

پایان نامه سطح 3الف17.79قلمرو امنیت مخالفان از منظر فقه سیاسی شیعه 651

پایان نامه سطح 3الف18.26احکام حکومتی و زندگی خصوصی افراد 652

پایان نامه سطح 3الف16.77ارتداد و شبهه خشونت  653
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب14.98حقوق مرتد در دولت اسالمی 654

بررسی ارتباط میان ارتداد و آزادی  655
پایان نامه سطح 3ب14.77در دولت اسالمی

مصالح نوعیه امت اسالمی  656
پایان نامه سطح 3ب13.70در اندیشه سیاسی نائینی )رحمه اهلل(

فقه سیاسی / فقه حکومت اسالمی / مسائل مرحلۀ نظارت بر حکومت

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مفهوم شناسي نصیحت ائمه مسلمین )علیهم السالم(  657
پایان نامه سطح 3الف16.17و کارکرد آن از منظر فقه شیعه

حریم خصوصي و قلمرو نظارت دولت اسالمي  658
رساله سطح 4ب12.64بر رفتار شهروندان

پایان نامه سطح 3ب15.19نقش شورا در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی 659

ادله و مستندات تحزب  660
پایان نامه سطح 3ج10.26از دیدگاه فقه سیاسی شیعه

ادله و مستندات تحزب  661
پایان نامه سطح 3ب13.32از دیدگاه فقه سیاسی اهل سنت

پایان نامه سطح 3ب12.94 امر به معروف و نهی از منکر و اصالح جامعه 662

امر به معروف و نهی از منکر،  663
پایان نامه سطح 3الف19.19وظیفة متفابل مردم و دولت

نقش امر به معروف و نهی از منکر  664
پایان نامه سطح 3الف19.32در سالم سازی فضای فرهنگی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

نقش امر به معروف و نهی از منکر  665
پایان نامه سطح 3الف19.36در رشد آگاهی و فضایل اخالقی

نقش امر به معروف و نهی از منکر  666
پایان نامه سطح 3الف19.36در سالم سازی فرهنگ سیاسی

پایان نامه سطح 3الف18.64تعامل میان مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت 667

امر به معروف و نهی از منکر  668
پایان نامه سطح 3الف20.34در عرصه سیاسی اجتماعی

دالیل موافقان و مخالفان مشارکت سیاسي زنان  669
پایان نامه سطح 3الف17.19در جامعه اسالمي

مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسالمی،  670
پایان نامه سطح 3الف18.68چالش ها و راهکارها

دالیل و مستندات فقهي لزوم نظارت مردم بر  671
پایان نامه سطح 3الف20.17مسئولین در نظام اسالمي

تبیین داللت ادله امر به معروف و نهي از منکر بر  672
پایان نامه سطح 3الف19.02لزوم نظارت همگاني

راهکارهای تقویت و کارامدسازی نظام نظارت بر  673
پایان نامه سطح 3الف18.94قدرت از منظر قرآن کریم

راهکارهای تقویت و کارامدسازی نظام نظارت بر  674
پایان نامه سطح 3الف17.02قدرت در نهج البالغه 

پایان نامه سطح 3الف17.70نقش و جایگاه بیعت در نظام هاي نوین سیاسي 675

پایان نامه سطح 3الف16.94کارکردهاي شورا در نظام مبتني بر والیت فقیه 676

کارکردهای شورا در نظام سیاسی مشروطه  677
پایان نامه سطح 3ب15.62اسالمی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقایسة جایگاه شورا در نظام سیاسی مشروطه و  678
پایان نامه سطح 3الف16.85والیت فقیه

پایان نامه سطح 3الف17.74تفکیک یا تمرکز قوا در نظریة والیت مطلقه فقیه  679

پایان نامه سطح 3الف17.74 ماهیت تفکیک قوا در نظام والیت فقیه  680

پایان نامه سطح 3الف17.74 کارکرد تفکیک قوا در نظام والیت فقیه 681

فقه سیاسی / فقه حکومت اسالمی / مسائل حوزه گردش کارگزاران

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بایسته ها و نبایسته هاي رفتاری کارگزاران نظام از  682
مقاله علميـ  الف18.38منظر فقه سیاسی

پژوهشي

فقه سیاسی / فقه حکومت اسالمی / مسائل مالی حکومت اسالمی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی دیدگاه فقهی لزوم پرداخت خمس به ولی  683
پایان نامه سطح 3الف18.30فقیه در حکومت اسالمی

نقش حکومت اسالمی در دریافت و هزینه وجوه  684
پایان نامه سطح 3ب15.62شرعی

بررسی دیدگاه های فقهی در باره لزوم پرداخت  685
پایان نامه سطح 3ب15.32زکات به دولت اسالمی
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 فقه سیاسی / فقه حکومت اسالمی / مسائل تکالیف و حقوق شهروندی

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

حقوق متقابل سیاسی- اجتماعی والی و مردم بر  686
پایان نامه سطح 3الف16.81اساس خطبه 216 نهج البالغه

حقوق متقابل سیاسی- اجتماعی والی و مردم بر  687
پایان نامه سطح 3الف18.60اساس عهدنامه مالک اشتر 

حقوق متقابل سیاسی- اجتماعی والی و مردم بر  688
پایان نامه سطح 3الف18.60اساس رساله حقوق امام سجاد )علیه السالم( 

راهکارهای تأمین حقوق بشر  689
رساله سطح 4الف17.74در نظام حقوقی-سیاسی اسالم

پایان نامه سطح 3الف18.89نقش حکومت اسالمی در حفظ محیط زیست 690

رساله سطح 4الف17.91تصدی گری سیاسی زنان از منظر فقه اهل سنت 691

نقش کارامدی یا مشروعیت بخشی مردم در  692
پایان نامه سطح 3الف20.72حکومت اسالمی

پایان نامه سطح 3الف21.15نقش مردم در حفظ نظام اسالمی 693

فقه سیاسی / فقه مرز و سرزمین / مسائل فقه مرز و سرزمین

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله الف18.30جایگاه جهاد در اندیشة دفاعی اسالم 694
علمی - پژوهشی

بررسی فقهی قاعده نفی سبیل  695
پایان نامه سطح 3الف18.68در سیاست خارجی دولت اسالمی 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی فقهی قاعده نفی سبیل  696
پایان نامه سطح 3الف18.68در سیاست داخلی دولت اسالمی

بررسی اعتبار و عدم اعتبار معاهدات بین المللی  697
پایان نامه سطح 3الف18.17از منظر فقه سیاسی

بررسی دولت بزرگ اسالمی مشترک المنافع  698
رساله سطح 4ب13.70از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3الف17.32همگرایی منطقه ای از دیدگاه فقه سیاسی  699

پایان نامه سطح 3الف17.32همگرایی اسالمی از دیدگاه فقه سیاسی 700

همگرایی اسالمی  701
پایان نامه سطح 3الف17.23در اندیشة فقهی- سیاسی امام خمینی)قدس سره(

همگرایی منطقه ای  702
پایان نامه سطح 3الف18.81در اندیشة فقهی- سیاسی امام خمینی)قدس سره(

بررسی فقهی زند گی مسالمت آمیز با کفار غیر  703
پایان نامه سطح 3الف17.28حربی و حفظ حقوق و حرمت آنان

مستندات حمایت از ملل مظلوم 704
پایان نامه سطح 3الف16.47از منظر قرآن و روایات

مستندات رویارویی با سلطه گری قدرت های  705
پایان نامه سطح 3ب15.87بزرگ در سیاست خارجی دولت اسالمی

پایان نامه سطح 3الف16.94مستندات نفی ستم پذیری از منظر قرآن و سنت 706

پایان نامه سطح 3ب15.62ادله استقالل دولت اسالمی در فقه سیاسی 707

ظرفیت های نظریة امت اسالمی برای ایجاد  708
پایان نامه سطح 3ب16.00ائتالف و اتحاد اسالمی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی حقوق اقلیت های دینی در فقه سیاسی  709
پایان نامه سطح 3ب14.17اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف17.15وظیفة حکومت اسالمی در قبال غیرمسلمانان 710

پایان نامه سطح 3ب15.53وظیفة امت اسالمی در برابر غیر مسلمانان 711

بررسی مستندات فقهی روابط صلح آمیز دولت  712
پایان نامه سطح 3ب14.55اسالمی با دولت های غیر محارب

تولي و تبري در تنظیم سیاست خارجي دولت  713
پایان نامه سطح 3الف17.70اسالمي

مقاله علمیـ  الف17.53تبیین عنوان محاربه در فقه سیاسی 714
پژوهشی

بررسی تطبیقی عملیات استشهادی  715
پایان نامه سطح 3ب15.23از منظر فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف17.96وظایف فرامرزی دولت اسالمی  716

قواعد مرزبندی دولت اسالمی  717
پایان نامه سطح 3الف16.85از منظر فقه سیاسی

دفاع از کشور اسالمی در برابر تهاجمات باغیان  718
پایان نامه سطح 3الف17.45از دیدگاه فقه سیاسی شیعه

رساله سطح 4ب14.43جهاد ابتدایی در عصر غیبت؛ موافقان و مخالفان 719

پایان نامه سطح 3ب14.77بررسی فقهی دفاع از مرزهای سیاسی  720

مقاله علمیـ  ب14.43احکام و شرایط هدنه در فقه سیاسی شیعه 721
پژوهشی



اولویت هیی رژوهتی فقه سایسی...............................................................................................  125

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف16.47مستندات فقهی دست یابی به صلح جهاني 722

اصول حاکم بر روابط بین الملل  723
پایان نامه سطح 3الف18.26از منظر فقه سیاسی

پایان نامه سطح 3ب14.77حاکمیت از منظر فقه امامیه 724

پایان نامه سطح 3ب15.06حاکمیت از منظر فقه عامه 725

بررسی تطبیقی دعوت در سیاست خارجی دولت  726
پایان نامه سطح 3الف17.02اسالمی از منظر فقه شیعه و اهل سنت 

سیره عملی پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(  727
پایان نامه سطح 3ب14.04در دعوت به اسالم

پایان نامه سطح 3الف16.30اصل دعوت در منابع فقهی شیعه 728

دعوت در سیاست خارجی دولت اسالمی 729
پایان نامه سطح 3الف16.30از منظر فقه شیعه 

عوت در سیاست خارجی دولت اسالمی 730
پایان نامه سطح 3الف16.30از منظر فقه اهل سنت

پایان نامه سطح 3ب14.26اصل دعوت در منابع فقهی عامه 731

پایان نامه سطح 3ب15.40اهمیت جهاد در نشر دعوت اسالمی 732

نقش اصل تألیف قلوب  733
پایان نامه سطح 3الف16.81در سیاست خارجی دولت اسالمی

پایان نامه سطح 3الف18.77حفظ حکومت اسالمي و حدود و ثغور آن 734
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

قاعدة نفی سبیل و الحاق دولت اسالمي به  735
پایان نامه سطح 3الف18.94نهادهاي بین المللي

مقاله علمیـ  الف17.45صلح و شرایط آن از منظر فقه سیاسی شیعه 736
پژوهشی

مباني فقهی سیاست خارجي دولت اسالمی در  737
رساله سطح 4الف16.85اندیشه امام خمیني)قدس سره(

اصل عزت در سیاست خارجی دولت  738
پایان نامه سطح 3الف16.94از منظر قرآن کریم 

حمایت از جنبش هاي آزادي بخش  739
پایان نامه سطح 3الف17.45از منظر فقه شیعه

پیوستن به کنوانسیون های بین المللی  740
پایان نامه سطح 3الف16.89از منظر فقه سیاسی

ظرفیت های فقه سیاسی امامیه  741
رساله سطح 4الف17.36در عرصه جهانی شدن 

ظرفیت های فقه سیاسی امامیه  742
رساله سطح 4الف17.36در عرصه جهانی شدن 

ظرفیت های فقه سیاسی امامیه  743
رساله سطح 4الف18.17در عصر پست مدرن

توانمندی های فقه سیاسی امامیه  744
رساله سطح 4الف16.13در تعامل و گفت وگوی با تمدن ها

ساز و کارهای مقابله با جنگ نرم  745
پایان نامه سطح 3الف16.64بر اساس فقه سیاسی امامیه

توانمندی های فقه سیاسی امامیه  746
پایان نامه سطح 3الف18.30برای احقاق حقوق شهروندی

توانمندی های روشی فقه سیاسی شیعه  747
رساله سطح 4الف17.45برای رویارویی با آرای فقهی سلفیه
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف16.98ادله ارتباط دولت اسالمی با مجامع بین المللی 748

پایان نامه سطح 3ب15.83اهداف ارتباط دولت اسالمی با مجامع بین المللی 749

حاکمیت یا عدم حاکمیت قوانین بین المللی  750
رساله سطح 4الف17.70بر قوانین داخلی از دیدگاه فقه سیاسی

رساله سطح 4ب14.77کارکردهای فقه سیاسی در عصر جهانی شدن 751

رساله سطح 4الف18.51پیامدهای جهانی شدن در دانش فقه سیاسی 752

پایان نامه سطح 3ب14.77جهاد ابتدایی و شبهه خشونت 753

اصول سیاست خارجی دولت اسالمی  754
پایان نامه سطح 3ب14.68از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

آسیب شناسی روابط بین الملل  755
پایان نامه سطح 3الف18.34از دیدگاه امام خمینی)قدس سره(

رساله سطح 4الف18.68راهبردهای فقه شیعه برای تعامل با جهان  756

رساله سطح 4الف19.06راهبردهای فقه شیعه برای رویارویی با فقه سلفی 757
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2. توزيع فراوانی اولويت های پژوهشی

جدول 5: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت

درصدفراوانی

405.3ج
31942.1ب
39852.6الف
757100.0جمع

نمودار 1: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت
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جدول 6: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت

درصدفراوانی

9812.9اسناد باالدستي

577.5ساختار و وظایف مراکز فرهنگي اجتماعي

182.4مسائل جاري مراکز فرهنگي اجتماعي

152.0مطالعه چالش هاي عمده

49665.5مطالعه منابع علمي پژوهشي

182.4مطالعات آینده نگرانه

405.3مطالعات تطبیقي

152.0نظریه هاي مطرح

757100.0جمع

نمودار 2: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت
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جدول 7: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب سرفصل های ساختار فقه سیاسی

درصدفراوانیسرفصل

81.1فقه حکومت اسالمي/ مسائل تکالیف و حقوق شهروندي

10.1فقه حکومت اسالمي/ مسائل حوزه گردش کارگزاران

30.4فقه حکومت اسالمي/ مسائل مالي حکومت اسالمي

141.8فقه حکومت اسالمي/ مسائل مرحلی ایجاد حکومت/ اختیارات حاکم اسالمي

60.8فقه حکومت اسالمي/ مسائل مرحلی ایجاد حکومت/ شرایط حاکم اسالمي

فقه حکومت اسالمي/ مسائل مرحلی ایجاد حکومت/ نظریه هاي تشکیل 
10413.7حکومت

50.7فقه حکومت اسالمي/ مسائل مرحلی ایجاد حکومت/ وظایف حاکم اسالمي

253.3فقه حکومت اسالمي/ مسائل مرحلی نظارت بر حکومت

40.5فقه حکومت اسالمي/ مفاهیم و کلیات

27836.7فقه سیاسي / فقه حکومت اسالمي/ مسائل حوزه اعمال حکومت

648.5فقه مرز و سرزمین/ مسائل فقه مرز و سرزمین

607.9ماهیت فقه سیاسي/ تاریخ فقه سیاسي

526.9ماهیت فقه سیاسي/ روش شناسي فقه سیاسي
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درصدفراوانیسرفصل

202.6ماهیت فقه سیاسي/ قواعد و اصول فقه سیاسي

.23ماهیت فقه سیاسي/ مبادي فقه سیاسي

395.2ماهیت فقه سیاسي/ مباني فقه سیاسي

101.3ماهیت فقه سیاسي/ مکاتب فقه سیاسي

91.2ماهیت فقه سیاسي/ منابع فقه سیاسي

202.6مسائل فقه سیاسي/ فقه حاکمیت سیاسي

334.4هویت معرفتي فقه سیاسي

757100.0جمع
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جدول 8: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب محورهای پژوهشی و به تفکیک اولویت

محورها
اولویت

جمع
الفبج

اسناد باالدستي
1326598تعداد

2.510.016.312.9درصد

ساختار و وظایف مراکز 
فرهنگي اجتماعي

4153857تعداد

10.04.79.57.5درصد

مسائل جاري مراکز 
فرهنگي اجتماعي

041418تعداد

0.1.33.52.4درصد

مطالعه چالش هاي عمده
131115تعداد

2.59.2.82.0درصد

مطالعه منابع علمي 
پژوهشي

34239223496تعداد

85.074.956.065.5درصد

مطالعات آینده نگرانه
031518تعداد

0.9.3.82.4درصد

مطالعات تطبیقي
083240تعداد

0.2.58.05.3درصد

نظریه هاي مطرح
015015تعداد

0.4.70.2.0درصد

جمع
40319398757تعداد
100.0100.0100.0100.0درصد
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جدول 9: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت به تفکیک محورهای پژوهشی

اولویت
اسناد 

باالدستي

ساختار 
و وظایف 

مراکز 
فرهنگي 
اجتماعي

مسائل 
جاري 
مراکز 

فرهنگي 
اجتماعي

مطالعه 
چالش هاي 

عمده

مطالعه 
منابع علمي 

پژوهشي

مطالعات 
آینده 
نگرانه

مطالعات 
تطبیقي

نظریه هاي 
مطرح

جمع

ج
14013400040تعداد

1.07.00.6.76.90.0.0.5.3درصد

ب
3215432393815319تعداد

32.726.322.220.048.216.720.0100.042.1درصد

الف
6538141122315320398تعداد

66.366.777.873.345.083.380.00.52.6درصد

جمع
98571815496184015757تعداد

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0درصد





نمایه

بخش چهارم





نمايه محورهای مطالعاتی

جدول 10 : نمایه محورهای مطالعاتی

اولویت هاي پژوهشيمحورهاي مطالعاتيردیف

174 - 176 - 230 تا 231 - 546 - 565 تا 572 - 625 تا 642 - مطالعات تطبیقي1
662 - 668 - 722 تا 723 - 726 تا 732 - 738  

مطالعه منابع علمی پژوهشی2

1 تا 11 - 17 تا 40 - 42 تا 43 - 47 تا 79 - 82 تا 100 - 101 
- 102 تا 103 - 105 تا 142 - 154 تا 166 - 168 تا 171 - 173 
- 175 - 177 تا 195 - 197 تا 198 - 200 تا 210 - 212 - 222 

تا 227 تا 274 - 276 تا 284 - 289 تا 322 - 325 تا 332 - 336 تا 
353 - 362 - 365 تا 433 - 435 تا 448 - 451 - 457 - 510 تا 
548 - 564 - 573 - 574 تا 579 - 599 تا 600 تا 606 - 643 تا 
661 - 686 تا 693 - 697 تا 672 - 674 تا 685 - 713 تا 721 - 

733 تا 736 - 739 تا 740 - 745 تا 750 - 753 تا 755

اسناد باالدستي3
207 تا 209 - 213 تا 221 - 285 تا 288 - 333 تا 335 - 357 تا 
360 - 364 - 434 - 458 تا 459 - 461 تا 509 - 663 تا 667 

- 673 - 695 تا 696 - 699 تا 712 - 

ساختار و وظایف مراکز 4
فرهنگی اجتماعی

12 تا 14 - 80 تا 81 - 196 - 199 - 354 تا 356 - 361 - 363 - 
549 تا 563 - 593 تا 598 - 607 تا 624 - 724 تا 725 

41 - 44 تا 46 - 323 تا 324 - 580 تا 592 - 694 - 737 - مسائل سازمان هاي فرهنگي5

15 تا 16 - 449 تا 450 - 452 تا 456 - 460 - 741 تا 744 - 751 مطالعات آینده نگرانه6
تا 752 - 756 تا 757 

143 تا 153 - 167- 172 - 211 - 275چالش هاي عمده7

104 - زیرمجموعه مطالعه منابعمنابع مطالعاتي8

207 تا 209 مطالعه و اسناد باالدستی- 230 تا 231 مطالعه و تطبیقي مشترک9
- 546مطالعه و تطبیقي - 
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اصطالحات

الف      
	yآزادی

آزادی و امنیت 410
آزادی و عدالت 409
آزادی و والیت 226

آزادی های سیاسی 564
	yآزادی بیان

آزادی نمایندگان مجلس 217
ادله 51

حدود 413
نسبت با مصلحت 221

	yآینده نگاری
قواعد 742

	yاجتهاد
اجتهاد و تجددگرایی 642

اجتهاد و چالش های سیاسی 151
اجتهاد و سلفی گری 641 

تأثر اجتهاد از فقه المقاصد 174
روش شناسی اجتهاد 173

ضرورت اجتهاد 176
کارامدی اجتهاد 151 

نسبت اجتهاد با هرمونتیک 177
	yاجتهاد پویا

ظرفیت های اجتهاد پویا 171
نقش اجتهاد پویا در نظام های نوین 168

	yاجتهاد تعاملی
کمک اجتهاد تعاملی به فقه سیاسی 158

	yاحزاب
اختیارات احزاب 536

نسبت احزاب با حکومت 533
	yاحکام ثانویه

ضوابط 240
	yاحکام سیاسی

منابع 79 - 83
	yارتباطات میان فردی

ادله 241
	yارتداد

ارتداد و آزادی 655
ارتداد و خشونت دینی 653

حقوق مرتد 654
	yاستقالل

ادله 707
	yاصالح

تبیین 639
	yاصول

اصل تألیف قلوب
تألیف قلوب و سیاست خارجی733

اصل دعوت 728 - 731
اصل شورا

اجرا 212
ادله 218

بررسی 212
	yاصل عدم اضرار

اصل عدم والیت
مبانی فقهی 43 
مبانی کالمی 43
اصل نفی سبیل 

ابعاد 695
استقرار پایگاه نظامی 219

پیوستن به نهاد های بین المللی 735 
کاربرد درسیاست خارجی 695

منع امتیاز تجاری 216
کاربرد در سیاست داخلی 696

	yاعاده حیثیت
ادله 509 
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	yافکارعمومی
جایگاه 527

	yاقلیت های دینی
حدود آزادی 565

حقوق 566 - 573 - 709
حقوق اجتماعی 395 

حقوق سیاسی 394 - 591
وظایف 396 

	yامت اسالمی
اتحاد اسالمی 490

وظیفه در برابر غیرمسلمانان 711
	y امر به معروف

امربه معروف در عرصه سیاسی 668
امربه معروف و اصالح جامعه 662

امر به معروف و حقوق بشر 415
امربه معروف و رسانه 416

امربه معروف و رشد اخالقی 665
امربه معروف و رشد علمی 665

امربه معروف و سالمت فرهنگی 664
امربه معروف و نظارت همگانی 672
امربه معروف و فرهنگ سیاسی 666

	yامر ارشادی
نتایج سیاسی امر ارشادی 596

	yامنیت
ابعاد 578
ادله 237

ادله و هویت ملی اسالمی 481
جایگاه 579
سطوح 578

	yامنیت قضایی
ادله 489

راه های تأمین 461
معیارها 462

	yامنیت ملی

اخالل 570
ادله 588

	y انتخابات
ضوابط 450

مبانی فقهی 552 

ب      
	yبغی

بغی و نافرمانی مدنی 57
مفهوم 595 

	yبرنامه ریزی
برنامه ریزی و فقه 453 

	y بیعت
جایگاه 675
نقش 675 

پ      
	y پرسش از حاکمان

ادله577

ت      
	y تبری

تبری و سیاست خارجی 713
	yتجسس

ادله منع 492 
	yتحزب

ادله 389 - 660 - 661
اهداف 392
جایگاه 391
قلمرو 390

کارکردها 393
مبانی 389 - 557 

	yتروریسم
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ادله منع 553 - 554
تبیین 445

مقایسه با بغی 448
	yتشکل های عمومی

تشکل های عمومی و حکومت 535
	yتشکل های مردم نهاد

تشکل های مردم نهاد و حکومت 534
	yتفتیش عقاید

ممنوعیت 491
	yتقیه

تقیه و روایات سیاسی اجتماعی 229
حکمت 230
کارکرد 231

	yتکفیر
راهبردهای مقابله 757

روش مقابله 747
	yتولی

تولی و سیاست خارجی 713

ث      
	yثبات سیاسی

ثبات سیاسی و اقتدار ملی 477
ثبات سیاسی و امنیت ملی 476

ساز و کارهای تأمین 484

ج      
	yجامعه اسالمی

استقالل 707 
	yجامعه مدنی

تبیین 523
	y جرم سیاسی

چیستی 507 
	y جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی و فقه سیاسی 432 - 433

	yجنگ
محرمات 605 

	y جنگ نرم
سازوکارهای مقابله 745 

	yجهاد
آیات 634 
تبیین 634

جایگاه 694
جهاد و دعوت به اسالم 732 

موانع 633
	yجهاد ابتدایی

دیدگاه ها 719
جهاد ابتدایی و خشونت 753

	yجهانی شدن
پیامدها 752

ح      
	yحاکم اسالمی

برابری با مردم 334 
مفهوم 307

تصرف در اموال عمومی 329
تقوی 335

دریافت خمس 328
صدور حکم حکومتی 370
ضرورت پاسخگویی 602

ضمانت 508
	yحاکمیت

چیستی 724 - 725
حاکمیت و تنویر افکار عمومی 528

	yحاکمیت خدای متعال
تبیین 214

حاکمیت خدای متعال و حق تعیین سرنوشت 215
	yحق

حق تعیین سرنوشت 451
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حق و تکلیف 244
	yحقوق بازداشت شدگان

تبیین 495
	yحقوق بشر

روش های حفظ 463  - 689
	yحقوق تبعیدیان

تبیین 496
	yحقوق زندانیان

تبیین 494
	y213 حقوق شهروندان
	y688 - 687 - 686 حقوق مردم و حاکم
	yحکم حکومتی

جایگاه316
چیستی 317

حکم حکومتی و حریم خصوصی 652
مبانی فقهی 326

مقایسه دیدگاه ها 323
	yحکومت

چیستی 580
دخالت در حریم خصوصی 652

مفهوم 242
	yحکومت اسالمی

ادله61
التزام به قراردادها 647 - 648

امنیت مخالفان 650
اهداف 581

حفظ حدود حکومت اسالمی734
حفظ محیط زیست690

حفظ موجودیت حکومت اسالمی 734
حقوق کفار غیر حربی703

دریافت وجوهات 684
مبارزه با اهل بغی 622

مردم ساالری 1
مشروعیت 1

مصونیت کفار غیرحربی 703
معیارها 249

نقش مردم 431 - 692 - 693
وحدت سیاسی 430

وظیفه در برابر غیرمسلمانان 710
هزینه وجوهات 684

	yحکومت الهی
اهداف 383
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اجرای احکام 515

احقاق حقوق شهروندی 746
استفاده از سالح کشتارجمعی 593

استقالل سیاسی 569
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همگرایی منطقه ای 702

	yخویی سیدابوالقاسم
اختیارات فقیه 376
جهاد ابتدایی 126
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والیت فقیه 312
	yدیلتای

روش هرمنوتیک 188
	yشالیرماخر

هرمنوتیک 177
	yشهیدین

تعامل با حکومت با جور 130
	yصدر سیدمحمدباقر

اندیشه های فقهی سیاسی 292
منطقة الفراغ 276

	yصدر سیدموسی
اندیشه های فقهی سیاسی 133

	yشیخ طوسی
ادله امر به معروف 262

ادله حکومت اسالمی 65
ادله والیت فقیه 255

تعامل با حکومت جور 131
	yعلم الهدی سیدمرتضی

ادله امر به معروف 260
ادله حکومت اسالمی 62

ادله والیت فقیه 252
	yکرکی محقق

ادله امر به معروف 265
ادله حکومت اسالمی 65

ادله والیت فقیه 256
والیت فقیه 324

	yگادامر
هرمنوتیک 189

	yگلپایگانی سیدمحمدرضا
روش فقه سیاسی 166

	yمفید محمد
ادله امر به معروف 260

ادله والیت فقیه 251
تعامل با حکومت جور 128

	yنائینی حسین
حکومت تملیکیه و حکومت والیتیه 387

شورا 598
مشروطه 277

	yنجفی محمدحسن
ادله امر به معروف 267

ادله والیت فقیه 258
	yنراقی احمد

ادله امر به معروف 266
ادله حکومت اسالمی 64

ادله والیت فقیه 257
اختیارات ولی فقیه 127

تعامل با حکومت جور 131
	yنوری فضل اهلل

اندیشه سیاسی 121
مشروعه 277

	yیزدی سیدمحمد کاظم
اندیشه فقهی سیاسی 120

فرق و مذاهب
	yاسماعیلیه

تاریخ فقه سیاسی 97
مبانی فقه سیاسی 98

مؤلفه های فقه سیاسی 98
	yاهل سنت

الزام آوری قوانین 551
امربه معروف 414

انتخابات 517
اهداف فقه سیاسی 199

تبری 572
تحزب 661

تروریسم 446
تولی 571
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جایگاه عقل 147
چیستی حکومت جور 345

حقوق اقلیت های دینی 709
حکومت مطلوب 607
دعوت به اسالم 721
رفتار با مخالفان 433

روش 182
شناخت مقاصد شریعت 77ـ78 

شورش بر حکومت جور 601
ظلم ستیزی 458 -  459

عملیات شهادت طلبانه 556 - 715
مبادی فقه سیاسی 35

مبانی فقه سیاسی 68 تا 71
مدیریت زنان 691

مسئولیت دولت اسالمی 568
مصلحت 207 - 563

مشارکت سیاسی زنان560
مفهوم دولت 107 - 108

ممنوعیت ترور 554
نافرمانی از حاکم 53 - 54

همکاری با حکومت جور 347
	yجنبلیه

روش شناسی فقه سیاسی 183
شکل گیری فقه سیاسی 92

	y حنفیه
روش شناسی حنفیه 183

شکل گیری حنفیه 94
	yزیدیه

تاریخ زیدیه 95
روش شناسی زیدیه 187

مبانی فقه سیاسی 96
مؤلفه های فقه سیاسی 96

	yسلفیه
تاریخ فقه سیاسی 99

مبانی فقه سیاسی 100

مؤلفه های فقه سیاسی 100
نقد جریان های سلفیه 446

	yشافعیه
روش شناسی شافعیه 185

شکل گیری شافعیه 93
	yمالکیه

روش شناسی مالکیه 186
شکل گیری مالکیه 91

مكاتب
	yمکتب آرمان گرایی

انسان شناسی 198
	yمکتب اخباری گری

آثار 204
پیشینه 203

مؤلفه ها 203
ویژگی ها 204

	yمکتب بغداد
پیشینه 200

مؤلفه ها 200
	y مکتب سامرا

پیشینه 202
مؤلفه ها 202

	yمکتب قم
پیشینه 201

مؤلفه ها 201
	y مکتب نجف

پیشینه 194
مؤلفه ها 194

	yمکتب واقع گرایی
انسان شناسی 197

* باتوجه به اینکه )بیشترعناوین( مربوط به دیدگاه های تشیع 
است نمایه خاص تشیع در این قسمت ذکر نشده است.
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ادوار
	yدوره آغاز غیبت کبری

فقه سیاسی 109
	yدوره آل بویه

فقه سیاسی 85
	yدوره ایلخانیان

فقه سیاسی 110
	yدوره بنی امیه

فقه سیاسی 117
	yدوره بنی عباس

فقه سیاسی 118
	yدوره پست مدرن

ظرفیت فقه سیاسی 743
	yدوره پهلوی

فقه سیاسی 88
	yدوره پهلوی اول

فقه سیاسی114
واکنش به تجدد 135

	yدوره پهلوی دوم
فقه سیاسی 115

واکنش به تجدد 136
	yدوره جمهوری اسالمی

فقه سیاسی 89 - 90
والیت فقیه 104

واکنش به تجدد 137
	yدوره سلجوقیان

فقه سیاسی 119
	y)دوره صادقین )علیهما السالم

تقیه 229
	y دوره صفویه

فقه سیاسی 111
مفهوم مشروعیت 141

	y دوره غیبت

اجرای حدود 538 - 539 - 540
جهاد ابتدایی 719

حکومت مطلوب 238
دریافت خمس 328

مبارزه با حکومت جائر 600
والیت مسلمان عادل 343

	yدوره مشروطه
فقه سیاسی 134

واکنش به تجدد 134
والیت فقیه 103 - 113

	yدوره قاجار
فقه سیاسی 87 - 114

	yقرن چهارم
مفهوم مشروعیت 142

	yدوره معاصر
بیعت 628

فقه سیاسی 84 - 181
	y)دوره معصومین )علیهم السالم

تکون فقه سیاسی 102
	yدوره میانه

روش شناسی 180
مفهوم مشروعیت 139





پیوست ها

بخش پنجم
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پیوست 1: پرسش نامه شناسايی نیازهای پژوهشی )وزارت خانه ها، سازمان ها و 
مراکز اجرايی(

تاریخ: 
شماره: 

پیوست: 

)باسمه تعالی(

جناب آقای...................................... )زید عّزه(

وزیر محترم...............................

با سالم و تحیت، 
به استحضار می رساند که طرح مطالعاتی » نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی« 
توسط » ادارة نیازسنجی« معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه در 

حال انجام است. 
اجرایی  دستگاه های  سیاسی  فقه  به  مربوط  پژوهشی  نیازهای  طرح  این  در 
کشور با رویکرد » تقاضامحور« شناسایی و اولویت گذاری می گردد تا راهنمای 

پژوهش های این حوزة دانشی قرار گیرد. 
لذا خواهشمند است، به مسائل و موضوعات فقه سیاسی مورد ابتال و مرتبط با 

فعالیت های آن وزارت خانه را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

من اهلل التوفیق
سیدهاشم حسینی بوشهری

مدیر حوزه های علمیه
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پیوست 2: پرسش نامه شناسايی نیازهای پژوهشی )صاحب نظران و اساتید فقه(

)باسمه تعالی(

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای.................................. )زید عّزه(

با سالم و تحیت، 
بدین وسیله به استحضار می رساند طرح مطالعاتی » نیازسنجی پژوهشی فقه 
سیاسی« توسط گروه نیازسنجی پژوهش این معاونت و با همکاری انجمن 
مطالعات سیاسی حوزه در حال انجام است. در جریان اجرای این طرح نیازهای 
پژوهشی دانش فقه سیاسی شناسایی و در مرحله بعد اولویت گذاری می گردد.

شایان ذکر است، نتایج این پژوهش می تواند در موارد گوناگون به ویژه هدایت 
پایان نامه های سطح 3 و 4 حوزه مورد بهره برداری قرار گیرد.

لذا از جنابعالی درخواست می شود تا با نگارش مسائل و موضوعات ضروری 
در راستای پرکردن چالش ها و خألهای پژوهشی در این دانش، ما را در این 

مسیر یاری فرمایید. 

سیدعلی عماد

معاون پژوهش حوزه های علمیه
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پیوست 3: پرسش نامه های ارسالی به استادان و مراکز علمی جهت درخواست 

محورهای پژوهشی

y	 معیار انتخاب موضوعات تحقیقی و پژوهشی این مرکز بر چه اساسی است؛ اساسنامه  مرکز؛
نظریه پشتیبان گروه یا شرایط و وقایع روز ایران و جهان؟

y	 آیا در این مرکز، تحقیقات زمینه ای و پیشاپژوهشی مانند ضوابط موضوع شناسی در فقه سیاسی
انجام می شود؟ از این مباحث پیرامونی، دقیقاً چه عناوینی پژوهش شده است؟

y	آیا در این مرکز چشم انداز علمی و پژوهشی در عرصة فقه سیاسی طراحی و ترسیم شده است؟
y	جایگاه فقه سیاسی در این چشم انداز را توضیح دهید؟
y	در این مرکز، چه مسائلی از فقه سیاسی، پژوهش شده  یا در دستور پژوهش قرار دارند؟
y	 چه موضوعاتی را می توانید در حوزة فقه سیاسی معرفی کنید که نیاز به پژوهش دارند، اما در این

مرکز هنوز در دستور کار پژوهشی قرار نگرفته اند؟
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پیوست 4: پرسش نامه ارسالی به مراکز علمی ـ سیاسی در محور مطالعاتی 
» ساختار، وظايف و مسائل جاری مراکز تصمیم گیری سیاسی«

این پرسش نامه و مصاحبه برای کشف مسائلی است که احیاناً از طریق تحقیق اسنادی حاصل 
نمی شود.

آیا اهداف این مرکز با توجه به دانش فقه سیاسی، طراحی شده است؟  .1
آیا چشم انداز، ساختار و وظایف این مرکز با مسائل فقه سیاسی ارتباط دارد؟  .2

در صورت پاسخ مثبت، چه تالش هایی برای عملیاتی کردن آن مسائل انجام شده است؟  .3
آیا فقه سیاسی توانسته است به نیازهای شما در حوزة کاری تان پاسخ الزم و کافی ارائه کند؟  .4

فقه سیاسی در چه حوزه های نتوانسته است به نیازهای شما پاسخ الزم ارائه کند؟  .5
در چه حوزه هایی فقه سیاسی می تواند همیار و کمک کار شما در فرایند اجرایی امورتان باشد؟  .6

آیا برای موضوعات فقهی سیاسی در این مرکز، مقوله بندی کلی وجود دارد؟ این مقوالت را نام   .7
ببرید.

با توجه  به  اولویت ساختاری و  وظایف  عام  این  مرکز،  مسائلی  را  که در اولویت قرار می دهید،   .8
نام ببرید؟
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پیوست 5: پرسش نامه ارسالی به استادان برای گام های آغازين سناريونويسی 
در محور مطالعات آينده نگرانه

نقش فقه سیاسی برای دهه های آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟  .1
با توجه به پیشرفت بشری در دانش و فناوری، نقش فقه سیاسی ناظر به این پیشرفت ها را چگونه   .2

ارزیابی می کنید؟
در عرصة جهانی شدن، نقش فقه سیاسی در آینده چگونه خواهد بود؟  .3

در عرصة بین المللی، فقه سیاسی چه نقشی در آینده بازی کند؟  .4
نقش فقه سیاسی در طراحی و تدوین اسناد باالدستی در جمهوری اسالمی چیست؟  .5

آیا فقه سیاسی در مهندسی فرهنگی جامعه، می تواند دارای نقش باشد؟  . 6
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پیوست 6: پرسش نامه ارسالی به کارشناسان در محور مطالعاتی نظريه های عمده

برخی از سئواالت ناظر به مطالعة آینده نگرانه:
نقش فقه سیاسی برای دهه های آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟  .1

با توجه به پیشرفت بشری در دانش و فناوری، نقش فقه سیاسی ناظر به این پیشرفت ها را چگونه   .2
ارزیابی می کنید؟

در عرصة جهانی شدن، نقش فقه سیاسی در آینده چگونه خواهد بود؟  .3
در عرصة بین المللی، فقه سیاسی چه نقشی در آینده بازی کند؟  .4

نقش فقه سیاسی در طراحی و تدوین اسناد باالدستی در جمهوری اسالمی چیست؟  .5
آیا فقه سیاسی در مهندسی فرهنگی جامعه، می تواند دارای نقش باشد؟  . 6
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پیوست 7: پرسش نامه ارسالی به استادان برای محور مطالعاتی آسیب شناسی

به نظر شما آسیب  های عمدة فقه سیاسی در حوزة مسائل چیست؟  .1
به نظر شما، آسیب  های روش شناختی فقه سیاسی کدام است؟  .2

آسیب  های مربوط به موضوع شناسی در فقه سیاسی کدام است؟  .3
آسیب  های مربوط به حوزة پژوهش کدام است؟  .4
آسیب  های مربوط به حوزة آموزش کدام است؟  .5

آسیب فقه سیاسی شیعه در مقایسه با فقه سیاسی اهل سنت کدام است؟  .6
آسیب  های مربوط به نظریه پردازی در فقه سیاسی کدام است؟  .7

آسیب  های فقه سیاسی در عرصة عمل و اجرایی حکومت کدام است؟  .8
آسیب  های دیگری که به نظر شما در عرصة فقه سیاسی وجود دارد، نام ببرید؟  .9
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و  نیازها  شناسايی  پرسش نامه  که  طرح  علمی  مشاوران  اسامی   :8 پیوست 
اولويت بندی به آنان ارسال شده است

جدول 11: مشاوران علمی در شناسایی نیازها و اولویت بندی ها

نام و نام خانوادگیردیف

دکتر محمد پزشکی 1
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اصغر نصرتی 2
حجت االسالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی 3
دکتر علی شیرخانی 4
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد 5
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد ملک زاده 6
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی آقا پیروز 7
دکتر عبدالوهاب فراتی 8
دکتر مسعود پورفرد 9
حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن مهاجرنیا 10
حجت االسالم و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین 11
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدجواد ورعی 12
حجت االسالم و المسلمین سیدسجاد ایزدهی 13
حجت االسالم و المسلمین هروی 14
حجت االسالم و المسلمین محبی اشنی 15
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمهدی میرجلیلی 16
دکتر محمود فالح 17
حجت االسالم و المسلمین سوادی 18
جناب آقای ابوالحسن حسنی 19
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری 20
حجت االسالم و المسلمین دکتر روح اهلل شریعتی 21
دکتر شریف لک زایی    22
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نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین دکتر منصور میراحمدی 23
جناب آقای عباس عمادی 24
جناب آقای ابوالفضل غفاری 25
جناب آقای مختار شیخ حسینی 26
جناب آقای محمود  وفایی منش 27
حجت االسالم و المسلمین منصور سهروردی 28
جناب آقای علیرضا ناییج 29
حجت االسالم و المسلمین دکتر فاضل حسامی 30
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان 31
حجت االسالم و المسلمین سعید داوودی 32
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد محمدی جورکویه 33
حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن رضوانی 34
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمدرضا یزدانی مقدم 35
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد نوروزی 36
دکتر رضا عیسی نیا 37
دکتر یوسف خان محمدی 38
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمود شفیعی 39
دکتر کمال اکبری 40
حجت االسالم و المسلمین دکتر  امیدی 41
حجت االسالم و المسلمین دکتر بهرام دلیر 42
حجت االسالم و المسلمین سیدعلی عماد 43
حجت االسالم و المسلمین حقی 44
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی 45
دکتر سیدصادق حقیقت 46
دکتر محمود حکمت نیا 47
حجت االسالم و المسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمدار  48
حجت االسالم و المسلمین دکتر غفاری فر 49
حجت االسالم و المسلمین دکتر میرعلی 50
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نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین دکتر صیاد 51
حجت االسالم و المسلمین دکتر ذبیح اهلل نعیمیان 52
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین ارجینی 53
حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل شکوری 54
حجت االسالم و المسلمین آقای مصطفی ابراهیمی 55
حجت االسالم و المسلمین آقای حسین احمدی کمشچه 56
حجت االسالم و المسلمین آقای اسماعیل احمدی منش 57
حجت االسالم و المسلمین آقای عباس اشجع اصفهانی 58
 حجت االسالم و المسلمین آمیرسیدحسن اعتمادی 59
 حجت االسالم و المسلمین آقای عبداهلل امیدی فرد 60
حجت االسالم و المسلمین آقای احمد باقریان ساروی 61
حجت االسالم و المسلمین آقای جعفر بچاری 62
حجت االسالم و المسلمین آقای یارمحمد ترکاشوند 63
حجت االسالم و المسلمین آقای رمضان جعفرپور 64
 حجت االسالم و المسلمین آقای علی جهانیان 65
حجت االسالم و المسلمین آقای غالمرضا حاجبی 66
حجت االسالم و المسلمین آقای محسن حسن زاده لیله کوهی 67
حجت االسالم و المسلمین آقای محمود حسنی نژادمغنی 68
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمد حسینی 69
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی حیدری فطرت )شهابی( 70
حجت االسالم و المسلمین آقای محمدعلی خزائلی 71
حجت االسالم و المسلمین آقای حسن خسروی 72
حجت االسالم و المسلمین آقای احمد خوانساری 73
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی درگاهی 74
 حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمود دریاباری 75
 حجت االسالم و المسلمین آقای مجید دستیاری 76
حجت االسالم و المسلمین آقای احمد دعاگوی کربالئی 77
حجت االسالم و المسلمین آقای حسام الدین ربانی 78
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نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین آقای محمد ربانی 79
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمجتبی رحمانی 80
حجت االسالم و المسلمین آقای عباس رحیمی مزرعه شاهی 81
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمدباقر رضوی کشمیری 82
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدصادق روحانی 83
 حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمدحسین روحانی رانکوهی 84
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمدرضا رهنمائی 85
 حجت االسالم و المسلمین آقای رضا ریحانی 86
حجت االسالم و المسلمین آقای مجتبی زارعی 87
حجت االسالم و المسلمین آقای علی زمانی کسبی 88
حجت االسالم و المسلمین آقای میثم زنجیرزن حسینی 89
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی ساجدی 90
حجت االسالم و المسلمین آقای محمدباقر ساعی ور 91
حجت االسالم و المسلمین آقای کاظم سپاسی آشتیانی 92
حجت االسالم و المسلمین آقای ابراهیم سلیمانی درچه 93
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدعباس سیدکریمی 94
حجت االسالو المسلمین آقای عبدالهادی سیستانی 95
حجت االسالم و المسلمین آقای محمدشاه توکلی 96
حجت االسالم و المسلمین آقای مرتضی شریفی اشکوری 97
حجت االسالم و المسلمین آقای حبیب اهلل شعبانی موثقی 98
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدحسین شفیعی دارابی 99
حجت االسالم و المسلمین آقای اسداهلل شکریان 100
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی شهبازی 101
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمجید شیخ االسالم 102
حجت االسالم و المسلمین آقای مصطفی صرفی 103
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدعلی اصغر صفویان 104
حجت االسالم و المسلمین آقای صمد صمدی 105
حجت االسالم و المسلمین آقای محمد علی ضیائی 106
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نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین آقای محمود عبداللهی 107
حجت االسالم و المسلمین آقای محمدحسین عبدی 108
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی عبدی 109
 حجت االسالم و المسلمین آقای احمد عربیان 110
 حجت االسالم و المسلمین آقای غالمحسن علیزاده 111
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدحسین فاطمی 112
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمد فاطمی ابهری 113
حجت االسالم و المسلمین آقای حسین فالح مبارکه 114
حجت االسالم و المسلمین آقای عبدالحمید فالح نژاد 115
 حجت االسالم و المسلمین آقای علیرضا  فالحت منش 116
حجت االسالم و المسلمین آقای محمدرضا قربانی پروریجی 117
 حجت االسالم و المسلمین آقای هادی قشقاوی 118
حجت االسالم و المسلمین آقای افشین کیانی 119
حجت االسالم و المسلمین آقای عبداهلل کیوانی 120
حجت االسالم و المسلمین آقای محمد حسن گلی شیردار 121
حجت االسالم و المسلمین آقای محمد جواد مجتهدی 122
حجت االسالم و المسلمین آقای علی محبی اشنی 123
 حجت االسالم و المسلمین آقای مسعود محمدمفخمی 124
 حجت االسالم و المسلمین آقای رضا محمدی 125
 حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمهدی  محمدی 126
حجت االسالم و المسلمین آقای رحیم  محمدی ایالمی 127
حجت االسالم و المسلمین آقای میررجب علی محمدی متکازینی 128
حجت االسالم و المسلمین آقای عبدالمجید مقامی 129
حجت االسالم و المسلمین آقای ابوالقاسم مقیمی حاجی 130
حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی منصوری فر 131
حجت االسالم و المسلمین آقای غالمرضا مهدوی کرمانی 132
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمدحسن مؤمنی تنکابنی 133
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمجتبی میردامادی 134
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نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین آقای کمال الدین نارنج 135
حجت االسالم و المسلمین آقای عبد الرحمن نجفی عمران 136
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدمحمد نجفی یزدی 137
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدجواد ورعی راثی 138
حجت االسالم و المسلمین آقای سیدقوام الدین هاشمی 139
حجت االسالم و المسلمین آقای مصطفی هروی 140
حجت االسالم و المسلمین آقای یاسین فرهادی 141
حجت االسالم و المسلمین آقای یوسفی 142
جناب آقای لطیف فرهادی 143
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پیوست 9: فهرست استادان برای گفت وگوی تفصیلی

جدول 12: استادان گفت وگوی تفصیلی

نام و نام خانوادگیردیف

حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اصغر نصرتی1

حجت االسالم و المسلمین سیدسجاد ایزدهی2

حجت االسالم و المسلمین دکتر روح اهلل  شریعتی3

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمود شفیعی4

حجت االسالم و المسلمین دکتر بهرام دلیر5

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدعلی میرموسوی6

دکتر سیدصادق حقیقت7

دکتر محمود حکمت نیا8

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا شریعتمدار 9

حجت االسالم و المسلمین دکتر غفاری فر10

حجت االسالم و المسلمین دکتر صیاد11

حجت االسالم و المسلمین دکتر ذبیح اهلل نعیمیان12

دکتر محمد پزشکی13

حجت االسالم و المسلمین دکتر ابوالفضل شکوری14

حجت االسالم دکتر محمدعلی میرعلی15
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پیوست 10: اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری دورۀ چهارم،  برای ارائۀ 
نیازهای پژوهشی 

جدول 13: اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری دورۀ چهارم

 نام خانوادگیردیف

حضرت آیت اهلل جناب آقای 1
محمدحسین احمدی شاهرودی

حضرت آیت اهلل جناب آقای رضا استادی2

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمد امامی کاشانی3

حضرت آیت اهلل جناب آقای هادی باریک بین4

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدباقر باقری کنی5

حضرت آیت اهلل جناب آقای احمد بهشتی6

حضرت آیت اهلل جناب آقای احمد جنتی 7

حضرت آیت اهلل جناب آقای محی  الدین حائری شیرازی 8

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدهاشم حسینی بوشهری9

حضرت حجت االسالم و المسلمین 10
جناب آقای سیداحمد خاتمی

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدمحسن خرازی11

حضرت آیت اهلل جناب آقای ابوالقاسم خزعلی12

حضرت آیت اهلل جناب آقای قربانعلی دری نجف آبادی13

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدعلی اصغر دستغیب14
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 نام خانوادگیردیف

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدعلی محمد دستغیب15

حضرت حجت االسالم و المسلمین 16
جناب آقای دکتر حسن روحانی

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدمحمدنقی شاهرخی17

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای 18
سیدعلی شفیعی نوراهلل طبرسی 

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدحسن طاهری خرم آبادی 19

حضرت حجت االسالم و المسلمین 20
جناب آقای علی فالحیان

حضرت آیت اهلل جناب آقای صادق الریجانی 21

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدتقی مصباح یزدی22

حضرت حجت االسالم و المسلمین 23
جناب آقای عباس کعبی 

حضرت آیت اهلل جناب آقای عباس محفوظی24

حضرت آیت اهلل جناب آقای محسن مجتهد شبستری25

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمد محمدی گیالنی 26

حضرت حجت االسالم و المسلمین 27
جناب آقای محسن قمی 

حضرت آیت اهلل جناب آقای احمد محسنی گرکانی 28

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدرضا مهدوی کنی   29

حضرت آیت اهلل جناب آقای مرتضی مقتدایی30
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 نام خانوادگیردیف

حضرت آیت اهلل جناب آقای حسن ممدوحی 31

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدعلی موحدی کرمانی 32

حضرت آیت اهلل جناب آقای 33
سیدمحمدعلی موسوی جزایری 

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمد مومن34

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدکاظم نورمفیدی35

حضرت آیت اهلل جناب آقای عباس واعظ طبسی36

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمد یزدی 37

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی 38

حضرت آیت اهلل جناب آقای ابوالقاسم وافی یزدی39

حضرت آیت اهلل جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی)ره(40

حضرت آیت اهلل جناب آقای هاشم هاشم زاده هریسی41

حضرت حجت االسالم و المسلمین 42
جناب آقای غالم علی نعیم آبادی

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدعلی اکبر قریشی43

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدیوسف طباطبائی نژاد44

حضرت حجت االسالم و المسلمین 45
جناب آقای سیدعبدالهادی حسینی شاهرودی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 46
جناب آقای سیدصابر جباری



174 ...............................................................................................................  تای رنیپل راوست هی

 نام خانوادگیردیف

حضرت حجت االسالم و المسلمین 47
جناب آقای محمدتقی واعظی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 48
جناب آقای عباس علی سلیمانی

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدمجتبی طاهری49

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدابراهیم سیدحاتمی50

حضرت آیت اهلل جناب آقای غیاث الدین طه محمدي51

حضرت حجت االسالم و المسلمین 52
جناب آقای سیدحسن عاملی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 53
جناب آقای عبدالمحمود عبداللهی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 54
جناب آقای سیداحمد علم الهدی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 55
جناب آقای سیدمحمود علوي

حضرت آیت اهلل جناب آقای زین العابدین قربانی56

حضرت حجت االسالم و المسلمین 57
جناب آقای محسن کازرونی

حضرت آیت اهلل جناب آقای 58
محمد حسین معصومی زرندی

حضرت آیت اهلل جناب آقای علی اصغر معصومی59

حضرت آیت اهلل جناب آقای علی معلمی60

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدابوالحسن مهدوی 61

حضرت آیت اهلل جناب آقای حبیب  اهلل مهمان نواز 62
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 نام خانوادگیردیف

حضرت آیت اهلل جناب آقای سیدابوالفضل میرمحمدی63

حضرت حجت االسالم و المسلمین 64
جناب آقای حسن نمازی 

حضرت آیت اهلل جناب آقای عبدالنبی نمازی65

حضرت حجت االسالم و المسلمین 66
جناب آقای سیدمحمد واعظ موسوی

حضرت آیت اهلل جناب آقای رضا رمضانی67

حضرت حجت االسالم و المسلمین 68
جناب آقای سیدابراهیم رئیسی

حضرت آیت اهلل جناب آقای محسن حیدری )آل کثیری(69

حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدتقی پورمحمدی70

حضرت آیت اهلل جناب آقای اسداهلل ایمانی71

حضرت آیت اهلل جناب آقای مختار امینیان72

حضرت آیت اهلل جناب آقای علی رضا اسالمیان73
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پیوست 11: مديران مراکز آموزشی-پژوهشی و نهادهای حكومتی با رويكرد 
تقاضامحور

جدول 14: مدیران مراکز آموزشی-پژوهشی و نهادهای حکومتی

سمت نام خانوادگیردیف

حضرت حجت االسالم و المسلمین 1
دادستانی محترم کل کشورجناب آقای محسنی اژه ای 

دبیر محترم شوراي نگهبانحضرت آیت اهلل آقای جنتي 2

ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری جناب آقای مهندس عزت اهلل ضرغامی3
اسالمی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمیجناب آقای دکتر علی الریجانی4

ریاست محترم مجمع تقریب مذاهب حضرت آیت اهلل جناب آقای محسن اراکی5
اسالمی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 6
جناب آقای عباسعلی اختری

دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل 
بیت)علیه السالم(

حضرت حجت االسالم و المسلمین 7
جناب آقای سیدعلی قاضی عسکر

نمایندة محترم ولی فقیه در امور حج و 
زیارت

رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای جناب آقای کریم پور 8
مسلح

ریاست محترم مرکز بررسی های جناب آقای دکتر پرویز داوودی9
استراتژیک ریاست جمهوری

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحتحضرت آیت اهلل جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی10

حضرت حجت االسالم و المسلمین 11
جناب آقای محمد محمدیان

نمایندة محترم مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها

حضرت حجت االسالم و المسلمین 12
جناب آقای علی سعیدی

نمایندة محترم ولی فقیه در سپاه 
پاسداران
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سمت نام خانوادگیردیف

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری جناب سردار آقای اسماعیل احمدی مقدم13
اسالمی ایران

حضرت حجت االسالم و المسلمین 14
جناب آقای مصطفی پورمحمدی

ریاست محترم سازمان بازرسی کل 
کشور

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری جناب آقای دکتر سعیدجلیلی15
اسالمی

ریاست محترم سازمان زندانهای کشورجناب آقای غالمحسین اسماعیلی 16

دبیر محترم شورای عالی انقالب جناب آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی17
فرهنگی

ریاست محترم کل دیوان محاسبات جناب آقای دکتر رحماني فضلي 18
کشور

حضرت حجت االسالم و المسلمین19
 جناب آقای سیدحسن خمینی)قدس سره(

ریاست محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)قدس سره(

ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام حضرت آیت اهلل جناب آقای محمدتقی مصباح یزدی20
خمینی)قدس سره(

ریاست محترم سازمان فرهنگ و جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد21
ارتباطات اسالمی

ریاست محترم مرکز پژوهش هاي جناب آقای دکتر کاظم جاللی22
مجلس شوراي اسالمي

ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و جناب آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی23
مطالعات فرهنگی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 24
جناب آقای دکتر سعیدی روشن

ریاست محترم پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه

حضرت حجت االسالم و المسلمین 25
جناب آقای علی اکبر صادقی رشاد

ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی

حضرت حجت االسالم و المسلمین 26
جناب آقای حسین توسلی 

ریاست محترم پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی
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پیوست 12 : نامه ارسالی به استادان برای اولويت گذاری پژوهشی

)باسمه تعالی(

استاد محترم جناب آقای...................................... )زید عّزه(

با سالم و تحیت، 
به استحضار می رساند که طرح نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی توسط معاونت 
پژوهش حوزه های علمیه و با همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه، در حال 
انجام است و مراحل متعدد از جمله مرحلة شناسایی نیازها را به انجام رسانده 
و اکنون در مرحلة اولویت گذاری پژوهشی قرار دارد؛ طبیعی است که این مهم، 
بدون همکاری استادان و صاحب نظران این حوزه به سامان نخواهد رسید، لذا 
از جنابعالی درخواست می شود تا با عالمت گذاری مسائل پژوهشی در فایل 
پیوست، نسبت به تعیین میزان اولویت هر یک از آنها ناظر به شاخص های ارائه 

شده در جدول پیوستی اقدام فرمایید.

من اهلل التوفیق
سیدکاظم سیدباقری

مجری پروژۀ نیازسنجی فقه سیاسی
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پیوست 13: شاخص های اولويت گذاری نیازهای پژوهشی فقه سیاسی

جدول 15: پرسش نامه اولویت گذاری نیازهای پژوهشی

ردیف

ی نظام 
میزان فایده برا
اسالمی

ت
ت و اولوی

میزان فوری
ستردگی و فراوانی 

گ
نیاز )موارد ابتال(

ن المللی 
ابعاد ملی و بی
سئله

م
ش 

ی پژوه
امکان اجرا

ط کاربران
توس

میزان تأثیر در رشد 
ش فقه 

شبرد دان
و پی

سیاسی

ی 
میزان فایده برا
جامعه اسالمی

ن
عناوی

میزان اولویت

خیلی کم
کم

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد
خیلی کم

کم
متوسط
زیاد

خیلی زیاد

1
ش اکثریت در مشروعیت  

نق
حکومت اسالمی از منظر امام 

س سره(
خمینی)قد

2
ضرورت و اهمیت 

موضوع شناسی در صدور 
احکام فقهی ـ سیاسی

3
تأثیر موضوع شناسی در فرایند 

استنباط احکام سیاسی

4
ش عقل تجربی در 

نق
موضوع شناسی فقه سیاسی

5
ش شناخت فقیه از ماهیت 

نق
دولت در صدور احکام سیاسی 

6
نسبت سنجی فلسفه سیاسی 

و فقه سیاسی از منظر 
ش شناختی

رو

7
چگونگی ارتباط و تعامل فقه 

سیاسی با کالم سیاسی

8
چگونگی ارتباط و تعامل فقه 

سیاسی با فلسفه سیاسی

9
چگونگی ارتباط 

و تعامل فقه سیاسی 
با جامعه شناسی سیاسی

10
رابطه فقه سیاسي و پیشرفت 

سیاسي
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پیوست 14: برخی از مراکز مرتبط با فقه سیاسی

برخی از مراکز علمی مرتبط با فقه سیاسی در نظام جمهوری اسالمی:
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام / معاونت پژوهش هاي فقهي و   .1

حقوقي / گروه اندیشه اسالمی
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي/ دفاتر مطالعاتي/ دفتر سیاسي  .2

دبیرخانه مجلس خبرگان / مرکز تحقیقات حکومت اسالمي  .3
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي/ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسي / گروه فقه سیاسي  .4

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي / پژوهشکده نظام هاي اسالمي / گروه سیاست  .5
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشکده علوم اجتماعي / گروه علوم سیاسي  . 6

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي / پژوهشکده علوم سیاسي  .7
پژوهشکده علوم انساني و مطالعات اجتماعي )جهاد دانشگاهي( / پژوهشکده علوم انساني / گروه   .8

علوم سیاسي و روابط بین الملل
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي / پژوهشکده علم و دین / گروه مطالعات سیاسي و اسالم  .9

مرکز فقهی ائمه اطهار )علیه السالم( / گروه فقه سیاسي  .10
مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خمیني ره / معاونت پژوهشي  .11

مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بیت )علیه السالم(  .12
پژوهشکده امام خمینی)قدس سره( و انقالب اسالمی / گروه اندیشه سیاسي در اسالم  .13

جامعة المصطفي / پژوهشگاه بین المللي المصطفي / پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي / گروه   .14
علوم سیاسي

جامعة المصطفی / انجمن فقه سیاسي  .15
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