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 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 نظام سیاسی و حکومت در اسالم دوره 

 "روشنا"های مجازی ومین دوره از سلسله دورهس

  

 مقدمه

. از طرفی، اندأکید نمودههای علمیه در فرمایشات خود تبر انقالبی بودن حوزه العالی()مدظلهمقام معظم رهبری

-برنامههای علمیه عالوه بر تبلیغ و ترویج دین اسالم، هدایت سیاسی و رهبری اجتماعی به معنای رسالت حوزه

نباید خود را به مبانی و اعتقادات نیز است. در واقع، حوزه علمیه انقالبی  ریزی برای چگونه اداره کردن جامعه

چند شعار انقالبی  صرف ؛ چرا کهنداشته باشداجتماع و سیاست کشور توجهی محدود کند و نسبت به 

ادعای انقالبی بودن داشت. اگر حوزه علمیه انقالبی بخواهد به پیشرفت انقالب در گام دومش کمک توان نمی

کند، باید وارد صحنه عمل و اجتماع شود که الزمه آن، داشتن علم پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی است؛ 

توان از آنها انتظار عمل و اقدام را ، نمیدننداشته باش یاطالع یک حوزه تخصصیاز دانش  بطال وقتی زیرا

توان توقع تشخیص درست بدون علم به مسائل داشت و اگر هم وارد صحنه کنش اجتماعی سیاسی شوند، نمی

های مجازی سلسله دوره معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهرانلذا  را داشت.

نظام سیاسی و حکومت در اسالم ومین دوره آن، با بحث سکه اکنون  تاحی نموده اسرا طر «روشنا» بصیرتی

  گردد.اجرا می

 

 هاهای کلی دورهو سیاست اهداف

 مرجعیت علمی برای حوزه های علمیه خواهران در اجتماعگامی در جهت تحقق  -

 اجتماعی طالب سیاسی تقویت حوزه علمیه انقالبی و ارتقای جایگاه -
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 حکومت اسالمی و شبهات پیرامون آننظام سیاسی و آشنایی با مباحث  -

 های مکتب تشیع و مسائل سیاسی اجتماعیترین آموزهمهمآشنایی با  -

 سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی خواهران طلبه  تقویت و ارتقای -

 مسائل اجتماعی کشورهای علمیه در خواهران طلبه و حوزه کنشگریپویایی و  -

 

 هااین دورههای ویژگی

 اسالمدر  حکومتنظام های سیاسی و مباحث تخلیصی و موجز بر  مروری جامع و -

 گیری از اساتید برتر و آشنا به اقتضائات عصری و نیازهای مخاطببهره -

 هامجازی برگزار شدن دوره و در دسترس بودن کالس -

  شدگان در دورهبه پذیرفته ارائه گواهینامه -

 به قید قرعه تقدیر از برگزیدگان دوره -

 

 شیوه اجرا

تمامی  .تصویری استفاده کنندو  های صوتیصورت فایله توانند از مباحث دوره بمی ثبت نام عالقمندان پس از

انجام خواهد  "روشنا هایدوره"های علمیه خواهران در منوی پایگاه مطالعات انقالب اسالمی حوزهمراحل در 

 whc.ir.57http://negaresh/آدرس سایت:  .  شد

  

http://negaresh57.whc.ir/
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 نظام سیاسی و حکومت در اسالم  دوره

 

به  مجازیهای دوره در قالب« اسالمدر  و حکومت یاسینظام س» با عنوان «روشنا» بصیرتیدوره ین ومس

 استادیار) جوان آراستهاستاد: حجت االسالم و المسلمین دکتر  توسطساعت(  9) آموزشی جلسه 6صورت 

 . شودبرگزار می( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عضو هیئت علمی و حقوق عمومی

 

 به آن دست یابد، عبارت است از: رود مخاطب پس از پایان این دورههایی که انتظار میترین توانمندیمهم

 را بشناسد. و... مشروطه یسلطنت یامطلقه  پادشاهی ،جمهوریمانند  جهان در های سیاسی موجودنظام -

 را یاد بگیرد.صفات زمامدار  و شرایط وهای سیاسی موجود با نظام سیاسی اسالم فرق بین نظام -

 .را بداند آنمخالفان  یلو دال یاستبا س ینقائالن به رابطه د یلو دال یاستو س یند یانارتباط م -

 .پیدا کند و محدوده اختیارات آنها حاکمان سیاسی به شرایط زمامداران وآگاهی الزم  -

 اسالمی آشنا شود. مشروعیت حکومت و یحاکمان و زمامدارن در نظام سیاسی اسالم با چگونگی حکومت -

 با انواع نظریات مربوط به حکومت اسالمی و والیت فقیه آشنا شود. -
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 شده است:در جدول زیر ارائه  دورههای سرفصل

 اسالم  یاسیدوره نظام س

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه اول  .1

 آشنایی با نظام های سیاسی -

 نقاط قوت و ضعف هر نظام سیاسی -

 )جمهوری( آشنایی با نظام های مردم ساالر -

 در نظام های سیاسی زمامداران حاکمان وچگونگی انتخاب  -

 یسلطنت یو نظام ها یجمهور ینظام هاتعاریف و اقسام  -

 دقیقه 90

 جلسه دوم  .2

 تبیین نظام سیاسی اسالم و حکومت دینی -

 ارتباط دین با حکومت و سیاست -

 تبیین نظریات سکوالریسم در مورد دین -

 احصای آیات از قرآن در خصوص تشکیل حکومت اسالمی -

 نقد و جواب نظریات بعضی از سکوالرها  -

 دقیقه 90

 جلسه سوم  .3
 صالحیت های زمامدار اسالمی -

 فقه شیعه و اهل تسننشرایط زمامدار اسالمی از نگاه  -

 در جمهوری اسالمیتبیین بندهای قانون اساسی مرتبط با رهبری  -

 دقیقه 90

 جلسه چهارم  .4
 رهبری شورایی نظریه و بررسی تبیین -

  یبتعادل کاردان در عصر غ یهانفق یتاثبات کننده وال و عقلی ینقل یلدال -

 تمایز بین حاکمیت و حکومت -

 دقیقه 90

 جلسه پنجم  .5
 ؟حاکمان در نظام سیاسی چگونه به حکومت می رسند پاسخ به سوال: -

 طریقه حکومت معصومین علیهم السالم -

 توضیح نظریه انتخاب و انتصاب و ادله طرفین -

 دقیقه 90

 جلسه ششم  .6

 حکومت می کنند؟حاکمان در نظام سیاسی چگونه  پاسخ به سوال:

 والیت فقیهاختیارات حدود  -

 بررسی قانون جمهوری اسالمی در مورد اختیارات ولی فقیه -

 فقهی و سیاسی بعد بررسی والیت مطلقه فقیه از -

 دقیقه 90
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 شرکت در دورهنامه و آیین شرایط

 محترم و کلیه مجموعه همکاران ستاد و صف التحصیالن، مبلغان و فارغ طالب تمام سطوح، اساتید .1

 یابند.دوره حضور  یندر ا توانندیم

مرکز معاونت فرهنگی تبلیغی »از طرف  یند،کسب نما الزم را یازکه امت یدوره مربوطه، به افراد ینامهگواه .2

 .گرددیارائه م «های علمیه خواهرانمدیریت حوزه

پایگاه مطالعات نام به جهت ثبت توانندیم یانو متقاض باشدمی 1/5/99 یختار از و شروع دوره ثبت نام .3

های دورهمنوی   whc.ir57http://negaresh./به آدرس  های علمیه خواهرانانقالب اسالمی حوزه

 .یندمراجعه نما نظام سیاسیدوره  >روشنا 

 باشند.های دوره میاند، مجاز به شرکت در آزموننام نموده صرفاً افرادی که ثبت توجه:

 
 

پایگاه مطالعات انقالب اسالمی در  1/5/99از تاریخ  به دو صورت صوتی و تصویری دوره هاییلفا .4

 .خواهد بود یافتقابل دری و بارگزار (whc.ir57http://negaresh./) های علمیه خواهرانحوزه

http://negaresh57.whc.ir/
http://negaresh57.whc.ir/
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 تستی و آزمون به صورت یناز داوطلبان گرفته خواهد شد؛ الزم به ذکر است که ا یدوره، آزمون یاندر پا .5

 االت مطرح شده برگزار خواهد شد.ؤاعضاء به س ییپاسخگو یقو از طر یمجاز

 .سامانه سیما قابل دستیابی استو  57 سایت نگرشاز طریق  1/7/99تا  15/6/99دوره از تاریخ آزمون  .6

 .بودخواهد  دقیقه( 30)مدت پاسخگویی  از تمامی جلسات یسؤال تست 20کالً  آزمون شامل .7

 باشد.یم یبه صورت تستآزمون  توجه:

باشد تا باز و فعال می( اول مهرماه) آزمون آخرتا روز  (پانزده شهریورماه) زمان آزمون از روز شروع .8

 .فرصت داشته باشند در طی این مدت در آزمون شرکت نمایند داوطلبان

 تواند در آزمون شرکت نماید.هر داوطلب دوبار می .9

مجموع  از (70%) درصد هفتادحداقل  یدمربوط به دوره، هر دواطلب با ینامهگواه یافتجهت در .10

 .یدآزمون را کسب نما یازاتامت

 از برگزیدگان دوره عالوه بر اعطای گواهینامه، به قید قرعه تقدیر خواهد شد. .11

را به صورت بینشی -افزایی از اساتیدی که آمادگی ارائه مباحث بصیرتیاداره مطالعات سیاسی و بصیرت توجه:

 .کنددارند، استقبال می های مجازیدرسگفتار

)آقای ایزانلو(  025-32144363 شماره تماس یقخود را از طر یسؤاالت احتمال توانندیکنندگان مشرکت* 

 .یندمطرح نما

 یزانهمه شما عز یبرا یتموفق یبا آرزو

 معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت خواهران

 افزاییو بصیرتمطالعات سیاسی اداره 

 1399تیرماه 


