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 مقدمه

 .ددارن مهمی نق  ، تشیّ  اهدا  پیشبرد در مذهبی سازمان یک عنوان بت شناسیشیعت مراکز
 هرچت اما ،است گرفتتمی انجام افراد توسط عمدتا   شده انجام هایفعالیت گذشتت در اگرچت

 بیشتر حوزه این در عالف افراد و شناسانشیعت هایفعالیت شـویم،می نزدیک مدرن دنیای بت
 در مهمی نق  منهـا راهبردهـای بین این در گیرد.می هود بـت ســـازمـانی بوی و رنـگ

 .کندمی ایفا شانشناسینو 

 مسئله انیب

ــازمان کت جهانی در ــمی مراکز و هاس ــلی بازیگران رس ــوب مذهبی هایکن  اص  محس
 واق  در انگاشــت. نادیده بیمذه جوام  اهدا  پیشــبرد در را منها نق  تواننمی شــوند،می

 ,Levy and Razin, 2010) دارند عقاید گیری شکل در اهمی نقش اذهبی هایسااماا  

p2.) و اهمیت از اسالمی انقالب از پس ،مذهبی سازمان یک عنوان بت شناسیشـیعت مراکز 
ــدند  برهوردار مهمی جایگاه ــوی بت برای مهمی نق  زیرا ش ــیدن رتص  اعتقادی نمام کش
 اعتقادی نمام تبیین بر عالوه داهلی شــناســیشــیعت مراکز بین این در کنند.می ایفا انشــیعی

 هایگیریجهت مراکز این دارند. اسالمی انقالب فکری مبانی تبیین در مهمی نق  شیعیان،
 در ئلتمس عنوان بت منچت است. اهمیت دارای من تبیین و بازشناسی کت دارند مختلفی راهبردی

 است. داهلی شناسیشیعت مراکز راهبردهای تحلیل و بررسی ،است توجت ردمو پژوه  این
 راهبردهای از حمایت زمینت و کرد شـناسینو  را نهام توانمی مراکز این راهبردهای تحلیل با

 اب واق  در .کرد فراهم را اســالمی انقالب و شــیعیان اعتقادا  نمام با منها افقهم و مطلوب
 چت اسیشنشیعت مراکز از یک هر کت فهمید توانمی شـناسـیشـیعت زمراک راهبردهای تحلیل

 مراکز کت شودمی مطر  الؤس این رواین از نمایند.می ترسیم شیعت عقاید نمام از تصـویری
 شناسیشیعت مراکز انوا  تبیین پژوه  این هد  ؟دارند راهبردهایی چت داهلی شناسیشیعت

 کالن هایمشیهط و اهدا  با افقهم مراکز حمایت و تشخی  و منها راهبردهای اساس بر
 .است ایران اسالمی جمهوری نمام
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 پژوهش ینظر  یمبان

 یشناسمفهوم

 راهبرد

 بت ند.کمی تعیین را ســازمان کی جهت و ماهیت کت اســت چهارچوب یک مثابت بت راهبرد
ــت اهدا ، از الگویی را من دلیل همین ــیاس ــمیم اقداما ، ها،برنامت ها،س  یا هاگیریتص

 انجام کت اســت هاییفعالیت و ســازمان ماهیت بیانگر کت کنندمی تعریف مناب  تخصــی 
ــازمان هایگیریجهت پژوه  این در راهبرد از منمور (.Nickols, 2015, p3) دهدمی  س

 باشد.می سازمان هایسیاست و هابرنامت اهدا ، متضمن کت است

 راهبرد متخصصان

 کنمم منها هستند. سازمان شکست یا موفقیت مسئول کت هستند رادیاف 1راهبرد متخصصان
 قالب در است ممکن ،راهبرد متخصصان باشند. داشـتت سـازمان در مختلفی عناوین اسـت
 دیلمقانی، و نیا)فهیم یابند حضور هاسازمان در کارمفرین یا مالک مدیرعامل، یس،ئر رهبر،

 تشخی  را راهبرد متخصصان اهمیت کت بود کسانی نخسـتین از 2مینتزبرگ .(121 :2413
 شناهت رسمیت بت استراتژی توسـعت در را راهبرد متخصـصـان جایگاه نیز 3ویتینگتون داد.

(Bowen and Bowen, 2019, 1745p.) 

  یشناسعهیش مرکز

 بت من در چیزی کت ییجا شــود.می اطالق مرکز باشــد یافتت تمرکز فعالیتی من در کت ییجا بت
ــود یافت وفور ــتاد یا اداری کارهای جامان و فرماندهی محل یا ش ــد س  گویندمی مرکز باش

 ایمجموعت اســت، توجت مورد پژوه  این در مرکز از منچت .(7155 :6ج ،2472 )انوری،
 بروز أمنش کتطوریبت  است متمرکز من در هافعالیت تمام و دارد محوری موقعیت کت اسـت

                                                           

1. Strategists 

2. Mintzberg 

3. Whittington 
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 است ییهاسازمان شامل شناسی،شیعت مرکز بنابراین د.باشمی اسـاسی اقداما  از بسـیاری
 این در کت هاییفعالیت تمام و دارند شــناســیشــیعت هایفعالیت در کلیدی و مهم نق  کت

 شناسیشـیعت مراکز این در کت اسـت هاییتصـمیم و هابرنامت بر مبتنی شـودمی انجام حوزه
 هستند. شیعی هایاندیشت زمینت در سیاسا اقداما  از بسیاری بروز أمنش و شودمی گرفتت

 سازمان یراهبردها در یانسان یهاهیسرما نقش

 موضو  این کنند.می ایفا سازمان موفقیت در اصلی نق  فزاینده طور بت 1انسـانی هایسـرمایت
 ویژه اهتمام ســازمانی راهبردهای در انســانی ســرمایت نق  بت مدرن، هایســازمان شــد باعث

 عملکرد بتوانند کت بگیرند نمر در را هاییسیاست باید هاسازمان دلیل همین بت باشـند. داشـتت
 هدایتگر کت راهبردها .(Thuda,2019: 240) کنند پشــتیبانی انســانی هایســرمایت با را ســازمان
 حمایت انسانی هایسرمایت توسط باید نیز هستند، سـازمان هایسـیاسـت و هابرنامت اهدا ،

 عنوان بت سازمان انسانی هایسرمایت کت واقفند نکتت این بر )استراتژیک( راهبردی رهبران شوند.
 اساسی هایتوانمندی و هاشایستگی منها وسیلت بت هاسازمان و شوندمی تلقی حیاتی منب  یک

 تحلیل منمور بت بنابراین (.Faraz Mubarak, 2019, p32) کنندمی ایجاد هود برای را محوری و
ــازما راهبردهای ــرمایت نق  تواننمی نس ــانی هایس  تحلیلگران امروزه گرفت. نادیده را انس

 نمایند. عبور سادگی بت انسانی هایسرمایت کنار از توانندنمی راهبردها تحلیل منمور بت سازمان
 اهبردیر شریک در باید را سازمان راهبردهای موفقیت رمز کت واقفند نکتت این  بر هوبی بت منها

 تحلیل منمور بت پژوه ، این در کنند. جستجو هستند انسانی هایسـرمایت انهم کت سـازمان
 این در فعال دانشوران و شناسانشیعت نق  تواننمی شناسیشـیعت مراکز و سـازمان راهبردهای

 توانمی منها هایگیریجهت و مثار در بررســی و دقت با بلکت گرفت، نادیده را مراکز و عرصــت
 مورد. دست بت شناسیشیعت مراکز دهایراهبر از مناسبی درک

 پژوهش روش

 روش بت من نیاز مورد اطالعا  .است اکتشـافی و کیفی هایپژوه  نو  از حاضـر پژوه 
 شده گردموری حوزه این نمرانصاحب و شناسیشیعت مراکز اسناد بت مراجعت با و ایکتابخانت

                                                           
1. Human Capital 
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 صحت گرو در کیفی هایپژوه  در شده گردموری هایداده ییروا اینکت بت توجت با اسـت.
ــت بت اطالعا  و هاداده  و هاداده پژوه  این در (Maxwell, 1992: 282) اســت ممده دس

 سازمانی اسناد و هاگزارش و شناسیشیعت نمرانصـاحب مثار و مناب  از نیاز مورد اطالعا 
 مراکز نیســازما اســناد و شــناســانشــیعت مکتوب مثار بت مراجعت شــد. گردموری مراکز این

ــیعت ــی،ش ــناس  ،ییپایا ارزیابی برای .کندمی یدأیت را پژوه  نیاز مورد اطالعا  ییروا ش
 گرفت. قرار بررسی و ارزیابی مورد اند،کرده ایجاد هبرگان از برهی کت یمضامین

 تحلیل روش با شده گردموری اطالعا  ،شناسیشیعت مراکز راهبردهای تحلیل منمور بت
 متنی هایداده تحلیل برای فرایندی روش، این گیرند.می قرار بررسی و تحلیل مورد مضامین

 Braun) دارد را هاداده از پیچیده حال عین در و دقیق غنی، گزارش یک ارائت قابلیت کت است

& Clarke, 2006: 81). دهدمی بسزایی اهمیت منها ظریف نکا  و هاداده بافت بت روش این 
(Namey et all, 2007: 138) مراکز راهبردهای تحلیل و بررســی برای دلیـل همین بـت 

 سازمانی اسناد و اطالعا  مضامین تحلیل برای گیرد.می قرار استفاده مورد شـناسـیشـیعت
 یک در مضامین روش این در شود.می استفاده مضامین شبکت تکنیک از شناسی،شیعت مراکز
 از «1پایت مضــامین» نخســت مرحلت در د.شــونمی اســتخراج هاداده از ایمرحلت ســت فرایند

 و کلی مضمون کی پایت مضـامین از سـپس شـوند.می اسـتخراج شـده گردموری اطالعا 
 مضامین ،نهایت در مشهورند. «2دهندهسازمان مضامین» بت کت شودمی استخراج ترانتزاعی

 منها بت کت شوندمی هالصت یکپارچت صور  بت مهم و عمده هایاسـتعاره در دهندهسـازمان
 ست انجام با پژوه  این در .(stirling, Attride 2001 :388) شودمی گفتت «3فراگیر مضامین»

 (2) جدول شوند.می بررسـی و تحلیل ،شـناسـیشـیعت مراکز مثار و اطالعا  فوق، مرحلت
 .دهدمی نشان را داهلی شناسیشیعت مراکز راهبردهای تحلیل در مضامین تحلیل از اینمونت

 
 

                                                           

1. Basic  Themes 

2. Organizing  Themes 

3. Global  Themes 
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 یداخل یشناسعهیش مراکز یراهبردها نیمضام لیتحل .1 جدول

 پایت مضامین ردیف
 مضامین

 دهندهسازمان
 مضامین

 فراگیر
 شیعت مثار از برهی بت انتقادی نگاه داشتن 2

 (2 انتقادی نگاه
ای

رده
راهب

 
دی

تنقی
-

دی
جدی

ت
 

 شیعی عقاید از برهی بردن سؤال زیر 1
 مثار در تجددگرایی بروز 4

 تجدیدی اهنگ
 شیعی هایاندیشت در تعدیل و جر  3
 مفاهیم توجیت جدید هایدان  با اسالمی امکاح تطبیق 2

 مقصدنگری پایت بر اسالمی فقت تفهیم 7 دینی
 روایتی و حدیثی بارک علمای تضعیف 6

 مبانی در تشکیک
 قرمن میا  از فقهی هایبرداشت در تردید 7
 و اندیشت نقد زمانت متداول ایباوره اصولی نقد 1

 روش

1) 
ای

رده
راهب

 
دی

تنقی
-

حی
تنقی

 

 علمیت هایحوزه در اجتهادی و تحقیقاتی روش اصال  25
 رویکرد سنت اهل تقلید و اجتهاد بودن مجزی 22

 اسالمی میراث بت ممیزمقدس نگاه وجود عدم 21 گرایانتتسامح
 دینی فکرینروش 24

 التقاط
 ندی تأیید برای تجربی علوم از گرفتن مدد 23
 مناب  ردِن ک منقح و یسازراستتیپ 22

 منصفانت نقد

4) 
ای

رده
راهب

 
حی

تنقی
-

جی
روی

ت
 

 دین چهره از نادرست تفکرا  زدودن 27
 شیعی هایاندیشت تبیین برای علمی نیروی تربیت 26

 اندیشت نتبیی
 اسالم حکومتی هایاندیشت تبیین 27
 ایماهواره هایشبکت ایجاد 21

 ترویج و تبلیغ
 اندیشت

 دینی مراکز تأسیس 15
 دینی مطبوعا  حجم افزای  و مجلت انتشار 12
 رویکرد جهان فرهنگی علمی مؤسسا  و زکمرا با ارتباط 11

 جهان اندیشمندان با فرهنگی علمی جلسا  14 گرایانتتعامل

 های پژوهش(منبع: یافته(

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86#%D9%85%D8%AF%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 پژوهش یهاافتهی لیتحل

 بت راهبردهای کشور، داهل شناسیشیعت کزمرا سازمانی اسناد و مثار مضامین تحلیل از پس
ــت ــامل ممده دس ــت ش ــتت س ــتند فراگیر و کالن راهبرد دس  بیانگر منها از یک هر کت هس

 باشد.می کشور داهل شناسیشیعت مراکز فرهنگی و علمی هایگیریجهت

 تجدیدی-تنقیدی یراهبردها

 این در اســت. دیدیتج-تنقیدی راهبرد شــناســیشــیعت مراکز در مطر  راهبردهای از یکی
 من اصل از چیزی نهایت در کت شوندمی واق  نقد مورد چنان شیعت عقاید و تفکرا  راهبرد،

 قرائتی با و شودمی نزدیک مخالفان اسـالم بت من هروجی موارد،بعضـی در و ماندنمی باقی
 تا را  تشــیّ  مراکز، این راهبردهای شــود.می منطبق ســنت اهل هایتفرق با حداقل یا وهابی

 راهبردی چنین دارای کت مراکزی برد.می پی  بت مخالف هایجریان با صــداییهم مرزهای
 و یانگارسهل امر، این علت تک ردهک پیدا نفوذ فراوانی هرافا  اسالم، در معتقدند هستند،

 بت منها، درســتی و اعتبار بت توجت بدون کتطوریبت اســت. روایت و حدیث نقل در دقتیبی
 تب بردن پناه را راهکار تنها مراکز این است. شده اسالمی معار  و مفاهیم وارد سـنت عنوان
ــتت قرمن ــت فهم و قرمن از دوری و دانس ــبب را قرمنی هایمموزه و دین نادرس  و انحطاط س

 منوط را مسلمانان عز  دوباره یابیباز بنابراین، شمارند.برمی اسالمی جوام  ماندگیعقب
 است نبوی عصر و اسالم، صدر من و بود شـده مغاز منجا از عز  تک داندیم جایی همان بت
 بت توجت و قرمن پیام اساس بر هالصانت و درسـت عمل و وحی درسـت فهم با مسـلمانان تک

 ْیُکُم َعلَ  اْلَتَبَسْت  َفِإَذا» پیامبر معرو  سخن بودند. افتتی دست من بت قرمن و اسالم جامعیت
 رد محوری مبنای (217 :1ج  تا،یب ،ینیلک) «ِباْلُقْرمِن  َفَعَلْیُکْم  اْلُمْمِلِم  ْیِل اللَّ  َکِقَطِ   اْلِفَتُن 

 است. مراکز این راهبردهای
 مضــامین از فراگیر مضــمون یک عنوان بت پژوه  نیا در یدیتجد-یدیتنق یراهبردها

ــازمان ــک» و «ینید میمفاه تیتوج» ،«یدیتجد نگاه» ،«یانتقاد نگاه» هدهندس  در کیتش
 است. گرفتت شکل «مبانی

 قرار نقد مورد منجا بت تا را شــیعیان عقاید انتقادی، رویکرد در مراکز این راهبردهای
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 و بگذارند نارک زیادی مقدار بت را شیعی امامت نمریت تکمن جز بینندنمی ایچاره تک دهندمی
ــفا  بایدمی علما تک ندیبگو اولواالمر درباره  مردم و نندک بیان ردمم برای را اولواالمر ص
 راکزم این بت منتسب گاننویسند مثار از برهی در چنانچت نمایند. انتخاب را من مصداق هود،

ــود:می بیان ــالم» ش ــالم ندارد، کالملوکمل اس  ان،ی)جعفر «دارد الزم امکاح مجری اس
ــتن با انتقادی رویکردهای در مراکز این .(241 :2411  نقد در «گریشهه  ی» تابک نوش

 پ رامون در» تابک نگارش با یحت و ردهک حملت هرافت عنوان بت  تشیّ  شعائر بت سخت  ،تشیّ 
 نمانده اسالم از چیزی دیگر ما، زمان در تک باورند براین ،یگریعیشـ تابک از قبل  «اسهال 
 نشیعیا عقاید در شک ایجاد هد  با «ساله هزار اسهرار» عنوان با تابیک باره این در 1اسـت.
 تابک ،شــبها  دیگر نهمچنی و من مطالب بت پاســخ در همینی امام تک شــودیم منتشــر

 .(217 :2474 زایی، ک)ل نگارندمی را «اسرار شفک»
 دهند،می قرار هود هایفعالیت محور را تجدیدی-تنقیدی راهبرد کت شناسیشیعت مراکز

ــیعی مفاهیم و هامموزه بت تجدیدی نگاه یک دارای ــتند. ش  و جر  طریق از مراکز این هس
 و انحطاط تا کنندمی تالش مثارشــان در ییتجددگرا و شــیعی هایاندیشــت در تعدیل
ــالمی جوام  ماندگیعقب  نقد در نقلمدارا یعل دریح مثال عنوان بت نمایند. جبران را اس

 و زیارت» تابک نوشتن با ای نوشت. را «غالت شهر از نجات راه» تابک زیممغلو یها یگرا
 متون از اســتفاده با تا دیوشــک و ردهک انیب را ار یز بارهدر انیوهاب جیرا دیعقا ،«نامهزیارت

 نیب در مشهور نمر هال  بر ،یاسالم اقتصـاد باب در یو .هدد ارائت من بر یاادلت مختلف،
 نصــوص یبررســ در را «اتحاد شهاهراه» تابک و هزد دامن مثارش، در همس رد بت ان،یعیشـ

ــدینویم امامت  در یاوال» از ریغد ثیحد در را یمول یمعنا تا ندکیم تالش من در و س
ــر  ــازد هارج «تص کید با مراکز این واق  در .(76-77 :تایب )قلمداران، س  رویکرد بر تأ
 اساس بر بیت اهل و عتر  کت گونتمن نت ولی هستند  قرمن بت بازگشت هواسـتار انتقادی،

ــوند. قیتل قرمن ترازهم ثقلین، حدیث مفاد  رویکردی ،انتقاد با توأم مراکز این ،رواین از ش
 دارند. نیز تجددگرا

                                                           

 .2414نا، ، بیپ رامون اسال در ، یسروک احمد دیس .ک.ر. 1
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 مراکز تجدیدی-تنقیدی راهبردهای گیریشکل در دهندهسازمان مضـامین از دیگر یکی
 تأویل ارائت با شناسیشیعت مراکز راهبرد این در است. «ینید میمفاه تیتوج» شـناسـیشـیعت
ــالم از جدید ــلمان هر تا کنندمی تالش مهتدی و هدویتم ادعای طر  و اس  هدایت مس

 موعود مهدی هستند هادی تک را حقیقی مسلمانان تمام سپس نمایند. تلقی هادی را ایشده
 سیک موعود مهدی و دانستت یکی را مهتدی و مهدی عنوان واسـطت، همینبت کنند.می لحاظ
 ژهیو یدادسـرا یگانیبا) ندک ایفا دیگران از راسـتین هدایتگری نق  الزمانمهر در تک اسـت
 (.7-2 :2477 ،تیروحان
 از برهی تجدیدی-تنقیدی راهبرد دهندهسازمان مضـامین از یکی «مبانی در کیتشـک»
ــیعت مراکز ــیش ــناس ــت. ش ــعیف با مراکز این اس  در تردید و حدیث علم بزرگ علمای تض

 در شــفاعت نمودند. انکار را شــیعی عقاید از بســیاری قرمن، میا  از فقهی هایبرداشــت
 ،ی)غالم شودمی قلمداد هدا ذاتی توحید در معصومین ردنک کشـری مراکز این اندیشـت

ــور  بت مراکز، این نمرانصــاحب از برهی  (.73-74 تا:یب ــمی ص ــیعت عقاید در رس  ش
 نیست وینیکت ائمت والیت تک نمریت این طر  با و کرده ایجاد شـبهت امامت درهصـوص

 انقالب اداسن زکمر مرشیو) کردند ایجاد شیعت مبانی در تشکیک اسـت ریعیتشـ صـرفا   تکبل
 (.47 و 42 :تایب ،اسالمی

 شیعیان استناد دینی، امکاح بحث در شناسیشیعت مراکز تجدیدی-تنقیدی راهبردهای
 بت رجو  دلیل همین بت و دانستت افیکنا را بیت اهل فقهی و روایی و معارفی تبکم بت صرفا  

 بت اعتقادی سنت اهل مثل ولی دانند،می الزم را صحیحین هصوصبت سنت اهل هایتابک
 امامت مراکز، این راهبردهای در ندارند. ستت صحا  احادیث و هاروایت تمامی صحت

 نتس اهل تک تعریفی مطابق تک را بیت اهل صرفا   و ندارد دینی اعتقادا  در جایی منصوص
 (.73-74 تا:یب ،ی)غالم پذیرندمی دارند اعتقاد من بت

 یحیتنق-یدیتنق یراهبردها

 راهبرد است، گرفتت قرار توجت مورد شـناسـیشـیعت مراکز از برهی توسـط کت دیگری راهبرد
 پایگاه و یجار وضعیت بت نسبت برگزیدند را راهبرد این کت مراکزی .است تنقیحی-تنقیدی
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 نسبت و شده وارد ،ماندهباقی متون در کت هاییهدشت و هاهلل از بسیاری و شیعت اجتماعی
 اند،مانده دور مطلوب جایگاه بت وصــول از شــیعیان ،من رهداد با کت انحرافی و ناراســتی بت

 کیی» اینکت مثابت بت نبوده، نقد بت محدود مراکز این راهبردهای اما .کنندمی برهورد منتقدانت
 راکزم این تنقیحی-تنقیدی هایراهبرد دیگر عبار  بت نیسـت. ،«بریدمی بن و شـاخ سـر بر

 نیست. هااندیشت و مبانی تخریب و اهینااستوار نمایاندن و نقد درصدد صرفا   شناسیشـیعت
 ویراست، بت هااندیشت و مبانی نقد کنار در پیشـینیان، اقداما  بت احترام و توجت ضـمن بلکت

ــاخ تنقیح و پاالی  ــتیک پدیدمورنده ،منها وجود کت زاید هایبرگ و ش ــتی و هااس  هاناراس
 سازیپیراستت بت نقد، کنار در راهبرد، نیا در شناسیشیعت مراکز گمارند.می همت است،بوده

 و عقاید بت مربوط هم و متون بت معطو  هم تواندمی ســازیپیراســتت این دارند. جدی توجت
 باشد. هاانگاره

ــم یک عنوان بت پژوه  نیا در تنقیحی-یدیتنق یراهبردها ــامین از فراگیر ونمض  مض
 است. گرفتت شکل «التقاط» و «گرایانتتسامح رویکرد» ،«روش و اندیشت نقد» هدهندسازمان
 نو فسیریت بت دستیابی و قرمن بت بازگشت دنبال بت روش و اندیشت نقد طریق از مراکز این

 متحجر اســالم جایگزین را اجتماعی و انقالبی اســالم و هســتند زمان با متناســب و
 ملتزم مراکز این راهبردهای در روش و اندیشت نقد .(124 :2477 )هسروپناه، شمارندبرمی

 بتواند تا بپردازد اســالمی پروتســتانتیســم یک ایجاد بت باید روشــنفکر کت اســت باور این بت
 مراکز این .(113  :15ج تا،یب ،یعتی)شر ببخشد جامعت بت تازه حرکت و اندیشـت از فورانی

 و دناندیشمی سـنت درون در پرداهتند،می دینی هایمموزه بازهوانی بت مدرن لعق مبنای بر
 هایچهره از برهی .(317 :2414 ،ی)فرات ندپرداهتمی زمانت متداول باورهای اصولی نقد بت

 علمیت هایحوزه در اجتهادی و تحقیقاتی روش باید کت باورند این بر مراکز این در شــاه 
 هایانتقاد در دلیل همین بت گردد. اصال  حوزه سـنتی تفکر من، ررهگذ از تا شـود اصـال 

 باشد جدید هایشناسیروش با منطبق کت هاص روشـی و داده زیادی اهمیت روش بت هود
 .(312 )همان، دنبرمی کار بت هود هایپژوه  در

ــیعت مراکز ــیش ــناس  بت ایویژه اهتمام ،کنندمی دنبال را تنقیحی-تنقیدی راهبرد کت ش
 رویکرد بت موارد از بسیاری در دلیل همین بت دارند. شیعی مبانی و هااندیشت سـازیپیراسـتت
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 میراث بت ممیزمقدس نگاهی گرایانت،تسامح رویکرد در مراکز این موردند. روی گرایانتتسامح
 نقرم جز  کنندمی نفی را ایاسطوره نگاه اسالم تعالیم و هامموزه بت نسبت و ندارند اسـالمی

ــکارا منها برای کت ــت معیار و مقدس مش  بت توجت مراکز این راهبردهای .(311 )همان، اس
 منان فقهی و اعتقادی اهتالفا  و دانستت ضروری را اسالمی هایتفرق میان موجود مشترکا 

ــانت نت را ــمبرمی مزاد رکتف و اجتهاد طبیعی نتیجت بلکت انحرا ، از اینش  روازاین د.نراش
 .(334-331 )همان، است مجزی سنت اهل اجتهاد کت معتقدند
 بت التقاطی رویکردی اسالمی مبانی و اندیشت سازیپیراسـتت و تنقیح منمور بت مراکز این

 تعالیم تفسیر و تأیید برای تجربی علوم از گرفتن مدد با بنابراین، دارند. اسالمی تعالیم و علوم
 علوم تفکر دیدگاه از را دین منها .کنند اصال  را تشّی  هایاندیشت تا دارند سعی تشّی  و دینی

 )بازرگان، (22 :2464 ،یزدی) نمایندمی تفســیر مشــهود طبیعت بر مبتنی تجربی و تحققی
ــد باعث مراکز این التقاطی رویکرد .(37-72 :2463  نمافت و طهار  احکام کلیت تا ش

 ریاضی هایفرمول و شیمی و فیزیک قوانین استعانت بت و بیوشیمی تصفیت دریچت از اسالمی
 راه بهترین را زمان علوم بت توسل همچنین .(67 :2ج ،2425 )بازرگان، شود تبیین و مطالعت

 بت (.127-156 :2464 صادقی،) شـمارندبرمی من حقانیت اثبا  و دین اصـول درک برای
 و تجربی معلو راهبردهای بت اعتقاد، نتایج و روش و مبادی حیث از مراکز این دلیل، همین

 بر گروه، این .اندملتزم اند،ممده پدید غرب در (رنسانس) نوزایی از پس دوران در کت حسـی
 ردهک طی امروزی علوم بت منتهی مسیر در هود تاریخ مغاز از کت سیری در بشر کت باورند این

ــت پیموده را راهی همان ــد بت روز بت روز و بوده انبیا راه کت اس ــودمی نزدیک انبیا مقص  ش
 .(127-156 :)همان

 یجیترو-یحیتنق یراهبردها

 گرفتت قرار توجت مورد شناسیشـیعت مراکز از بسـیاری در امروزه کت ترویجی-تنقیحی راهبرد
 در فرهنگی و علمی هایتالش با کت است شناسانیشیعت از دسـتت من تفکر بر یمبتن اسـت،

 بهبود نتیجت در و شــیعت یتجمع گســترش و بســط دغدغت  ،تشــیّ  هایاندیشــت ترویج کنار
 ریسم این در را کجی و کاستی هیچ پای رد اساسا   منکت نت مراکز این دارند. را ایشان وضعیت
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 ایج بت منان اســاســا   بلکت ،باشــند اطال  بی ،جاری وضــ  بت نســبت نمر و نقد از و نندنبی
 ،انکارش سرمغاز ین،بنابرا .هستند کردن مداوا و بهبودپذیری پی در ،هازهم رب نهادن انگشت

 و هاجرن یمداو و ســازی پاکیزه ،ویراســت با ،باشــند همراه نقد و یابیعیب با منکت جای بت
 ترویج و ارائت و شیعت اعتقادا  نمام سازیبرجستت با مراکز این واق  در .است همراه ،هازهم
ــاهای مکتوب، مثار قالب در منها ــت مجازی، فض ــس ــمینارهای و هانش  تالش ترویجی، س
 قابل اقداما  منها ترویج و نشر بت نسبت شیعی هایاندیشـت سـازی پیراسـتت با توأم کنندمی

 پژوهشــگاه یا دانشــگاه قالب در کت حوزوی مراکز از بســیاری .کنند دنبال نیز را ایمالحمت
 است. ترویجی-تنقیحی راهبردهای بت ناظر منها راهبرد کنند،می فعالیت

 دهندهسازمان مضامین از مطالعت، مورد شناسیشیعت مراکز جیتروی-تنقیحی یراهبردها
 تشکیل «گرایانتتعامل رویکرد» و «اندیشت تبلیغ و ترویج» ،«اندیشت تبیین» ،«منصفانت نقد»

 است. شده
 و یسازراستتیپ بر و نموده رعایت را انصـا  جانب نقدها در شـناسـیشـیعت مراکز این
کید دین چهره از نادرست تفکرا  زدودن و شیعی مناب  ردِن ک اصال   از برهی نمایند.می تأ

 برهی بر نگاریحاشــیت فعالیت توانمی را منصــفانت نقد هصــوص در شــده انجام اقداما 
 )حسینی برشـمرد مراکز این در فعال نمرانصـاحب از برهی توسـط اسـالمی متون و مناب 

 برای و داده قرار نقد مورد نیز را شـیعت روحانیت زدگی عوام منها .(26-22 :2411 طهرانی،
 ،2475 )مطهری، کنندمی مطر  را علیمت هایحوزه در ســاهتاری تغییرا  مســئلت این حل

 قرار «منصفانت نقد» دهندهسازمان مضمون ذیل در کت انتقادا  این مجموعت .(٢٩٤ :2٢ج
 است. شناسیعتشی مراکز از دسـتت این راهبردهای در نقد اهمیت و جایگاه بیانگر ،گیرندمی
ــترش بارهدر مراکز این کت اقداماتی و هاتالش مجموعت اما ــت گس ــیعی هایاندیش  انجام ش
ــالحاتی و دهندمی ــوص این در کت اص ــا  بازتاب کنند،می ارائت هص  و اقداما  در انص

ــیعت مراکز از قبیل این راهبردهای ــیش ــناس ــت. ش ــالحاتی اس ــط کت را اص  مراکز این توس
 مشاهده اندیشت تبلیغ و ترویج تبیین، هایفعالیت در توانمی ،شودمی مانجا شـناسـیشـیعت

  اند.یافتت ظهور و بروز دهندهسازمان مضامین قالب در پژوه  این در کت نمود
 مبادر  علمی نیروی و اســتاد تربیت بت شــیعی، هایاندیشــت تبیین منمور بت مراکز این
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 شناسی،شیعت زمینت در متخصـ  علمی نیروی تتربی طریق از مراکز این واق  در .کنندمی
 نمایند.می دنبال را من با مرتبط مسائل و شیعی هایاندیشت ترویج و توسعت اصال ، بسترهای

-تنقیحی راهبرد ،شودمی محسوب مهم شناسیشیعت مراکز از یکی کت شناسیشیعت مؤسست
 اهدا  از یکی عنوان بت ار موضــو  این اســت، کرده اتخاذ هود هایفعالیت در را ترویجی
 برای مناسب علمی نیروی علمی،  أهی تربیت با است درصدد و شماردبرمی هود سازمانی
ــجــام ــروژه ان ــحــقــ هــایپ ــت ــیی ــات ــاره ق ــل درب ــشـــ مســــائ ــراهــم را عــتی ــد ف  کــن

(http://shistu.org/Pages/Details/goal.) 
 نشریت انتشار رند.دا شیعی هایاندیشت ترویج بت جدی اهتمام شـناسـیشـیعت مراکز این

 اللت میت حمایت با اندی روشن و فکرهوش فضالی از جمعی توسط کت «اسهال  مکتب»
 این ترویجی هایفعالیت از اینمونت (http://www.wikishia.net) دشــمی منتشــر بروجردی

 مراکز و مساجد ایجاد درصدد مکتوب، مثار نشر با مرتبط هایفعالیت بر افزون است. مراکز
 مراکز این (.http://www.wikishia.net) بـاشــنـدمی نیز کشــورهـا از برهی در تلفمـخ

 هایشــبکت تأســیس بت ارتباطی، نوین هایفناوری ظرفیت از مندیبهره با شــناســیشــیعت
ــت ترویج برای مختلف ایماهواره ــیعی هایاندیش ــتره طریق این از و کرده مبادر  ش  گس

 ترینمهم از برهی پژوه ، این در شده انجام هایبررسی با دادند. افزای  را هود مخاطبان
 باالدستی اسناد در کنند،می فعالیت ترویجی-تنقیحی راهبرد بر مبتنی کت شناسیشیعت مراکز

 مورد را «اینترنتی هایپایگاه» ســایبر فضــای در مجازی هایفعالیت توســعت هود ســازمانی
 دهنــدمی قرار جهـت این در را هـود هـایفـعـالـیـت از بـخشــی و داده قـرار تـوجـت

(https://shiastudies.com/fa//43740.) حضور الزمت کت انددریافتت هوبی بت را نکتت این منها 
 ینب مختلف مخاطبان نیاز با مثارشـان و مناب  سـازی متناسـب نیازمند سـایبری، فضـای در

ــت. المللی ــحیح تحقیق، با مراکز این بنابراین، اس ــر و تص  بت وزه،ح این با مرتبط مثار نش
 جهان بت عرصت این در ایگسـترده هدما  کنندمی سـعی دنیا، رایج و المللی بین هایزبان
  .کنند ارائت  تشیّ 

 در ترویجی-تنقیحی راهبردهای گیری شکل موجب کت دهندهسازمان مضـامین دیگر از
 .است «ایانتگرتعامل رویکرد» مضمون شود،می پژوه  این در شناسیشیعت مراکز از برهی
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ــترهای ای،زمینت عامل یک عنوان بت گرایانتتعامل رویکرد ــعت بس ــترش و توس  ترویج گس
 هایفعالیت دلیل همین بت .کندمی فراهم را شناسیشـیعت مراکز توسـط شـیعی هایاندیشـت

 شناسیشیعت مراکز دلیل همین بت است. متمرکز مضمون این بر شناسیشیعت مراکز این عمده
 هایفعالیت در چشمگیری مشارکت دهند،می قرار توجت مورد را ترویجی-تنقیحی دراهبر کت

 مبادر  فرهنگی فعال و مذهبی مبّلغ اعزام بت نســبت رو،این از دارند. فرهنگی و علمی
 زاده واعظ) منجا بت غمبلّ  و ندهینما اعزام و هامبورگ اســالمی مرکز تأســیس نمایند.می

-41 :2472یزدی، )حائری واشــنگتن بت غمبلّ  و ندهینما اعزام زین و (61 :2461 ،هراســانی
 غیتبل و نشــر برای یاســالم یشــورهاک گرید و (226 :2465حوزه، )مجلت عربســتان (،32

 شناسیشیعت مراکز این ارتباط بین این در است. هبود ایمس و ایکممر ،اروپا در شـیعی معار 
 پراکنده شیعی هایگروه و هاجمعیت همچنین و جهان فرهنگی علمی مؤسـسا  و زکمرا با

 این از یکی نیویورک در علی امام مؤســســت اســت. توجت قابل نیز جهان مختلف نقاط در
 یممق شیعیان جمعیت با دارد سعی ترویجی-تنقیحی راهبردهای حوزه در کت اسـت مراکزی

 نینهمچ .کند دنبال را هود علمی و فرهنگی اهدا  طریق این از و گرفتت ارتباط نیویورک در
 ،تورنتو انیرانیا تیمهدیمهد امام یاســالم زکمر ،سیانگل یاســالم زکمر بت توانیم
 ،نروژ در یعل امام مسجد ،هامبورگ یاسالم زکمر و مسجد ،کوریوین یاسـالم سـسـتؤم

 تیالفاطم یاسالم زکمر ،ایکمرم در مانیا ادیبن ،اناداک تورنتو شهرعصریول یاسـالم زکمر
 اندیشمندان با فرهنگی-علمی هایتجلس برگزاری (.2 :2476 زائر، تی)نشر کرد اشاره ایکمرم

 راهبردهای ذیل در مراکز این کت است گرایانتتعامل اقداما  دیگر از شـناسانشـیعت و جهان
 .کنندمی دنبال ترویجی-تنقیحی
 دش ییشناسا ،راهبرد دستت ست ،شناسیشـیعت مراکز راهبردهای تحلیل و بررسـی از پس

 این .اســت کشــور داهل در شــناســیشــیعت مراکز این راهبردی هایگیریجهت بیانگر کت
 عنوان بت کت برشمرد شناسیشـیعت مراکز این کلیدی و اصـلی راهبردهای توانمی را راهبردها

 از ایشبکت (2) تصـویر .هسـتند یکدیگر بت نسـبت مراکز از یک هر هایفعالیت تمایز وجت
ــامین ــان را مض ــکل باعث کت دهدمی نش ــت راهبردهای گیریش  تجدیدی،-تنقیدی گانتس

 است. کشور داهل شناسیشیعت مراکز ترویجی-تنقیحی و تنقیحی-تنقیدی
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 شیعه مراکز راهبردهای مضامین شبکه .1 نمودار

 گیرینتیجه

 مورد منها راهبردهای کشور، داهل شناسیشیعت مراکز راهبردهای بررسـی با پژوه  این در
 شناسیشیعت مراکز کالن راهبردهای گرفت قرار توجت مورد منچت سپس، گرفت. قرار ییساشنا

 شناسیش  ه عرصه در پژوهش مت ولوژی» عنوان با پژوهشی ،این از پی  البتت بود. داهلی
 و ســوربون دانشــگاه کت شــده انجام فرانســت هایدانشــگاه بت متعلق «پژوهشههی علمی مراکز

ر یتصو

 1شماره 
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 است. کرده بررسی ،دارند ایدیرینت قدمت کت را فرانست در عالی هایپژوه  علمی مدرست
 حوزه در هصــوصــا   مذاهب، و ادیان علوم حوزه در تحقیق رایج هایروش مذکور، پژوه 
 و ستادانا شناسیشـیوه و شـناسـیروش شـناهت نیز و عشـریاثنی  تشـیّ  یا امامیت مذهب

 ،گرفت قرار توجت مورد پژوه  این در منچت اما اســت. گرفتت قرار بررســی مورد من نامحقق
 ار نکتت این است. من کالن راهبردهای تحلیل و داهلی شناسیشیعت مراکز راهبردهای بررسی

 مطالعت بدون کشــور، شــناســیشــیعت مراکز هایراهبرد شــناســایی کت شــد یادمور باید نیز
 اهبردیر ییهمســو و نیســت شــدنی منان مثار بررســی و پژوهانشــیعت و شــناســانشــیعت
 راهبردهای تحلیل ،رواین از داد. قرار مالحمت مورد باید را شناسیشیعت مراکز با پژوهانشیعت
ــیعت مراکز ــیش ــناس ــت و مثار بت توجت بدون داهلی ش ــیعت هایاندیش ــانش ــناس  عنوان بت ش

 نیست. پذیر امکان شناسیشیعت مراکز فعال هایاستراتژیست
 منها هایفعالیت از مناســبی درک تواندمی مراکز ینا از یک هر کالن راهبردهای تحلیل

ــی با کند. ارائت ــده انجام هایبررس ــامین تحلیل و ش ــناد مض ــازمانی اس  مراکز از برهی س
 متخصـصان یا (اسـتراتژیسـت) پرداز راه عنوان بت کت شـناسـانشـیعت مثار و شـناسـیشـیعت

 مراکز این برای کالن بردراه دســتت ســت روند،می شــمار بت شــناســیشــیعت مراکز راهبردهای
 هایتمایز پژوه  این در شده ییشناسا گانتست راهبردهای از یک هر اگرچت است. متصـور

 نوعی توانمی بلکت ،باشــند بیگانت هم با راهبردها این کت نیســت اینگونت اما ،دارند ایعمده
 راهبرد بت موسوم کت نخست راهبرد .کرد بازشناسی راهبرد دستت سـت این بین را تکمیلی رابطت

ــت، تجدیدی-تنقیدی ــداییهم دام در نوعی بت اس  و ممده گرفتار مخالف هایجریان با ص
 داهلی شناسیشیعت مراکز سایر با رقابت عرصت در من شـدن فروغ کم باعث موضـو  همین
 بت گرای  دلیل بت کنندمی پیروی تجدیدی-تنقیدی راهبرد از کت مراکزی اســت. شــده
ــیعت، فمخال هایجریان ــیعی جوام  مهریبی و توجهیبی مورد ش  همین و قرارگرفتت ش

ــو  ــت و فعالیت و مراکز این افول در ایعمده تأثیر موض  کزامر امروزه دارد. منها هایاندیش
 مشــاهده کنند فعالیت تجدیدی-تنقیدی راهبرد ذیل در مشــکار طور بت کت شــناســیشــیعت

 در و پنهان صــور  بت ،شــودمی انجام اهبردر این هصــوص در اقداماتی هم اگر شــود.نمی
 .دهدمی رخ معدود افراد توسط انفرادی صور  بت یا مراکز از برهی پوش 
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 اول، دستت راهبردهای نواق  رف  منمور بت دیگری شناسیشیعت مراکز و شـناسانشـیعت
 را تنقیحی-تنقیدی راهبردهای ،مراکز این برممـدنـد. دیگری راهبردهـای ارائـت درصــدد
 از یبره بت من نقادانت رویکرد در اول، دستت راهبردهای با راهبرد این اشتراک وجت برگزیدند.

 سازیپیراستت و پاالیشی رویکرد در من افتراق وجت اما است. حوزه این موضوعا  و مسـائل
 مطلوب جایگاه بت وصول برای شیعی هایاندیشت و جوام  در موجود ا انحراف و هانادرستی
ــت. ــاحبان کت نماند گفتتنا اس  اییتوان از ن،ید حوزه در تنقیحی چنین برای اهبرد،ر این ص
 لومع تفکر دیدگاه از ال ،کمش بت پاسخ یبرا منان از یبره یحت و اندبودهن برهوردار شایستت

 راهبرد این از منچت نهایت در ولی ســتند.ینگریم نید بت طبیعت بر مبتنی تجربی و ییقتحق
 بت تینها در تک بود علمی وردهایادست نف  بت دینی هایوزهمم تفسیر و ویلأت شودمی حاصل
 راهبرد و ولا راهبرد انتیم در راهبرد، نیا تک ردک اشاره تتکن نیا بت دیبا البتت .شد یمنته التقاط

 هایویژگی از یبره تک ردک ادی گذار مرحلت راهبرد بت من از توانیم ینوع بت و دارد قرار سوم
 اهبردر نیا صاحبان تک است یگفتن دارد. همراه بت هود با را زیت و تند دنق همچون اول راهبرد

 ینا پیروان علمی محافل از یبره در ولی ندارند  یچندان اقبال شــورک یفعل یفضــا در زین
 یاسیس هایانیجر و هنتک زکمرا از یبره قالب در و زنندمی دامن مباحث از یبره بت راهبرد

 دارند. یمحدود اقداما  هستند تیحاش در امروزه تک
 زین منان کت چرا  شودمی گرفتت پی ضمنی شـکل بت نقد ،نیز یجیترو-یحیتنق راهبرد در

 هستند. یعیش اعتقادی نمام ناراستی و کاستی از دور بت و مراستت بازتولید و ویراست دنبال بت
 ینا برجستت تنقط و نکتت .اسـت تنقیحی تفکر نیازپی  نقدملودشـان، رویکرد دلیل همین بت

 توانمی را مدنت بازتولید ردپای بلکت ،نیستند اندیشت ترسـیم دنبال بت فقط کت اسـت من مراکز
 بت را منان دغدغت ،مراکز این فرهنگی و اجتماعی هدما  کرد. ردیابی و رصد افکارشـان در

 زیتم از شـناسی،شـیعت مراکز راهبردهای سـایر بین در راهبرد، این .دهدمی بازتاب هوبی
 و یعیانش اعتقادی نمام از هوبی بازتاب الملل بین سطح در توانستت و است برهوردار نسبی
 کند. منعکس را اسالمی انقالب مبانی
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 پژوهش شنهاداتیپ

ــنهاد .2 ــودمی پیش -تنقیحی راهبردهای تأثیرگذاری میزان میدانی، مطالعت انجام با ش
 داد. قرار بررسی مورد شیعی اعتقادا  نمام از تصویرسازی در را ترویجی

 شــناســیشــیعت مراکز ترویجی-تنقیحی راهبردهای ذیل در شــودمی پیشــنهاد .1
 گیرند. قرار بررسی و تبیین مورد من هایسیاست

 منابع
 .44 و 43 شماره اردیبهشت، و فروردین حوزه، مجله ش(.1371) بروجردی اللهآیت تألیفات و آثار

 و 35ص ،11138 دک برقعی، سایدابوالفضل پرونده تا(، ی)ب اساالمی انقالب اساناد زکمر  آرشایو

36. 

 س ن. نشر تهران، ،سخن بزرگ فرهنگ (.1381) حسن انوری،

 .28 شماره کیان، مجله ،«انبیاء بعثت هدف خدا، و آخرت» (.1374) مهدی بازرگان،

 .نایب تهران، ،نظامی تجدیدنظر غیرصالح دادگاه در مدافعات (.1351) مهدی بازرگان،

 ییبازجو برگه ،789/3 /و/ 68 یتقو دیادقیس پرونده تا(.ی)ب تیروحان ژهیو یدادسارا یهانیبا

 . 6 تا 1یفحه ،23/3/1368 در اول جلسه ،یو از اطالعات وزارت

 آمدن کار روى )از ایران سللیاسللی - مذهبی هاىسللازمان و هاجریان (.1392) رسااول جعفریان،

 علل. نشر تهران، ،0231 – 0231 هاىسال المی(اس انقالب پیروزى تا شاه محمدرضا

 نادر. نشر ،یزدى حائرى مهدى دکتر خاطرات (.1381) یمهد ،یزدی یحائر

 .ییطباطبا عالمه ناشر قل، ،تابان مهر (.1392) محمدحسین طهرانی، حسینی

 فرهنگ پژوهشهاه انتشارات ،معاصر پژوهیدین شناسیآسیب (.1388) عبدالحسین خسروپناه،

 اسالمی. اندیشه و

 ایرانی حجاج نامه ویژه زائر، نشریه (.1387) کشور از خارج در ایرانی اسالمی مراکز از ایخالیه

 ارت(.یز و حج در هیفق یول یندگینما )حوزه ویال هنهامه کشور از خارج مقیل

 .21 ج آثار، مجموعه تا(.ی)ب یعل شریعتی،

 ش ،9 سال اسالمی، تحقیقات مجله ،«بازرگان مهند  شادروان یاد به» (.1373) ایغر یادقی،

 .216 تا 217 ص ،2و 1

 دیس با مصاحبه نشاده( منتشار )جزوه شایعی طلب تجدیدنظر هایجریان تا(. ی)ب فتاح ،یاالم
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 .29/4/1385 سوم، جلسه ،ییطباطبا یمصطف

 اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشهاه نشر ،تجدد و روحانیت (.1393) عبدالوهاب فراتی،

 علمی انتشاااارات شااارکت تهران، ،راهبرد فرهنگ (.1394) دیلمقانی میترا و فاطمه نیا،یلفه

 فرهنهی.

 انه(.یم ف نشر با یپیتا )نس ه نا،یب ،اتحاد راه شاه تا(.ی)ب یعل دریح قلمداران،

  نا.یب ،اسالم رامونیپ در (.1323) احمد دیس ،یسروک

اری، اکبر علی تعلیق و تصاحیح ،الکافی من االصلول تا(.ی)ب یعقوب بن محمد کلینی،  ن،تهرا اف 

 یدوق. مکتبه

 و فرهنگ پژوهشااهاه تهران، ،خمینی امام سللیاسللی تفکر تطّور سللیر (.1383) نجف زایی، لک

 اسالمی. اندیشه

 یدرا. انتشارات ،24 ج ،مطهرى شهید استاد آثار مجموعه تا(.ی)ب یمرتض مطهری،

 تقریب مجمع نشااار تهران، ،بروجردى الله آیت زندگی (.1379) محمد خراساااانی، زاده واعظ

 اسالمی. مذاهب

 ،«دینی اندیشاه و سایاساات عریااه در تالش قرن نیل بازرگان: مهند » (.1373) ابراهیل یزدی،

 .11 – 2 ص ،23 شماره کیان، مجله
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